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APRESENTAÇÃO
O Novo Entreposto de São Paulo (NESP) é um projeto de iniciativa de empresários
da CEAGESP, cujo objetivo é centralizar em um local estratégico um polo de abastecimento e entrepostagem alimentar, em condições adequadas para manuseio e
comercialização de alimentos e gêneros alimentícios, um projeto moderno, tecnologico e eficiente.
O NESP funcionará como entreposto comercial, facilitando a logística dos produtos hortifrutigranjeiros que chegam diariamente na cidade de São Paulo e ajudando
no desenvolvimento econômico de uma região carente e afastada do centro da
capital, com a criação de milhares de empregos diretos.
Para a implantação do NESP, foi realizado um Estudo de Impacto Ambiental (EIA),
com levantamentos e análises de dados conduzidos por uma equipe técnica multidisciplinar. O EIA é um instrumento que consegue não só prever a viabilidade do
empreendimento e os impactos positivos e negativos que podem ser causados
por ele, como também é capaz de propor medidas de acompanhamento desses
impactos e desenvolver ações para minimizar os efeitos ambientais indesejados
durante a construção e o funcionamento do empreendimento.
Este Relatório de impacto ambiental (RIMA) foi elaborado pela Multi Consultoria
para o Novo Entreposto de São Paulo (NESP), que será implantado na divisa das cidades de São Paulo e Caieiras pela VS Bandeirante Empreendimentos Imobiliários
Ltda. Aqui, você vai conhecer as conclusões do EIA que foi submetido à análise da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) como parte do processo de
licenciamento ambiental do empreendimento.
Nas páginas a seguir, vamos apresentar de forma clara e objetiva – e com uso de
fotos, mapas, figuras e tabelas – as principais características do projeto: como é a
área em que ele se encontra, como será o empreendimento, qual sua viabilidade,
que tipo de impacto pode trazer e quais as medidas de minimização e compensação ambiental que serão tomadas para garantir sua sustentabilidade.
Esse material é um importante instrumento para que a população saiba o que está
sendo planejado e possa opinar de maneira consciente: após a leitura deste RIMA,
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você poderá participar das audiências públicas com informações suficientes para
entender e discutir as possíveis interferências ambientais do empreendimento e
cada uma de suas alternativas, além de comparar eventuais vantagens e desvantagens. Vale lembrar também que todos os dados coletados se encontram no EIA,
e estão disponíveis para consulta pública dos interessados nos locais indicados
pelo Edital de Convocação para a(s) Audiência(s) Pública(s).
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1. Glossário

9
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ADA – Área Diretamente Afetada
AID – Área de Influência Direta
AII – Área de Influência Indireta
APA – Área de Proteção Ambiental
Artesp – Agência de Transporte do Estado de São Paulo
Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente
CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social
IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
MIP – Manifestação de Interesse Privado
MoNa – Monumento Nacional
NASP – Novo Aeroporto de São Paulo
NESP – Novo Entreposto de São Paulo
PADESP – Polo de Abastecimento, Distribuição e Entreposto de São Paulo
PE – Parque Estadual
PIU – Projeto de Intervenção Urbana
PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
PNM – Parque Natural Municipal
10
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PNMU – Política Nacional de Mobilidade Urbana
RB – Reserva Biológica
RIMA – Relatório de Impacto Ambiental
RMSP – Região Metropolitana de São Paulo
RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
RVS – Refúgio da Vida Silvestre
UGRHI – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos
ZICS – Zona Industrial e de Comércio Sustentável
ZOE – Zona de Ocupação Especial
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2. O que é EIA,
o que é RIMA?
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O licenciamento ambiental – exigência da Política Nacional do Meio Ambiente –
baseia-se no conceito de ecodesenvolvimento, cuja principal característica consiste na possível e factível conciliação entre o desenvolvimento, a preservação
ambiental e a melhoria da qualidade de vida humana. No caso de empreendimentos cujas atividades possuem grande potencial de degradação ambiental, dois instrumentos fundamentais para a obtenção das licenças são o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que garantem que os
empreendimentos sejam implantados e operados de modo muito controlado, sem
causar impactos ambientais significativos.
Conforme definição da Cetesb, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é feito a partir
de estudos ambientais prévios sobre um empreendimento, que analisam e avaliam os potenciais impactos ambientais previstos nas fases de planejamento, implantação e operação, por meio de dados técnicos detalhados, levantados por uma
equipe multidisciplinar. O EIA é composto de duas partes: uma fase na qual tenta-se prever os efeitos dos impactos que podem ocorrer nas diversas etapas do
empreendimento, e outra na qual se procura medir, interpretar e reduzir os efeitos
ambientais da implantação e operação do empreendimento. Desse modo, o EIA
garante uma estimativa dos impactos ambientais que podem vir a ser gerados
pelas intervenções humanas em um determinado ambiente.
O EIA é um estudo detalhado e complexo, de difícil compreensão para o para o público leigo. Para que a comunidade envolvida na implantação do empreendimento
possa conhecer as informações levantadas e participar do processo de licenciamento ambiental – com sugestões e críticas –, a lei brasileira determina que seja
feito um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). O RIMA deve apresentar as informações técnicas em linguagem acessível ao público, ilustradas por mapas com
escalas adequadas, quadros, gráficos e outras técnicas de comunicação visual, para
qualquer pessoa possa entender claramente as possíveis interferências ambientais e suas alternativas, comparando as vantagens e desvantagens de cada uma
delas, e avaliando, inclusive, a alternativa da não implantação do empreendimento.
O EIA/RIMA se tornou obrigatório com a Resolução Conama 001/86, que também
definiu a estrutura e o conteúdo dos dois documentos. Já a Resolução Conama
237/97 estabeleceu os casos em que o EIA/RIMA deve ser feito, bem como os
critérios e procedimentos para o licenciamento ambiental e a competência para o
licenciamento dos órgãos de meio ambiente federal, estadual e municipal.
14
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O EIA/RIMA é elaborado para atender às diretrizes do Termo de Referência feito
pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento – e esse tipo de licenciamento exige a realização de audiência pública para assegurar a participação da
comunidade no processo. Com isso, a legislação brasileira busca garantir a sustentabilidade das atividades humanas no nosso território, com um ambiente saudável
e equilibrado.
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3. PADESP/NESP
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O NESP faz parte de um projeto maior, chamado PADESP (Polo de Abastecimento,
Distribuição e Entreposto de São Paulo), concebido por duas empresas paulistas:
os grupos Benassi e Serbom.
O grupo Benassi foi criado em 1950 por distribuidores de hortifrutigranjeiros, e é
um dos mais antigos e maiores permissionários do Ceagesp – entreposto localizado em uma área de São Paulo cada vez mais urbanizada. Em 2013, surgiu a ideia
de um novo entreposto, durante uma reunião de comerciantes da Ceagesp. Esse
novo entreposto deveria ficar fora do centro expandido de São Paulo, em uma região próxima a grandes rodovias do Estado para facilitar o ir e vir das pessoas e o
escoamento das mercadorias.
O grupo Serbom nasceu na década de 1990, com criação da Serbom Armazéns
Gerais Frigoríficos Ltda., de propriedade das famílias de agricultores Verucci e
Schio. Em 1997, o grupo comprou um terreno de 300.000 m² na altura do km 26
da Rodovia Anhanguera (em frente ao pedágio de Perus), e transformou o local em
um polo logístico.
Os dois grupos se associaram em 2014, e começaram a amadurecer a ideia e a
buscar o melhor local para o empreendimento. Começaram a vislumbrar o que
seria o PADESP/NESP e, para transformar esse sonho em realidade, criaram a VS
Bandeirante Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a VS Banguera Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Um comitê ficou responsável pelo desenvolvimento do projeto, levantando dados,
contratando e orientando o trabalho de arquitetos e engenheiros. Também foram
realizadas visitas a vários mercados europeus considerados modelos de inovação, como o Mercabarna, na Espanha, o Centro Agroalimentare di Bologna e o Centro
Agroalimentare di Roma, na Itália, e o Saint-Charles International e o Rungis Marché
International, na França.
A partir daí sócios e técnicos realizaram intensos debates, até chegarem ao conceito do projeto:
[um espaço] que foi pensando priorizando os fluxos para mercadorias, de
pessoas e veículos: a ideia é que carros, caminhões, pessoas e empilhadeiras não se cruzem. Isso será feito da seguinte maneira: veículos leves
acessarão o Entreposto por uma portaria exclusiva, já as vias internas,
três faixas de rolamento, serão exclusivas para circulação de caminhões.
A vagas para caminhões, projetadas a 45 graus, facilitarão o fluxo da via
18
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agilizando as manobras necessárias em frente aos pavilhões. Os Pavilhões foram projetados considerando dois pontos fundamentais: a otimização do espaço pensando nas pessoas que trabalham/frequentam o
entreposto e garantir sempre a qualidade dos produtos quando transportados ou estocados (disponível em www.nespsa.com.br).
O projeto arquitetônico do NESP foi apresentado em agosto de 2017 e ficou sob
responsabilidade do consórcio Monacelli Vieira Arquitetura.
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4. P or que implantar
o NESP?
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O NESP será implantado no bairro de Perus, na zona Norte da cidade de São Paulo,
bem na divisa com o município de Caieiras, junto ao eixo da Rodovia Bandeirantes. Com essa localização privilegiada, o Novo Entreposto tem como um de seus
objetivos melhorar a eficiência logística na região metropolitana de São Paulo, o
que poderá diminuir os custos de movimentação de mercadorias e gerar impacto
no preço final dos produtos. Também possibilitará que um número expressivo de
caminhões saia da área urbana dos municípios da região metropolitana de São
Paulo, o que não só vai colaborar para a melhoria do trânsito, mas também para a
diminuição das emissões de poluentes.
O NESP atende a vários objetivos do Plano de
Mobilidade de São Paulo – aprovado em 2015
em atendimento à Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) –, em especial o que
preconiza o aperfeiçoamento da logística no
transporte de cargas na cidade de São Paulo.

Isso vai de encontro ao que define o Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo
(PDE), de 2014, que estabeleceu como uma
de suas metas o estímulo ao desenvolvimento econômico de áreas com baixo índice de
emprego, grande concentração populacional
e potencial de implantação de atividades econômicas. Uma desses áreas é o chamado Polo
Noroeste, região próxima à área onde o NESP
será construído.

Estima-se a criação de 10 mil empregos com a implantação do NESP, que poderá
ser potencializada com a implantação da segunda etapa do PADESP.
22
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O NESP está localizado em uma Zona de Ocupação Especial (ZOE) – uma região
da cidade de São Paulo destinada a abrigar predominantemente atividades que
necessitem de regulação especial de uso e ocupação do solo. Por este motivo, para
se adequar ao Plano Diretor da cidade, foi necessário um longo caminho:
• Como o NESP é uma iniciativa privada, o primeiro passou foi apresentar uma
Manifestação de Interesse Privado (MIP) para a prefeitura de São Paulo. A MIP
visava estabelecer os parâmetros de construção na ZOE, mostrando a viabilidade do projeto junto ao poder público. Também solicitava a autorização para
estudo de um Projeto de Intervenção Urbana (PIU).
• O Projeto de Intervenção Urbana (PIU) foi apresentado pelos responsáveis pelo
empreendimento em 2016 e aprovado pela Prefeitura de São Paulo naquele
mesmo ano, por meio do decreto 57.569/16.
O Projeto de Intervenção Urbana (PIU) é um estudo que tem como finalidade e criar soluções urbanísticas para garantir o melhor aproveitamento da terra e da infraestrutura local, além de permitir o desenvolvimento
de novas atividades econômicas, criação de empregos, produção de habitação de interesse social e equipamentos públicos para a população.
No caso do Novo Entreposto de São Paulo, o Plano Diretor Estratégico
de São Paulo já enquadrava a área do empreendimento como não residencial, de uso industrial e logístico, e o PIU-NESP definiu os parâmetros das edificações, complementando a lei de zoneamento.
Todo esse processo foi marcado por intensa participação popular: foram três
audiências públicas, a primeira na apresentação da Manifestação de Interesse
Privado (MIP) e as duas últimas no momento de divulgação do Programa de Intervenção Urbana (PIU). Todas as audiências foram realizadas em equipamentos
públicos – CEU Perus e CEU Anhanguera – e contaram com ampla divulgação aos
interessados. Também foram realizadas palestras em quatro escolas, em ETECs, e
uma no Conselho Participativo da Subprefeitura de Perus. No total, esses eventos
reuniram cerca de 600 pessoas da região.

24
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E se o NESP não for implantado?
A implantação do NESP proporcionará maior qualidade aos produtos hortícolas
frescos, pois haverá local adequado para armazenagem, tecnologia no manuseio, etc. Também proporcionará uma redução de custos ao consumidor final,
pois grande parte do custo desses produtos, estão relacionados ao frete, com
o compartilhamento de cargas, esse valor diminui. A não implantação do NESP
deixa de oferecer uma nova alternativa de um entreposto moderno, bem localizado e organizado, tanto para o distribuidor e o comerciante quanto para o
consumidor final.
Além disso, a região deixará de contar com a criação dos 10 mil postos de trabalho previstos para o empreendimento, e a perda de arrecadação anual será
de dezenas de milhões de reais em impostos.
Isso sem falar no impacto negativo na mobilidade da cidade de São Paulo,
uma vez que o empreendimento prevê o atendimento diário de um número
expressivo de caminhões. De uma maneira ou de outra, essa movimentação de
carga vai ter que entrar no município para atender o consumidor final. Caso o
empreendimento não opere como planejado, outro local deverá ser destinado
para o transbordo desta carga, estressando ainda mais o deficitário complexo
logístico localizado na capital paulista.
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5. P rojetos
colocalizados

27

Página: 991

Um Estudo de Impacto Ambiental também precisa considerar os planos e programas governamentais e até mesmo privados propostos e em implantação nas proximidades do empreendimento. A partir daí, é possível analisar eventuais conflitos
e propor alternativas para solucioná-los.
No caso do NESP, foi feita a análise da região geográfica definida pela Subprefeitura de Perus, em São Paulo, e o município de Caieiras, uma vez que a implantação
do Novo Entreposto se dará entre os limites das duas cidades. Conheça, a seguir,
os projetos existentes tanto em Perus quanto em Caieiras:

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA DE PERUS
Apresentamos, a seguir, os projetos colocalizados na subprefeitura de Perus, no
município de São Paulo:

Polos Estratégicos de Desenvolvimento Econômico
No município de São Paulo há quatro polos estratégicos de desenvolvimento econômico (Polo Noroeste, Polo Fernão Dias, Polo Leste e Polo Sul), que pretendem
estimular a presença de usos não residenciais e aumentar a oferta de empregos
nas regiões em que se encontram. Isso se dá por meio de incentivos fiscais e urbanísticos, como:
• isenção ou desconto do IPTU;
• desconto de até 60% do ISS;
• isenção ou desconto de ITBI-IV para aquisição de imóveis para instalação de
empresas;
• isenção ou desconto do ISS da construção civil para construção ou reforma de
imóvel.
O Polo Noroeste encontra-se na Subprefeitura de Perus e corresponde ao subsetor Raimundo Pereira de Magalhães/Anhanguera. É uma região com baixa presença de empregos formais e altos indicadores de precariedade no mercado de
trabalho. Dados da Pesquisa Origem Destino 2017 realizada pelo Metrô de São
Paulo mostram que apenas 32,58% da população residente nos distritos de Perus e Anhanguera trabalham regularmente, sendo que mais de 30% destes têm
vínculo empregatício precário. Ações de estímulo à produção novos empregos
28
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na região, além de atender a esta demanda, também pretendem evitar o deslocamento da população trabalha em outros locais da cidade e é obrigada a perder
horas em deslocamentos.

Projetos de Mobilidade Urbana
A região da Subprefeitura de Perus é permeada por vias de alta capacidade como
a Rodovia Anhanguera e Rodovia dos Bandeirantes, o Rodoanel Mário Covas
e a Av. Raimundo Pereira de Magalhães, importante acesso a cidade vizinha de
Caieiras. Apesar disso, as vias estruturais e locais do bairro demandam importante investimentos para melhorar a mobilidade interna do bairro e qualificar todo o
tecido urbano do território.
Neste sentido já foram projetados diversas intervenções estruturais, como a construção dos Terminais de Ônibus de Perus (já licitado) e do novo Terminal do distrito
Anhanguera, que se encontra em fase de desenvolvimento de projeto. Além disso
há previsão de construção de um novo corredor de ônibus interligando os distritos
de Perus e Anhanguera à Av. Raimundo Pereira de Magalhaes.

Rodoanel Mário Covas – Trechos Oeste e Norte
O Rodoanel Mário Covas (SP-21) é uma autoestrada de aproximadamente 180 km
que circunda a região central da Grande São Paulo. Sua construção foi dividida em
quatro etapas, das quais três já foram entregues: os trechos Oeste, Sul e Leste,
inaugurados respectivamente em 2002, 2010 e 2014. O trecho Norte está previsto para ser finalizado até 2023. No limite da Subprefeitura de Perus há incidência
de dois trechos – Trechos Oeste e Norte.
Dentre os benefícios esperados após a conclusão de toda a obra, destaca-se a
distribuição do tráfego da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Com isso,
pretende-se a melhora do fluxo nas marginais e vias internas da capital, com a
redução dos congestionamentos, do tempo de deslocamento, dos gastos com
combustível e da emissão de poluentes, além da otimização do acesso ao Porto
de Santos e, de maneira geral, a reestruturação da plataforma logística de transportes da RMSP de radial para anelar.
O NESP utilizará esse anel viário, juntamente com as demais rodovias da região,
para realizar suas operações de logística.
29
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Ferroanel Norte
O Ferroanel Norte será um ramal ferroviário de 53 quilômetros de extensão que
interligará as estações de Perus, em São Paulo, e de Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, em traçado contiguo ao do Rodoanel Mário Covas. Sua implantação possibilitará que os trens de carga que hoje compartilham os mesmos trilhos com os
trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sejam desviados,
eliminando o conflito entre cargas e passageiros nos trilhos que cortam o interior
da metrópole.

MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
Agora que já conhecemos os projetos na região do NESP localizados no município
de São Paulo, nos limites da Subprefeitura de Perus, veremos os projetos existentes e/ou em planejamento no município de Caieiras que possam ter alguma
correlação com o empreendimento.

Projeto do Novo Aeroporto de São Paulo (NASP)
A concessionaria CCR pretende implantar o NASP em terreno situado entre as
Rodovias Bandeirantes e Anhanguera, abrangendo os municípios de Cajamar e
Caieiras. A área contabiliza cerca de 12,8 milhões de m² e está localizada entre as
Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, que já são administradas pela CCR.

Projeto de Urbanização de Favelas no Jardim Marcelino e Vila dos Pinheiros
Segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
(2015), a gestão pública pretende direcionar a expansão urbana do município no
sentido do centro, promovendo a continuidade da mancha de ocupação e inibindo
a formação de núcleos isolados. Assim, não há pressão de ocupação urbana em
direção ao empreendimento.
As políticas urbanas e habitacionais previstas no entorno da área de implantação
do NESP referem-se, especificamente, à urbanização e regularização fundiária em
áreas ocupadas por população de baixa renda, classificadas como Zona Especial
de Interesse Social (ZEIS). Desta forma, é possível constatar que a implantação do
empreendimento não apresenta conflitos com as diretrizes do PGIRS do município
de Caieiras.
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Plano de Saneamento Básico do Município de Caieiras
O Plano de Saneamento Básico do Município de Caieiras (2015) não apresenta
projetos e/ou investimentos que possam ter interfaces com a área de implantação do empreendimento, assim como não apresenta conflitos com as diretrizes e
investimentos previstos para o município de Caieiras.

Plano Diretor e Zoneamento Municipal
O uso e ocupação do solo da área do NESP que fica localizada no município de
Caieiras é definido como Zona Industrial e de Comércio Sustentável (ZICS), pela Lei
no 4546 de 05 de junho de 2012 – desta forma, permite a operação de atividades
não residenciais cujo nível de incomodidade restringe sua instalação à localização.
Isso garante a possibilidade de instalação do empreendimento, uma vez que a localização é fator essencial para a atividade do Novo Entreposto.
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6. C aracterização do
empreendimento
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A principal atividade do NESP é o abastecimento, o comércio e a logística de alimentos. Para isso, será formado por um conjunto de equipamentos e serviços
destinados a propiciar a interação entre produtores, comerciantes, operadores logísticos e consumidores de produtos alimentícios.
O NESP foi projetado a partir das diretrizes definidas pelo Decreto Municipal
57.569/2016, que aprovou o Projeto de Intervenção Urbana (PIU) do Novo Entreposto de São Paulo e estabeleceu os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação
do solo para as ZOEs localizadas no Distrito de Perus.
O empreendimento é composto de quatro setores: L1, onde se localiza o NESP, e
será a primeira etapa de implantação do projeto. A segunda etapa será Manguinhos,
no setor L3, seguido da ponte seca, no L2, e do acesso para L1 e L3, no setor L4.
O acesso ao NESP será feito pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). O pedido
de viabilidade deste acesso encontra-se atualmente em análise pela Agência de
Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). É importante destacar que o empreendimento se enquadra no Decreto Estadual 64.543/19, que autoriza entrepostos de abastecimento alimentar a ter acesso às rodovias classificadas como
classe zero, o que inclui a Rodovia dos Bandeirantes.
Ao optar por este único acesso, o empreendimento pretende reduzir os possíveis
impactos nos bairros de entorno – preocupação que pode ser notada, também, na
disposição das áreas verdes que servem como áreas de amortecimento dos usos
e acessos entre o NESP e o bairro de Perus.
A ligação do sistema viário, inclusive de pedestres, entre a gleba L1 e L2 será feita
por passagens sobre a linha ferroviária 07 Rubi da CPTM. Estão previstas duas
passagens, ao sul e ao norte do empreendimento, além da construção de dois viadutos sobre o leito ferroviário.
O que será possível encontrar no NESP?
• Galpões de comércio e abastecimento
• Edifícios garagem
• Área administrativa do entreposto
• Serviços
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A implantação do empreendimento tem duração estimada de 30 meses e contará
com as seguintes atividades:
• Realização de levantamentos e investigações geológico-geotécnicas de detalhe;
• Instalação do canteiro de obras (pátio e depósito);
• Mobilização de máquinas e equipamentos;
• Remoção da camada superficial do solo para implantação do sistema viário interno e da infraestrutura necessária ao empreendimento;
• Terraplenagem;
• Execução de obras dos dispositivos de drenagem pluvial do sistema viário interno;
• Construção das instalações para operação do empreendimento
• Implantação da cortina vegetal;
• Implantação da rede coletora de esgoto;
• Implantação da rede de distribuição de água potável;
• Implantação da rede de energia elétrica, incluindo a construção de uma subestação e da rede pública;
• Implantação de guias e sarjetas e da rede de drenagem interna ao empreendimento;
• Pavimentação do sistema viário interno ao empreendimento com consequente
ligação ao acesso pela Rodovia dos Bandeirantes;
• Implantação de sinalização horizontal e vertical; e
• Arborização e paisagismo das ruas e áreas verdes;
Os galpões de armazenagem e logística serão os primeiros a ser construídos.

ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA
O abastecimento de água do NESP será feiro a partir de um ponto de interligação
com a rede pública, mas também será construído um reservatório geral, com
volume suficiente para atender um dia de consumo. O esgoto seguirá para uma
Estação de Tratamento que será implantada na área L1. O esgoto tratado será
lançado no Ribeirão Perus. Já a coleta do esgoto das áreas L2 e L3 será feita pela
Sabesp.
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Diante do quadro de escassez de água vivido na RMSP, notadamente na crise hídrica entre os anos de 2014 e de 2016, uma das soluções é investir no uso consciente da água e no seu reaproveitamento, adotando práticas para a reutilização
do efluente tratado de esgoto e/ou de captação e reservação de águas pluviais.
A água de reuso de efluente tratado é resultante de todo um processo de purificação e tratamento e deve atender aos parâmetros de qualidade exigidos
na legislação para ser usada para fins que não sejam o consumo humano. No
empreendimento, a água de reuso poder ter usos destinados à lavagem de
pátios e vias internas das áreas condominiais, bem como, a rega ou irrigação das
áreas verdes.
O fornecimento de energia ao NESP se dará através de linha de transmissão conectada ao sistema da concessionária ISA CTEEP. O projeto também conta com
uma subestação de energia será do tipo convencional, ao tempo, contendo transformadores, disjuntores, seccionadores, terminais de corrente e de potencial,
para-raios e cabo de controle.

QUANDO O NESP FICARÁ PRONTO?
O horizonte específico de implementação do NESP é de, aproximadamente, cinco
anos, condicionado aos prazos para obtenção das licenças aplicáveis. Sua implantação poderá ser integral ou em fases, dependendo da adesão ao projeto e das
condições de mercado.
Cronograma geral de implantação do PADESP

PADESP

Anos
1

3

5

7

9

11

Acessos e loteamento
Edificações NESP
L2
L3
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7. D iagnóstico
ambiental
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O diagnóstico ambiental pretende
fornecer informações sobre os meios
físico, biótico e socioeconômico das
áreas que podem sofrer alterações
diretas ou indiretas pela empreendimento em suas diversas fases. Nos
três meios, são adotados três níveis
de análise: Área Diretamente Afetada
(ADA), Áreas de Influência Direta (AID)
e Áreas de Influência Indireta (AII).
A ADA é o espaço geográfico onde
ocorrerão as intervenções físicas para
a implantação do empreendimento,
incluindo todas as estruturas principais e de apoio. A AID é o território
que vem logo depois da ADA, onde se
esperam impactos diretos, positivos
e negativos, decorrentes do planejamento, da implantação e da operação
do empreendimento. Já a AII abrange
um uma área territorial maior afetada
pelo empreendimento, porém de maneira menos significativa do que as
duas outras áreas.

SOCIOECONÔMICO

Proporcionalidades das áreas
de influência do empreendimento

A DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO ESTUDO
No caso do NESP, a Área de Influência Indireta (AII) dos meios físico e biótico foi
definida a partir de critérios hidrográficos – abrangendo a bacia hidrográfica do
Alto Tietê (UGRHI 6), que corresponde à área drenada pelo rio Tietê desde suas
nascentes em Salesópolis, até a barragem de Rasgão, totalizando 34 municípios e
uma área total de 5.868 km².
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A definição da AII do meio socioeconômico também considerou a abrangência regional, uma vez que as influências socioeconômicas do empreendimento são mais
difusas e dinâmicas, podendo afetar áreas maiores por conta dos eixos de ligação
viária, de acordos comerciais, da distância entre centro urbanos, entre outros fatores. Assim, a AII em questão foi definida como sendo a Região Metropolitana de
São Paulo (RMSP).
A Área de Influência Direta (AID) – ou seja, aquela na qual os efeitos das fases de
planejamento, implantação e operação do empreendimento incidem diretamente –
costuma ser delimitada com base no recorte da área do empreendimento e seu
entorno imediato.
A AID do meio físico foi definida com base na delimitação da bacia Juqueri-Cantareira, que abrange os municípios de Mairiporã, Franco da Rocha, Francisco Morato
e Caieiras, e parte dos municípios de Cajamar, Santana de Parnaíba e São Paulo. No
meio biótico, foi considerada uma AID inserida nos limites da propriedade, onde
a vegetação ainda possui ligação com o empreendimento – uma área de 8.115 ha,
que inclui as bacias do Ribeirão São Miguel, Ribeirão dos Perus, Ribeirão dos Pinheirinhos, bacia a montante do Ribeirão dos Perus e a área de escoamento do
Itaim/Pinheirinhos.
Para o meio socioeconômico, a AID foi definida dentro dos limites geográficos da
Subprefeitura de Perus (na cidade de São Paulo) e do município de Caieiras.
No caso do NESP, foi considerada a mesma Área Diretamente Afetada (ADA) para
os meios físico, biótico e socioeconômico, e é constituída pela área efetiva da
implantação do entreposto. Ela foi delimitada pelo perímetro da área onde serão
instaladas tanto as construções para as atividades-fim como para as atividades
acessórias, além de seus respectivos acessos.
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MEIO FÍSICO
O meio físico corresponde ao substrato no qual a vida se desenvolve. É constituído
pela atmosfera, pelas águas superficiais e subterrâneas, pelos solos e pelas rochas. Neste estudo, serão abordados os seguintes temas: clima, qualidade do ar,
geologia, geomorfologia (formas de relevo), geotecnia (características do terreno),
recursos hídricos e hidrogeologia (águas subterrâneas).

CLIMA
Segundo a classificação de Koppen, o clima no estado de São Paulo é subtropical
úmido, com inverno seco e verão quente ou tropical de altitude (Cwa), e subtropical úmido, sem período de seca e com verão quente (Cfa). Na análise do clima
natural de uma região, é importante levar em consideração os controles climáticos, como relevo (forma, orientação, declividade), drenagem, distância dos oceanos e atributos com temperatura e pluviosidade. Porém, em um ambiente urbano,
como é o caso deste empreendimento, outros fatores devem ser levados em consideração, como o uso do solo, o fluxo de veículos, a densidade populacional e de
construções, a orientação e a altura das edificações, as áreas verdes, as represas
e parques, e a emissão de poluentes, entre outros.

Classificação Climática de Koppen do Estado de São Paulo (BENTO, 2017).
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• A precipitação anual total na AII está entre 1.500mm e 2.000mm, e os meses mais chuvosos são dezembro, janeiro, fevereiro e março. Já os meses
mais secos são maio, junho, julho e agosto.
• As temperaturas médias registradas ficam entre 25oC (máximas) e 15oC (mínimas). Os meses mais quentes são dezembro, janeiro e fevereiro, e os mais
frios vão de junho a agosto.
• As médias anuais de umidade do ar são superiores a 69,9%, e as médias
anuais das velocidades dos ventos são superiores a 2,4m/s.

QUALIDADE DO AR
Para avaliar a qualidade do ar na AII, foi utilizado o relatório da Cetesb Qualidade
do ar no Estado de São Paulo, de 2018. A região metropolitana tem como maiores
emissores de poluentes as fontes móveis, como caminhões, carros e motos.

Emissões relativas por tipo de fonte na RMSP (CETESB, 2018)

O período de maio a setembro, por ser marcado pela estiagem, costuma ser mais
desfavorável para dispersão de poluentes em todo o estado.
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O ozônio – formado na atmosfera por meio de reações fotoquímicas que dependem da incidência de luz solar, entre outros favores – tem períodos de maior concentração distintos dos poluentes primários. No estado de São Paulo, de modo
geral, as maiores concentrações de ozônio são observadas na primavera e no verão.
Em relação aos poluentes, os resultados de monitoramento de qualidade do ar no
estado de São Paulo, feito pela Cetesb em 2018, indicam a presença de:
• Material particulado (partículas inaláveis, partículas inaláveis finas e fumaça); e
• Gases (ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de carbono e dióxido de enxofre).

GEOLOGIA
A Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento fica na porção sudeste do
estado de São Paulo, no domínio geológico da Província Mantiqueira. Essa província se divide em três segmentos principais, de norte a sul: o Cinturão Araçuaí,
o Cinturão Ribeira e o Cinturão Dom Feliciano. Todo o leste do estado está sobre
rochas atribuídas ao Cinturão Ribeira e seus dois domínios: o Domínio Ocidental e
o Domínio Oriental.
Já a Área de Influência Direta (AID) está localizada entre as rochas do Grupo Amparo, as rochas do Grupo Serra do Itaberaba ou Grupo São Roque, os granitos e
granitoides sin e pós tectônicos e os sedimentos terciários da Bacia de São Paulo
e os sedimentos aluvionares recentes.
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Muscovita Xisto, neste ponto SN subvertical. Ponto 31.

Micaxistos do Grupo São Roque. Seta indica um dos
planos de fratura Ponto 1731.

Xisto muito arenoso, de cores amarelo, branco (caulim) e
cinza. Ponto 1658.

Muscovita quartzo xisto de textura argilo-arenosa. Ponto
1717.
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GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA
A Área de Influência Direta (AID) do empreendimento fica entre as zonas morfológicas da Serrania de São Roque, com relevos montanhosos, e o Planalto Paulistano – Morraria de Embu, marcado por relevo de morros com serras restritas.
Os relevos montanhosos (Serras Alongadas) possuem declividades médias a altas
e amplitudes acima de 300 metros, bem como drenagens de alta e média densidade. O Pico do Jaraguá é o exemplo típico dessa forma de relevo na área. O relevo
de morros com serras restritas corre nas porções Noroeste e Leste da AID e é
caracterizado por morros de topos arredondados, vertentes com perfis retilíneos
e presença de serras restritas.
Nos terrenos baixos, mais ou menos planos e próximos às margens dos rios, encontramos planícies aluviais, com sedimentação recente e sujeitas a inundações
periódicas. Nos relevos montanhosos predominam vales fechados, enquanto no
relevo de morros ocorrem vales fechados e abertos.

Pico do Jaraguá. Vista da Ponte sobre a estação de Perus.
Ponto 36.

Outro exemplo de relevo montanhoso. Ponto 36, vista
para N-NE.
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54

Vertentes retilíneas, por vezes abruptas (morros com
serras restritas). Ponto 32.

Relevo de morros, onde se observa os dois níveis
altimétricos. Ponto 34.

Relevo de Mar de Morros. Ponto 42.

Relevo de mar de morros. Ponto 43.

Vista para NNW dos níveis altimétricos no relevo de
morros com serras restritas, a partir da ADA em primeiro
plano, ao fundo serra de direção E-W, onde está situado o
Mirante do Cristo de Caieiras (ponto 1670).

Detalhe do Mirante do Cristo de Caieiras.
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Vale aberto. Ponto 43.

Vale Fechado. Ponto 44.

Imagem aérea na AID. Planície aluvionar do Rio Juqueri, na
sub-bacia Itaim – Pinheirinho. No canto superior direito
o forte entalhamento dos canais afluentes. Em amarelo
limite da ADA.

Imagem aérea na AID. Vale fechado com planície aluvionar
interior, sub-bacia do córrego Pinheirinho, a esquerda em
laranja limite da ADA. Fonte: Google Earth, obtida em julho
de 2019.

Os tipos de solos predominantes na AID são os Argissolos Vermelho-Amarelos
e os Cambissolos Háplicos, com destaque também para as áreas com urbanização consolidada. Localmente ocorrem os argissolos associados aos cambissolos, com textura arenosa: o primeiro de cor marrom amarelada e o segundo
de cor amarelada e roxa clara.
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Argissolo. Ponto 1728.

Latossolo. Ponto 1666.

GEOTECNIA
Três processos geotécnicos ocorrem na Área de Influência Direta do empreendimento: a alta susceptibilidade de escorregamentos de terra, a alta susceptibilidade
à erosão de solos superficiais, e a alta susceptibilidade de inundações, recalques,
assoreamento, solapamento de margens de córregos e rios.
Ainda que sejam processos naturais, os escorregamentos de terra também podem ser induzidos (acelerados pela atividade humana), por meio da alteração do
uso e ocupação do solo de forma inadequada. Na região da AID, é possível constatar a ocupação irregular de margens de córregos – não só por favelas, mas por
empresas e comércios –, que em geral aterram essas áreas e formam taludes que
ficam muito expostos à ação erosiva das águas dos córregos e das chuvas. Também foram observados loteamentos que removeram toda a cobertura vegetal e
realizaram grandes movimentações de terras.
Vale destacar também que a Área Diretamente Afetada (ADA) e a AID são suscetíveis a dois processos distintos: movimentação gravitacional de massa (queda de
rocha e deslizamento de solo) e processos erosivos agressivos nas áreas de solo
exposto e de concentração de águas pluviais, principalmente nos solos em que
predominam um substrato arenoso.
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Processo erosivo em corte de estrada. Ponto 55.

Deslizamento de rocha (xisto) em parte devido a
paralelização do corte com a foliação. Ponto 57.

Ocupação de encosta retilínea com afloramento rochoso.
Ponto 50.

Encosta com afloramento rochoso inadequada à
ocupação. Ponto 51.

Deslizamento com um componente de rastejo, área de
alto risco para as moradias situadas no topo da encosta.
Ponto 58.

Assoreamento em área de baixada com acúmulo de água
e crescimento de taboa. Ponto 56.
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RECURSOS HÍDRICOS
No estado de São Paulo, o planejamento e as ações de gestão dos recursos hídricos ocorrem em Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI). A Área
de Influência Indireta do NESP está na UGRHI 06 – Alto Tietê, que é dividida nas
seguintes sub-bacias: Penha-Pinheiros, Juqueri-Cantareira, Pinheiros-Pirapora,
Cotia, Guarapiranga, Cabeceiras e Billings-Tamanduaté.
A Área de Influência Direta do empreendimento fica localizada na bacia hidrográfica Juqueri-Cantareira, que abrange os municípios de Mairiporã, Franco da Rocha,
Francisco Morato e Caieiras, além de parte dos territórios das cidades de Cajamar,
Santana de Parnaíba e São Paulo.
A bacia Juqueri-Cantareira também é dividida em sub-bacias, das quais quatro
apresentam influência direta na ADA: Ribeirão dos Perus, Ribeirão dos Pinheirinhos,
Ribeirão São Miguel e Itaim/Pinheirinhos.
• A bacia do Ribeirão São Miguel fica totalmente no município de São Paulo, com
uma porcentagem considerável de área verde/plantio e baixa ocupação residencial. No entanto esta bacia acaba sofrendo com o impacto do despejo de esgoto, lixo e assoreamento do canal e margens por ter suas nascentes e principais
afluentes em áreas densamente povoadas do bairro de Perus.
• A bacia do Ribeirão dos Perus também se insere totalmente na cidade de São
Paulo e é considerada bem urbanizada (em especial no bairro de Perus). Sofre
com problemas de ocupação desordenada, falta de infraestrutura básica, despejo de esgoto, assoreamento e inundações constantes do córrego do Perus e
alguns de seus afluentes.
• A bacia do Ribeirão dos Pinheirinhos fica entre os municípios de São Paulo e
Caieiras, tem menor cobertura vegetal um pequeno núcleo residencial a norte
e a sul parte do núcleo populacional de Perus (Vila Caiuba), e abrange boa parte
da porção central e leste do empreendimento proposto. Apesar da pequena
dimensão e da baixa urbanização, o Ribeirão dos Pinheirinho e todos os seus
afluentes estão comprometidos pelo despejo de esgoto, descarte de lixo e assoreamento.
• A bacia do córrego Itaim/Pinheirinhos fica na porção oeste do empreendimento,
nas cidades de Caieiras e São Paulo.
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Ribeirão São Miguel. Próximo ao Ponto 1651.

Ribeirão Perus no trecho urbano, próximo à estação de
trem. Ponto 35.

Ribeirão Pinheirinho. Ponto 29.

Trecho de jusante do mesmo afluente após receber
esgoto. Observe ainda limite da construção. Ponto 61.
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Qualidade da água superficial
A fim de analisar a qualidade das águas superficiais na propriedade do empreendimento, foram efetuadas coletas em quatro pontos que cortam ou
fazem divisa com as glebas. As coletas foram feitas nos meses de fevereiro
(período chuvoso) e junho (período seco) de 2019, e apresentam desconformidades em relação às condições de odor, resíduos sólidos objetáveis, coliformes termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), oxigênio diluído
e turbidez.
Também foram encontradas concentrações acima do desejável de nitrogênio
amoniacal, fósforo total, manganês total, prata total, alumínio dissolvido e
substâncias tensoativas. Entre esses compostos, apenas o fósforo e o manganês possuem provável relação com as atividades agrícolas desenvolvidas
na área do empreendimento, por estarem relacionados à utilização de fertilizantes – os demais, provavelmente, são resultado do lançamento de esgoto e
efluentes pela comunidade vizinha.

HIDROGEOLOGIA
A Bacia do Alto Tietê – onde se localiza a Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento – abrange duas unidades hidrológicas: os domínios da Bacia Sedimentar de São Paulo e as rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino que
a circundam. Este contexto geológico define duas unidades aquíferas: o Sistema
Aquífero Cristalino e o Sistema Aquífero Sedimentar.

Qualidade da água subterrânea
Para avaliar a qualidade da água subterrânea, foram instalados oito poços
de monitoramento. Os resultados dos parâmetros físico-químicos das águas
subterrâneas na área de interesse indicam predomínio de um meio oxidante,
anaeróbico e ácido, com condutividade elétrica moderada.
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MEIO BIÓTICO
O meio biótico é o conjunto de seres vivos de um determinado ambiente – tanto
de um hábitat específico quanto do conjunto mais amplo de organismos da Terra.
A biota é constituída pelos seres vivos de um ecossistema, incluindo a flora, a fauna, os fungos e outros grupos de organismos.
No Estudo de Impacto Ambiental que deu origem a este RIMA, foram caracterizadas a flora e a fauna em suas subdivisões de vertebrados (mamíferos, aves, répteis e anfíbios) e as Unidades de Conservação existentes nas áreas de influências
do empreendimento.

Flora
A flora é um componente do meio biótico que abrange não somente as espécies
vegetais, mas também as fitofisionomias existentes nas três áreas de influência
do empreendimento. As fitofisionomias são o que chamamos de vegetação, além
das suas formações e respectivos estágios de regeneração. Assim, o diagnóstico
da flora é feito por meio do estudo da estrutura da vegetação (que avalia as condições em que os remanescentes de vegetação se encontram) e pela sua composição florística (que verifica as principais espécies presentes).

Vegetação na AII
Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento fica na porção sudeste do estado de São Paulo e, segundo o Mapa de Biomas do Brasil, publicado pelo IBGE em
2004, está inserida no domínio Mata Atlântica. Este domínio corresponde à aproximadamente 15% do território nacional e compreende todo um complexo ambiental que incorpora diferentes ambientes, como cadeias de montanhas, platôs,
vales e planícies de toda a faixa continental atlântica e parte do Planalto Meridional.
Ao mesmo tempo, este é o domínio mais descaracterizado do país, restando apenas 12,5% de sua cobertura original.
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Inserção da AII do empreendimento nos mapas de Biomas e Vegetação do Brasil (IBGE, 2004)

A vegetação remanescente da RMSP é formada por uma matriz de ambientes florestais e áreas de cerrado ao norte e de campos ao norte e sul.
Outra região relevante é o município de Franco da Rocha, onde existe um importante encrave de cerrado em meio à floresta, em grande parte protegido pelo Parque Estadual do Juquery.
As fisionomias não florestais que ocorrem no Parque Estadual do Juquery são a
campestre (campo-limpo) e a savânica (campo-sujo, campo-cerrado e provável
cerrado sensu stricto alterado).

Vegetação na AID
A Área de Influência Direta (AID) do empreendimento possui área total de 8.123,28 ha,
e apresenta quatro tipologias de vegetação:
• Reflorestamento de Pinus e/ou Eucalipto com sub-bosque em estágio inicial de
regeneração,
• Fragmentos florestais com predomínio de espécies exóticas,
• Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração,
• Várzeas.
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Foram registradas 78 espécies na AID do empreendimento. De maneira geral, as
espécies registradas são de ocorrência típica de áreas em processo inicial de regeneração, evidenciando o caráter antropizado já conhecido da região. Apesar disso,
três espécies estão classificadas como ameaçadas de extinção. Trata-se de Euterpe edulis (palmito-juçara) (Vulnerável, pela listagem de SP e BR); Cariniana legalis
(jequitibá-rosa) e Cedrela fissilis (cedro-rosa) (classificadas como vulnerável, pela
listagem de SP). Ambas foram encontradas no sub-bosque de plantios de eucalipto no interior do Parque Anhanguera durante vistoria de campo.

Vegetação na ADA
Ao todo foram registradas 87 morfoespécies na Área Diretamente Afetada (ADA) –
82 identificadas a nível de espécie e apenas cinco até o nível de gênero. Estas
espécies se distribuem em 39 famílias botânicas e 73 gêneros.
Dentre as 87 espécies, 12 são exóticas, duas são nativas não regionais e as demais são nativas.
A única espécie ameaçada de extinção é a Cedrella fissilis, conhecida
como cedro-rosa, enquadrada na categoria
Vulnerável tanto na lista
nacional quanto estadual de espécies ameaçadas. Encontrado como
regenerante no sub-bosque de fragmento
e como indivíduo isolado
no campo antrópico, o
cedro-rosa é uma espécie com ampla plasticidade ecológica.
Exemplares de cedro-rosa (Cedrela fissilis) presentes no campo antrópico da Área Diretamente
Afetada
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Foram catalogadas 493 árvores isoladas, de 56 espécies. A espécie de maior frequência é Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré), que representa 36,7% de todas as
árvores isoladas cadastradas. O pau-jacaré é uma espécie secundária inicial, da
família Fabaceae, bastante comum em vegetação secundária, tipicamente agregada, polinizada por insetos e autocórica (ela própria espalha suas sementes).

Exemplares de Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré), espécie mais abundante
como árvore isolada no campo antrópico da Área Diretamente Afetada
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Também entre as árvores isoladas, a única espécie ameaçada de extinção cadastrada foi o cedro-rosa. Foram encontrados cinco indivíduos, com alturas entre seis
e 11 m e DAP (Diâmetro à Altura do Peito) entre 24 e 40 cm.
Quanto a caracterização da vegetação, foram identificadas quatro principais fitofisionomias na ADA do empreendimento:
• Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração
• Várzea
• Reflorestamento com espécies comerciais e sub-bosque em estágio inicial de
regeneração,
• Campo antrópico.

Quadro de áreas na ADA
em APP

Fora de APP

Total

Descrição
Área (ha)

Área (%)

Área (ha)

Área (%)

Área (ha)

Área (%)

Vegetação em estágio
inicial de regeneração

0,30

0,11

6,72

2,36

7,02

2,47

Reflorestamento com
sub-bosque em estágio
inicial de regeneração

1,56

0,55

21,09

7,41

22,67

7,96

Várzea

0,57

0,20

2,26

0,79

2,83

0,99

Curso d’água

0,10

0,04

-

0,00

0,10

0,04

Campo antrópico

0,99

0,35

251,10

88,20

252,09

88,54

Total

3,52

1,24

281,19

98,76

284,71

100
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Áreas de campo antrópico com presença de árvores isoladas
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Reflorestamento de eucalipto com sub-bosque regenerante

A vegetação nativa de maior expressão natural na propriedade é uma formação de
Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração., porém essa vegetação não será suprimida pela implantação do empreendimento, já que se encontra
fora da ADA. Dentre as espécies arbóreas mais comuns em tal vegetação, temos:
o abacateiro (Persea americana), o pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), a embaúba
(Cecropia glaziovii) e a capororoca (Myrsine umbellata).

Fragmento de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração
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Os trechos de várzeas na ADA são compostos por algumas áreas alagadas e brejosas, no entorno de cursos d’água e entre fragmentos florestais onde o solo se
mantém encharcado. Trata-se de uma fisionomia não florestal, pioneira, com estrato herbáceo, predomínio de gramíneas, espécies indicadoras (Hedychium coronarium e Typha domingensis) e com a presença de alguns indivíduos arbóreos de
eucalipto e de espécies nativas, típicas de solos hidromórficos (Cecropia pachystachya e Citharexylum myrianthum).

Local com solo encharcado classificado como Várzea

Os trechos de reflorestamento são basicamente plantios antigos de eucalipto com
um sub-bosque regenerante de Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial regeneração com dominância de espécies pioneiras e secundarias iniciais, como o tapiá (Alchornea sidifolia), jerivá (Syagrus romanzoffiana), aroeira-pimenteira (Schinus
terebinthifolia).
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Local com solo encharcado classificado como Várzea

De maneira geral, a vegetação das áreas de influência do empreendimento
possui composição florística típica de áreas que sofreram perturbações antrópicas severas ao longo dos anos. Na ADA a única espécie ameaçada de extinção
encontrada foi o cedro-rosa (Cedrela fissilis), uma espécie comum na Região
Metropolitana de São Paulo.

A maior parte do empreendimento será desenvolvida na grande unidade de paisagem caracterizada como Campo Antrópico (88,54% da ADA), que até pouco tempo
atrás fazia parte dos talhões de produção de papel e celulose da Cia. Melhoramentos. Trata-se, portanto, de um trecho da RMSP que tem sido submetido a intervenções severas e recorrentes.
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FAUNA
Os estudos de fauna devem selecionar grupos bioindicadores da qualidade ambiental – ou seja, aqueles seres vivos que ajudam a identificar diversas modificações no ambiente. Esses grupos possuem funções vitais que se relacionam
estreitamente com determinados fatores ambientais, podendo ser utilizados na
avaliação da qualidade ambiental de uma determinada área. Neste estudo, foram
analisados três grupos:
A avifauna (aves) foi utilizada como o principal grupo indicador, pois é possível
obter dados bem significativos mesmo em períodos curtos de amostragem em
campo. Além disso, as aves são animais predominantemente diurnos e são representadas por muitas espécies.
A mastofauna (mamíferos) é importante para a conservação da biodiversidade,
pois muitas espécies ocupam diversos níveis da cadeia trófica. Por isso, além de
atuarem como reguladoras de determinadas espécies – seja por meio da predação
ou herbivoria –, elas também agem como dispersoras de espécies vegetais.
Dentro do grupo herpetofauna (répteis e anfíbios), deve-se destacar que os anfíbios têm grande potencial de uso em estudos de impacto ambiental, principalmente por seus ovos serem muito sensíveis aos contaminantes presentes no ar e
na água. Ademais, os anfíbios são especialmente suscetíveis a alterações ambientais, pois sua pele tipicamente fina, desprovida de escamas e permeável, os torna
altamente vulneráveis aos contaminantes químicos e radiação.

Fauna na AII
O diagnóstico da fauna encontrada na Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento foi desenvolvido com base em dados secundários. Para isso, realizou-se
um levantamento bibliográfico e a contextualização da fauna presente na região,
indicando as espécies encontradas nos principais remanescentes de vegetação inseridos dentro dos limites da AII.
Para a mastofauna, obteve-se um total de 33 espécies de mamíferos de médio e
grande porte. Entre eles estão uma espécie endêmica do bioma Mata Atlântica, o
saruê (Didelphis aurita), e seis espécies ameaçadas de extinção: sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita), bugio (Alouatta clamitans), jaguatirica (Leopardus pardalis),
gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus = L. guttulus), onça-parda (Puma concolor) e lontra (Lontra longicaudis).
77

Página: 1041

Para a avifauna, obteve-se um total de 272 espécies, distribuídas em 23 ordens e
57 famílias. Deste total, sete espécies são consideradas ameaçadas de extinção
no Estado de São Paulo: o gavião-pombo-pequeno (Amadonastur lacernulatus), a
pararu-espelho (Claravis geoffroyi), o araçari-poca (Selenidera maculirostris), o araçari-banana (Pteroglossus bailloni) o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) o
barbudinho-do-sul (Phylloscartes eximius) e o pixoxó (Sporophila frontalis). Em nível
nacional, há quatro espécies ameaçadas de extinção: o gavião-pombo-pequeno
(Amadonastur lacernulatus), a pararu-espelho (Claravis geoffroyi), papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) e o pixoxó (Sporophila frontalis).
Para a herpetofauna, obteve-se um total de 87 espécies, distribuídas em quatro
ordens e 22 famílias. Não há espécie considerada ameaçada de extinção no Estado
de São Paulo ou na lista do Ministério do Meio Ambiente. Somente uma espécie de
anfíbio, a perereca-verde-de-riacho (Phrynomedusa fimbriata), é considerada “Regionalmente Extinta” em São Paulo.

Fauna na AID
A definição da fauna na Área de Interferência Direta (AID) foi feita por meio de levantamento de dados secundários das áreas verdes existentes. O Parque Anhanguera é a área verde mais relevante de toda a AID, e fica a, aproximadamente, um
quilômetro do empreendimento.
No total, foram registradas 188 espécies – 13 mamíferos de médio e grande porte, 147 aves, 13 anfíbios e 15 répteis –, das quais nenhuma está classificada como
ameaçada de extinção no Estado de São Paulo ou em nível nacional.

Fauna na ADA e entorno imediato
Mastofauna
O levantamento da mastofauna foi realizado nas estações seca e chuvosa. Foram
registradas 16 espécies de mamíferos na área do empreendimento, distribuídas
em sete ordens e 14 famílias. Duas espécies estão classificadas como ameaçadas de extinção: Leopardus guttulus (gato-do-mato-pequeno) e Lontra longicaudis
(lontra), de acordo com a lista publicada pelo Governo do Estado de São Paulo. Em
nível nacional, apenas a L. guttulus é considerada espécie vulnerável.
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Didelphis aurita registrado em câmera trap

Dasypus novemcinctus registrado em câmera trap
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Indivíduos de Leopardus guttulus, registrados em câmera trap

Cerdocyon thous por câmera trap
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Pegada de Procyon cancrivorus

Mazama gouazoubira registrado em câmera trap
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Fezes de Hidrochoerus hidrochaeris

Guerlinguetus ingrami registrado por observação
direta
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Cuniculus paca registrada em câmera trap

Página: 1046

Avifauna
Foram registradas 115 espécies de aves distribuídas em 18 ordens e 39 famílias.
Deste total, 17 são endêmicas do bioma Mata Atlântica e uma é exótica. Nenhuma
das espécies registradas está classificada como ameaçada de extinção nas listagens estadual ou nacional.

Euphonia violacea espécie inventariada em ambiente florestal (foto ilustrativa)
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Geranoaetus albicaudatus no alto de árvore isolada

Milvago chimachima em eucalipto
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Mesembrinibis cayennensis, espécie de média
sensibilidade

Aramides cajaneus cajaneus registrada por câmera
trap

Basileuterus culicivorus em área de floresta
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Herpetofauna
Foram registradas 21 espécies distribuídas em duas ordens e nove famílias. Dezessete espécies pertencem à ordem Amphibia, e quatro à ordem Squamata, sendo
uma espécie de lagarto e três de serpentes. Nenhuma das espécies registradas
está classificada como ameaçada de extinção nas listagens estadual ou nacional.

Haddadus binotatus na serapilheira
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Casal de Adenomera marmorata na serapilheira

Boana faber na vegetação arbustiva

Phyllomedusa burmeisteri na vegetação arbustiva
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Bothrops jararaca jovem

Unidades de Conservação e outras áreas protegidas
Foram encontradas 42 unidades de conservação na Área de Interferência Indireta (AII) e na Área de Interferência Direta (AID):
12 Áreas de Proteção Ambiental (APAs)
1 Estação ecológica
1 Monumento Natural (MoNA)
9 Parques Estaduais (P.E)
9 Parques Naturais Municipais (PNM)
1 Reserva Biológica (RB)
1 Refúgio da Vida Silvestre (RVS)
8 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)
Quatro dessas áreas possuem um pequeno trecho ou parte de sua zona de
amortecimento na AID. O RVS Anhanguera, criado em 2020, fica muito próximo a área do NESP, e sua zona de amortecimento se sobrepõe à ADA, sendo a
unidade de conservação mais afetada pelo futuro empreendimento.
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MEIO SOCIOECONÔMICO
O diagnóstico do meio socioeconômico diz respeito às condições da população e
suas interações, infraestrutura, economia, limites territoriais, existentes nas áreas
de influência do empreendimento. Isso é feito por meio de levantamento secundário e revisão bibliográfica técnico-científica, e também pela coleta de dados
primários, por meio de trabalho de campo e questionários respondidos pelos moradores do entorno do empreendimento a ser instalado.
Em conformidade com o solicitado pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb) no Termo de Referência deste estudo, as informações apresentadas a seguir representam dados demográficos, indicadores sociais, informações
do sistema viário e econômico e de percepção ambiental.

Definição da AII e AID
Para a análise da influência indireta do NESP sobre o meio socioeconômico, a AII
foi delimitada na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) – a principal e mais
populosa área metropolitana do País. Já subprefeitura de Perus, na cidade de São
Paulo, e o município de Caieiras (em especial a área limítrofe a São Paulo) foram
estabelecidos como Área de Influência Direta do empreendimento.
Nos dois casos, grande parte da análise foi feita a partir de dados e informações
secundárias, mas, para a AID, foram realizadas reuniões com as principais lideranças e com a comunidade das escolas públicas (diretores de ensino, professores
e estudantes) da região. Foram aplicados questionários de percepção ambiental,
para ver como os moradores enxergam o local onde vivem, em especial as condições ambientais, e quais são suas expectativas em relação à implantação do
empreendimento.

Área de Influência Indireta
Contexto metropolitano
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) reúne 39 municípios e representa
18% do PIB nacional. É o maior contingente populacional do País (21,5 milhões
de habitantes em 2018) – sem contar que é uma das dez regiões metropolitanas
mais populosas do mundo.
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Apesar disso, alguns municípios da RMSP são de pequeno porte populacional, tais
como São Lourenço da Serra, Salesópolis, Pirapora do Bom Jesus, Guararema, Biritiba-Mirim e Juquitiba, com menos de 30 mil habitantes (dados de 2010). Já outras
cidades são de grande porte, como Guarulhos, Osasco, Santo André e São Bernardo,
que somavam 3,33 milhões de habitantes também em 2010.
A cidade de São Paulo – a metrópole desta vasta região – concentra 56,4% da população da RMSP (12 milhões de habitantes) e tem uma densidade demográfica
média de 8.005 hab./km². Em 2021, o município respondia por 61,5% do PIB metropolitano e por 25, 2% do PIB estadual.
Caieiras – outro município da RMSP diretamente relacionado ao NESP – tem uma
população de 101 mil habitantes e densidade demográfica média de 1.035 hab./
km², segundo dados de 2018. Em 2016, a cidade respondia por 0,29% do PIB metropolitano e 0,12% do PIB estadual.
Em geral, os municípios da RMSP são muito urbanizados. Em 2018, 32 dos 39
municípios tinham mais de 95% da população vivendo em áreas urbanas. Nas sete
cidades restantes, a taxa de organização variava entre 66,09% e 92,88%.

Indicadores sociais
A fim de caracterizar as condições sociais da Área de Influência Indireta, foram
usados três indicadores: o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o Índice
Paulista de Responsabilidade Social e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) reúne indicadores de
três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda.
O índice varia de 0 a 1: quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento
humano.
Entre 1991 e 2010, todos os municípios da RMSP tiveram melhoras no IDH-M,
e, atualmente, todos apresentam bons índices de desenvolvimento humano –
até mesmo as cidades de pequeno porte populacional e menor grau de atividade
econômica.

92

Página: 1056

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)
Os dados do IDH-M, no entanto, são relativizados por outro índice: o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS). Criado em 2001, ele adapta o IDH-P para
a realidade do Estado de São Paulo, e classifica os municípios em cinco grupos.
Em 2010, os municípios da RMSP eram divididos da seguinte maneira:
• Grupo 1 (elevado nível de riqueza e bons níveis) = 8 municípios (incluindo Caieiras)
• Grupo 2 (níveis de riqueza elevados, mas indicadores sociais insatisfatórios) =
16 municípios (incluindo a cidade de São Paulo)
• Grupo 3 (nível de riqueza baixo, mas bons indicadores sociais) = nenhum município
• Grupo 4 (baixos níveis de riqueza e níveis intermediários de longevidade e/ou
escolaridade) = 7 municípios
• Grupo 5 (municípios mais desfavorecidos do Estado, tanto em riqueza quanto
em indicadores sociais) = 8 municípios

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)
O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) permite fazer uma análise mais
detalhada da concentração da pobreza nos municípios. O IPVS classifica os setores
censitários das cidades em sete grupos de vulnerabilidade social que combinam
dimensões socioeconômicas e demográficas.
Em relação à RMSP, o IPVS em 2010 era o seguinte:
• Grupo 1 (população com baixíssima vulnerabilidade social) = presente em 23
municípios (incluindo São Paulo, com mais de 10% da população enquadrada
neste grupo)
• Grupo 2 (população com vulnerabilidade muito baixa) = presente em todos os
municípios da RMSP
• Grupo 3 (população com vulnerabilidade baixa) = presente em todos os municípios da RMSP
• Grupo 4 (população com vulnerabilidade média) = presente em 38 municípios.
São Caetano do Sul foi o único município que não apresentou população neste
grupo.
• Grupo 5 (população com vulnerabilidade alta) = presente em 38 municípios. A exceção foi novamente São Caetano do Sul.
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• Grupo 6 (população com vulnerabilidade muito alta) = presente em 24 municípios.
• Grupo 7 (população rural de alta ou muito alta vulnerabilidade) = presente em
16 municípios.
Dessa forma, a análise do IPVS apresenta características municipais, sobretudo
nas cidades de maior porte da Região Metropolitana de São Paulo similares às
apresentadas pelo IPRS e o IDH-M.

Aspectos econômicos
A Região Metropolitana São Paulo concentra as sedes de grandes complexos industriais, comerciais e financeiros que controlam as atividades econômicas do
País. A cidade de São Paulo é o principal polo do Estado, centro da maior metrópole
nacional.
Embora venham se reduzindo, as atividades industriais ainda apresentam papel
expressivo na economia da RMSP, em especial nos segmentos de veículos automotores e química. O parque industrial da região é diversificado e especializado,
abrangendo quase todas as cadeias produtivas.
A participação dos serviços de informação e conhecimento na economia metropolitana é crescente – são serviços que antes ficavam em grande parte instalados
dentro das indústrias e que, com as mudanças nas cadeias produtivas, passaram
a se constituir como empresas que prestam serviços a essas mesmas indústrias.
Totalizando 1,05 trilhão de reais em 2016, o Produto Interno Bruto da RMSP correspondia a 40,88% do PIB estadual. São Paulo participava com 61,54% do PIB da
RMSP. Com exceção de Biritiba-Mirim, onde o setor de agropecuária é muito relevante entre as atividades econômicas, em todos os demais municípios da RMSP o
setor de serviços é o que tem a maior participação na composição do PIB.
Tanto no município de São Paulo quanto em Caieiras, as atividades de serviço
também são as que têm a primazia no total de empregos: 52,77% em São Paulo
e 32,39% em Caieiras. Na sequência vêm as atividades de comércio: 20,91% em
Caieiras e 18,18% em São Paulo. Nas duas cidades, a participação das atividades
agropecuárias na geração de empregos é ínfima: 0,24% em Caieiras e 0,11% em
São Paulo.
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Infraestrutura Viária
O município de São Paulo conta com um quinto de toda a malha rodoviária pavimentada do País. Já o Estado de São Paulo possui 18 da 20 melhores rodovias
brasileiras.
As linhas ferroviárias que atendem atualmente a população da RMSP foram criadas para o transporte de cargas, mas aos poucos foram sendo utilizadas para o
transporte de passageiros. Essa prioridade no transporte de passageiros ocasiona
dificuldades para o transporte de cargas por via ferroviária na região e em sua ligação com o Porto de Santos.

Área de Influência Direta
Foram consideradas como Áreas de Influência Direta (AID) do NESP a subprefeitura de Perus e o município de Caieiras.

Demografia
Com uma população total de 233 mil residentes (em 2010) – dos quais 62,8% estavam na subprefeitura de Perus e 37,2% em Caieiras –, a AID possui crescimento
populacional bem superior ao do município de São Paulo como um todo.
Apesar desse crescimento, a densidade populacional ainda é bastante baixa, em
especial no município de Caieiras (8,94 pessoas/hectare). Considerando-se a AID
como um todo, a densidade populacional é de 34,5 pessoas por hectare (dados
de 2010).
É importante destacar que a AID têm grandes áreas verdes e protegidas, como
o Parque Anhanguera – maior parque municipal de São Paulo, na subprefeitura
de Perus – e o Parque Estadual da Cantareira.
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Trabalho e renda da população
Entre os empregos formais registrados na AID em 2016, 60,5% estavam no município de Caieiras e apenas 39,5% na subprefeitura de Perus. Neste mesmo ano,
a participação dos empregos formais da subprefeitura de Perus no total da cidade
de São Paulo era de 0,285%.
Além da escassez de empregos, em 2010, a AID também apresentava baixa renda
(42,37% da população com renda nominal mensal média menor do que dois salários mínimos), e percentual representativo de pessoas sem rendimentos:
Pessoas de 10 anos ou mais, por classes de rendimento nominal médio mensal –
Subprefeitura de Perus e município de Caieiras – 2010

Unidades
Territoriais

Classes de rendimento (em salário mínimo¹) – Participação no total (%)
Total

S.R.

Até 1

Mais de
1a2

Mais de
2a5

Mais de
5 a 10

Mais
de 10

Subprefeitura de
Perus

100

41,24

14,42

28,89

13,32

1,84

0,29

Município de
Caieiras

100

36,35

14,75

26,06

17,64

4,1

1,11

Total Área de
Influência

100

39,41

14,54

27,83

14,94

2,69

0,6

Município de São
Paulo

100

35,35

12,53

23,92

16,95

6,94

4,32

Notas: S.R: Sem Rendimento. ¹ Valor do salário mínimo considerado: R$ 510,00 (Em reais de 2010); 2 Apenas
pessoas com rendimento, inclusive as que recebiam somente em benefícios.
Fonte: SMDU. Infocidade; IBGE. Censo Demográfico 2010.
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Indicadres sociais
Segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) de 2010, o distrito de
Perus era o que apresentava as piores condições de vida: 27,5% de sua população
era considerada de vulnerabilidade alta ou muito alta, contra 13,6% da população de
Caieiras. O inverso também era verdadeiro: enquanto 40,6% da população de Caieiras vivia em situação de vulnerabilidade muito baixa ou baixíssima, esse percentual
era de 20,5% na subprefeitura de Perus.
Vulnerabilidade social nos distritos de Perus e município de Caieiras – 2010
Vulnerabilidade social
Unidades
territoriais

G6 Muito Alta
(Aglomerados
Subnormais
Urbanos)

G7 Alta
(Rurais)

11,1

2,5

0,9

35,6

13,6

13,9

-

13,6

8,9

7,5

-

G1
Baixíssima

G2
Muito
Baixa

G3
Baixa

Município
de Caieiras

0,6

39,7

25,1

20,1

Distrito de
Perus

-

20,5

16,4

Município
de São
Paulo

13,3

39,5

17,2

G4 Média
G5 Alta
(Urbanos) (Urbanos)

Fonte: Fundação Seade.

Outros indicadores sociais importantes, como leitos de hospital disponíveis e níveis de alfabetização, podem ser conferidos nas tabelas a seguir:
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Uso e ocupação do solo
O mapeamento do uso e ocupação do solo incidiu sobre parte da Área de Influência
Direta – mais especificamente, distrito de Perus e bairros e setores de Caieiras
limítrofes ao município de São Paulo. Essas áreas mais passíveis de receber os
impactos diretos do empreendimento do que regiões que ficam mais distantes do
NESP.
Por serem regiões mais afastadas do centro da cidade de São Paulo, a área analisada é marcada pela presença de áreas de vegetação arbórea, que incluem reflorestamento e matas nativas. Também estão presentes áreas industriais e eixos
viários importantes para o fluxo de produtos.
A tabela a seguir mostra as categorias de uso e ocupação do solo na região em
questão:
Distribuição das categorias de uso na área total no distrito de Perus
e dos setores censitários do município de Caieiras – 2018
Legenda

102

Descrição

Área (ha)
Perus

Caieiras

Total

% do
total

A

Área do Aterro Bandeirantes

105,84

0,00

105,84

2,01

AC

Áreas de cultivo

161,70

161,70

323,41

6,14

AUC

Áreas de urbanização consolidada de
padrão popular a médio

450,91

182,60

633,51

12,02

AUI

Áreas urbanas isoladas de padrão
popular a médio

22,22

22,22

44,44

0,84

Co

Conjuntos habitacionais de padrão
popular a médio

12,17

12,17

24,34

0,46

Cs

Chácaras e sítios

4,77

4,77

9,55

0,18

Eq

Equipamentos públicos agregados

7,05

0,00

7,05

0,13

F

Ferrovia

19,18

12,85

32,03

0,61

IA

Áreas de edificações industriais, de
comércio, serviços e institucionais

19,57

158,18

177,75

3,37
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Distribuição das categorias de uso na área total no distrito de Perus
e dos setores censitários do município de Caieiras – 2018 (continuação)
Legenda
L
LAP

Descrição

Área (ha)

% do
total

Perus

Caieiras

Total

Lagos

6,66

2,47

9,13

0,17

Loteamentos de alto padrão

4,19

73,73

77,91

1,48

126,95

61,01

187,96

3,57

M

Áreas de mineração

Pb

Campo de Paintball Opsfield (Antiga
fábrica de cimento Portland Perus)

6,75

0,00

6,75

0,13

R

Rodovia

70,47

17,14

87,61

1,66

Áreas com obra do Rodoanel Norte

28,26

0,00

28,26

0,54

S

Solo exposto

49,30

43,98

93,28

1,77

Va

Vegetação arbórea

773,34

Ve

Vegetação arbórea esparsa

106,00

0,00

106,00

2,01

Vh

Vegetação herbáceo-arbustiva

403,53

162,49

566,02

10,74

RN

Total

2.378,87

1.975,48 2.748,82 52,16

2.890,79 5.269,66 100,00

Organização: Multi Consultoria Ambiental e Mineral.

Zoneamento municipal
A análise do zoneamento municipal foi realizada apenas para área do empreendimento – ou seja na porção norte do distrito de Perus, junto à divisa com a cidade
de Caieiras – e suas imediações.
O mapa abaixo mostra as quatro macroáreas nos arredores do NESP. O empreendimento está localizado na Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e
Ambiental que, segundo o Plano Diretor Estratégico de São Paulo (Lei Municipal
16.050/14), caracteriza-se por espaços vazios intraurbanos, com ou sem cobertura vegetal, e áreas urbanizadas, com distintos padrões de ocupação. É, ainda
segundo a lei, um território propício para a qualificação urbanística e ambiental.
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O próximo mapa indica a localização e a área de implantação do empreendimento
nos zoneamentos dos municípios de São Paulo e Caieiras:
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Pesquisa de Percepção Ambiental
Nos meses de agosto e outubro de 2019, o empreendedor realizou quatro reuniões de apresentação do NESP. Nestes eventos, realizados em ETECs da região e
no salão de um restaurante localizado em Perus, foram aplicados questionários de
percepção ambiental, totalizando 275 questionários individuais, com 18 questões
cada, que abordaram temas relacionados à organização social e possíveis conflitos socioambientais e às expectativas em relação ao empreendimento.
Entre os participantes, 53% afirmaram que até então não tinham conhecimento
sobre a implantação de um novo empreendimento na região. 46% disseram já ter
informações prévias sobre o assunto. Nas questões relacionadas à expectativa e
percepção, os participantes se manifestaram sobre possíveis benefícios e problemas que a implantação do empreendimento poderia trazer. Mais de 90% da amostra acredita que o NESP trará benefícios para a região, entre eles:
• Geração de empregos (empregos diretos e indiretos);
• Maior desenvolvimento e crescimento econômico;
• Incremento nas áreas de habitação, saúde e educação;
• Melhorias na qualidade de vida.
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Benefícios para a região com a implantação do NESP
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Percepção da população amostrada na Pesquisa de Percepção Ambiental
sobre os benefícios associados ao empreendimento

106

7.420.000

Página: 1070

315.000

320.000

325.000

330.000

LEGENDA

Service Layer Credits:

Limite da Subprefeitur

Limite do município de

7.415.000

multi.br.com

315.000

320.000

325.000

7.410.000

ETEC Caieiras

Limite da Subprefeitura de Perus

.
!

ETEC Gildo Marçal Be

Limite do município de Caieiras

.
!

Restaurante Xodó

.
!

ETEC CEU Anhanguera

.
!

ETEC Caieiras

.
!

ETEC Gildo Marçal Bezerra de Brandão

.
!
multi.br.com

.
!

330.000

LEGENDA

Service Layer Credits:

Limite da Subprefeitura de Perus

multi.br.comLimite do município de Caieiras
Limite da propriedade

0

1,25

LEGENDA
Limite da Subprefeitura de Perus
Limite do município de Caieiras
Limite da propriedade

.
!

NSP-021-19 - 9.3.2.14 / FNN

Locais de entrevistas

.
!

ETEC CEU Anhanguera

.
!

ETEC Caieiras

.
!

ETEC Gildo Marçal Bezerra de Brandão

.
!

Restaurante Xodó

Locais de entrevistas

±

0

1,25

2,5

5 km

Coordenadas UTM
Datum SIRGAS 2000 - Fuso 23
Escala 1/125.000
Base: Portal GEOSAMPA (2019) - Limites políticos
IBGE (2010) - Limites municipais de SP

14: Mapa de localização dos estabelecimentos
da aplicação da Pesquisa de Percepção Ambiental
ETEC CEU Anhanguera

.
!

Mapa de localização dos estabelecimentos da aplicação da Pesquisa de Percepção Ambiental

.
!

ETEC Caieiras

.
!

ETEC Gildo Marçal Bezerra de Brandão
Restaurante Xodó

2,5

Coordenadas
Datum SIRGAS 20
Escala 1/12
Base: Portal GEOSAMPA (20
IBGE (2010) - Limites m

Figura 9.3.2.14: Mapa de localização dos estabelecimentos da aplicação da Pesquisa de Percepção Ambiental

.
!

330.000

±

Restaurante Xodó
NSP-021-19 - 9.3.2.14 / FNN

7.405.000

.
!

Locais de entrevistas

.
!

.
!

ETEC CEU Anhangue

Limite da propriedade

.
!

325.000

.
!
LEGENDA

.
!

.
!

Locais de entrevistas

330.000

Service Layer Credits:

.
!

Limite da propriedade

IX - 425

107

Página: 1071

Por outro lado, a maioria – mais de 60% – não acredita que o empreendimento trará
problemas para a região. Entre os eventuais problemas levantados pela minoria estão:
• Aumento no fluxo de pessoas no bairro de Perus;
• Prejuízos ao meio ambiente;
• Crescimento desorganizado da região;
• Aumento de resíduos gerados/sobrecarga de aterros sanitários.
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De modo geral, a receptividade da população ao empreendimento foi muito boa:
40% dos entrevistados afirmam serem muito favoráveis à implantação do NESP, e
38% se dizem favoráveis.
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Nível de aceitação da população amostrada na Pesquisa de Percepção Ambiental
sobre a implantação do NESP
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8. I dentificação
e avaliação
dos impactos
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O meio ambiente é formado pela interação entre os meios físico, biótico e socioeconômico. A intervenção humana nessas interações pode causar mudanças nesses processos, e as consequências podem ser boas ou más – são os chamados
impactos ambientais.
Os critérios básicos e as diretrizes gerais para avaliações de impacto ambiental
são dadas pela Resolução Conama nº 01/86. É considerado “impacto ambiental” qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio
ambiente que seja resultado das atividades humanas e que afeta, direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades socioeconômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a
qualidade dos recursos ambientais.
A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é uma ferramenta de gestão ambiental reconhecida internacionalmente como um mecanismo eficaz na prevenção do dano
ambiental e na promoção do desenvolvimento sustentável. Por meio dela, uma
equipe multidisciplinar partiu dos diagnósticos do meio físico, biótico e socioeconômico para identificar e avaliar os potenciais impactos ambientais associados à
implantação do Novo Entreposto de São Paulo (NESP).
Nos meios físico e biótico, a identificação e a avaliação dos impactos ambientais
foram realizadas por meio de levantamento bibliográfico e interpretação dos dados
obtidos na fase de elaboração do diagnóstico ambiental. No meio socioeconômico,
foram considerados dados secundários e dados primários obtidos no diagnóstico
ambiental, além das pesquisas de percepção ambiental realizadas junto às comunidades da Área de Influência Direta (AID).
Foram consideradas as atividades gerais associadas à implantação e operação do
empreendimento, que envolvem a remoção da cobertura vegetal, terraplanagem
e execução das obras de instalação, carregamento e transporte. A tabela a seguir
elenca as ações geradoras de impacto que estão previstas na área objeto de licenciamento.
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Identificação das ações geradoras de impacto no contexto
da implantação e operação do empreendimento
Local de Ocorrência
Ação Geradora de Impacto

Entorno do
empreendimento

ADA

Remoção de Cobertura Vegetal

X

Atividades de terraplenagem

X

Execução das obras de instalação

X

Carregamento
Transporte

X
X

X

X

Os impactos causados por essas atividades foram classificados segundo os meios
diretamente afetados: físico, biótico e socioeconômico, embora muitas vezes o
mesmo impacto afete mais de um meio, uma vez que suas relações são dinâmicas.
A tabela a seguir mostra os impactos ambientais associados à implantação e operação do NESP.

113

Página: 1077

Identificação dos impactos ambientais por meio afetado
Meio Afetado

Impacto Ambiental
Desencadeamento de processos de dinâmica superficial
Poluição e incômodos à população decorrentes dos canteiros de
obra, áreas de apoio e caminhos de serviço
(alteração da qualidade do ar e geração de ruídos)

Meio Físico

Geração de resíduos sólidos
Geração de efluentes líquidos
Impactos sobre a qualidade e disponibilidade das águas
superficiais
Impermeabilização do solo
Perda de cobertura vegetal

Meio Biótico

Perda de habitat para fauna
Interferência na fauna - afugentamento, atropelamento, caça
Geração de expectativa na população
Impactos na infraestrutura viária e no tráfego

Meio Socioeconômico

Interferências no patrimônio histórico e arqueológico
Pressão sobre infraestruturas e equipamentos sociais
Geração de empregos e renda

No próximo quadro, é possível ver a análise de cada um desses impactos e as possíveis ações mitigadoras.
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Desencadeamento
de processos de
dinâmica
superficial

Alteração na
qualidade do ar

I

I

N

N

Dr

Dr

L

Ds

T

T

Im

Im

R

R

Significância

Reversibilidade

Ocorrência

Temporalidade

Espacialização

Ordem

Natureza

Impactos
ambientais
previstos

Fase do
empreendimento

Matriz de impactos ambientais para a implantação do Novo Entreposto de São Paulo (NESP)

Medidas mitigadoras

MS

Execução de obras no período seco; Proteção do perímetro
para reter sedimentos, usando canaletas e tapumes; A criação
de curvas de nível, cortes ao longo do talude que captam a
água que escorre pela terra, a fim de não deixar que esta crie
velocidade e desagregue o solo.

MS

Os veículos utilizados na fase de implantação, em sua maioria,
deverão ser dotados da tecnologia exigida pelos novos
padrões de controle de poluição do ar determinados pelo
PROCONVE (P7), configurando-se como sendo o principal
controle para a minimização da emissão de poluentes para o
ar atmosférico. Além disso, deverá ser realizada a manutenção
preventiva dos veículos para minimizar as taxas de emissão
de poluentes atmosféricos. Umectação das vias de acesso e
Cobertura dos caminhões com lona.

Geração de ruído

I

N

Dr

Ds

T

Im

R

BS

Execução de obras do período diurno; Manutenção periódica
nos maquinários, veículos e equipamentos;
Sinalização adequada das vias de acesso e velocidade reduzida
dos veículos no interior do empreendimento; As maiores
médias dos níveis de ruídos estarão concentradas no interior
do empreendimento e se propagarão com pouca intensidade
para as áreas adjacentes, tendo em vista tal situação,
recomenda-se a utilização de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) pelos funcionários.

Geração de
resíduos sólidos

I

N

Dr

L

T

Im

R

BS

Implementação da gestão de resíduos sólidos.

Geração de
efluentes líquidos

I

N

Dr

L

T

Im

R

BS

Implementação de banheiros químicos com coleta semanal e
devida destinação dos efluentes por empresa responsável
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Alteração na
qualidade do ar

Geração de ruído

O

N

N

Dr

Ds

Ds

Pe

Pe

Im

Im

Ir

R

Significância

Reversibilidade

Ocorrência

Temporalidade

Espacialização

Ordem
Dr

Medidas mitigadoras

MS

Os veículos utilizados na fase de implantação, em sua maioria,
deverão ser dotados da tecnologia exigida pelos novos
padrões de controle de poluição do ar determinados pelo
PROCONVE (P7), configurando-se como sendo o principal
controle para a minimização da emissão de poluentes
para o ar atmosférico; e além disso, deverá ser realizada a
manutenção preventiva dos veículos para minimizar as taxas
de emissão de poluentes atmosféricos.

MS

Manutenção periódica nos maquinários, veículos e
equipamentos; Sinalização adequada das vias de
acesso e velocidade reduzida dos veículos no interior do
empreendimento; e as maiores médias dos níveis de ruídos
estarão concentradas no interior do empreendimento e se
propagarão com pouca intensidade para as áreas adjacentes,
tendo em vista tal situação, recomenda-se a utilização de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos funcionários.

Impactos sobre
a qualidade e
disponibilidade
das águas
superficiais

O

N

In

Ds

Pe

Im

Ir

MS

Implantação de sistema de drenagem de águas para disciplinar
o escoamento superficial das águas pluviais, limpeza periódica
do sistema de drenagem e programa de monitoramento da
qualidade das águas superficiais.

Geração de
efluentes líquidos

O

N

Dr

L

Pe

Im

R

BS

Todos os efluentes líquidos gerados no empreendimento
provenientes de esgoto doméstico serão canalizados e
direcionados para o sistema de tratamento de efluentes

Geração de
resíduos sólidos

O

N

Dr

L

Pe

Im

Ir

BS

Todos os resíduos sólidos gerados serão destinados
corretamente para a coleta pública e coleta seletiva

BS

Serão adotadas medidas de mitigação como: preservação
de todas as áreas permeáveis e fragmentos de vegetação
existente na propriedade, de modo a minimizar os impactos
associados à alteração do índice de permeabilidade do terreno.

Impermeabilização
do solo
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O
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Medidas mitigadoras

Perda de
cobertura vegetal

I

N

Dr

L

Pe

Im

Ir

MS

Projeto desenhado de forma que interfira na menor
quantidade de vegetação nativa e APPs. Compensação com
o plantio de árvores nativas e enriquecimento florestal que
poderão ser realizados nas Áreas de Preservação Permanente
localizadas na propriedade, preferencialmente nos trechos de
áreas verdes, ou em área com equivalência ambiental situadas
fora do empreendimento

Perda de habitat
para fauna

I

N

Dr

L

Pe

Im

Ir

AS

Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre; Programa de
Afugentamento e Resgate da Fauna Silvestre

BS

Orientação dos funcionários para evitar acidentes,
atropelamentos e possíveis capturas dos animais silvestres
durante a supressão de vegetação nativa; Controle de
velocidade com placas indicativas de velocidade máxima
permitida durante a obra a fim de evitar o atropelamento da
fauna; Placas indicativas de travessia de animais silvestre;
Controle do nível de ruído e vibração durante a instalação
do empreendimento por meio de manutenção periódica
dos veículos e equipamentos utilizados; Programa de
monitoramento de fauna silvestre.

BS

Orientação dos funcionários para evitar acidentes,
atropelamentos e possíveis capturas dos animais silvestres
durante a operação do empreendimento; Controle de
velocidade com placas indicativas de velocidade máxima
permitida no interior do empreendimento a fim de evitar
o atropelamento da fauna; Avaliação da necessidade de
implantação de redutores de velocidade nas áreas mais
próximas a fragmentos de vegetação nativa e APPs;
Placas indicativas de travessia fauna silvestre no local;
Controle do nível de ruído e vibração durante a operação
do empreendimento por meio de manutenção periódica
dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelo
empreendimento; Programa de Monitoramento de fauna
silvestre para acompanhamento de possíveis modificações
na comunidade e proposição de medidas no caso de se
identificar alguma alteração na comunidade da fauna devido
as atividades desenvolvidas no local.

Interferência
na fauna
afugentamento,
atropelamento,
caça

Interferência
na fauna
afugentamento,
atropelamento,
caça

I

O

N

N

Dr

Dr

L

L

Pe

Pe

Im

M/L

R

R
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Espacialização

Temporalidade

Ocorrência

Reversibilidade

Significância

P

P

Dr

L

T

Im

R

MS

Medidas mitigadoras

Aplicação de um Programa de Comunicação Social junto aos
moradores da região.

Impactos na
infraestrutura
viária e no tráfego

I

N

Dr

Ds

T

Im

R

MS

Para minimizar o incômodo causado pelo transporte de
materiais necessários à implantação do NESP deverão ser
elaborados planos de desvio de tráfego pela CET, sinalização
indicativa das alterações, com faixas, placas e divulgação pela
mídia, e garantia de informação à população local no caso de
interrupções temporárias para execução dos remanejamentos
e de rotas alternativas para o tráfego, conforme Programa de
Comunicação Social.

Interferências
no patrimônio
histórico e
arqueológico

I

N

Dr

L

Pe

Im

Ir

AS

Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico
acompanhado de Educação Patrimonial

AS

A medida mitigadora à demanda gerada pela população
residente consiste no próprio atendimento à legislação
urbanística, no que concerne à doação das áreas institucionais
ao poder público que deverá avaliar quais as demandas devem
ser atendidas naqueles espaços disponibilizados.

MS

Na fase de operação, são recomendadas medidas que
proporcionem o reordenamento de movimentos direcionais, a
elevação do padrão de desempenho operacional e o estímulo
a utilização de transportes coletivos, todas direcionadas a
melhoria da mobilidade regional ao lado de intervenções
localizadas com eficácia e de custos moderados.

Pressão sobre
infraestrutura e
equipamentos
sociais

Impactos na
infraestrutura
viária e no tráfego
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Ordem

Geração de
expectativa na
população

Natureza

Impactos
ambientais
previstos

Fase do
empreendimento
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I

O

N

N

Dr

Dr

Ds

Ds

Pe

Pe

Im

Im

Ir

R

Geração de
empregos e renda

O

P

Dr

Ds

T

Im

R

Significância

Reversibilidade

Ocorrência

Temporalidade

Espacialização

Ordem

Natureza

Impactos
ambientais
previstos

Fase do
empreendimento
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AS

Medidas mitigadoras

Uma vez que a geração de postos de trabalho possui natureza
positiva, não serão tratadas medidas mitigadoras no presente
item, considerando-se apenas medidas de incentivo, como
por exemplo, a contratação de mão de obra local. Para isto,
sugere-se que o empreendedor divulgue as oportunidades
de emprego, juntamente com os requisitos e período de
contratação, junto à comunidade do entorno por meio de
parcerias com escolas, igrejas, associação de moradores e a
Subprefeitura de Perus.

Fase do empreendimento: momento em que o impacto é esperado, se no Planejamento (P), na Implantação (I) ou na Operação (O).
Natureza: Positivo (P), quando resultar em melhoria da qualidade ambiental, ou Negativo (N), quando resultar em dano ou perda
ambiental;
Ordem: Direto (Dr), por decorrência da ação geradora, ou Indireto (In), quando consequência de outro impacto ou ação;
Espacialização: Localizada (L), quando a abrangência é restrita ao local do empreendimento e seu entorno imediato, ou Disperso
(Ds), quando ocorre de forma disseminada no espaço;
Temporalidade: Temporário (T), quando ocorre em período de tempo definido, ou Permanente (Pe), quando se manifesta durante
toda a vida útil do empreendimento ou até após o seu encerramento;
Ocorrência: Imediato (Im), quando desencadeada a ação geradora, ou de Médio e Longo Prazos (M/L), quando perdura além do
tempo de duração da ação;
Reversibilidade: Reversível (R), quando for possível adotar de medidas que reestabeleçam a condição ambiental preexistente, ou
Irreversível (Ir), quando a alteração não pode ser revertida por ações de intervenção, sejam de controle ou mitigação.
Significância: Combina os níveis de importância e magnitude dos impactos gerados no ambiente, considerando sua importância
ecológica e social na dinâmica vigente. Pode der baixa (BS), média (MS) ou alta (AS).

Impactos positivos
Significância

BS

MS

AS

Impactos negativos
Significância

BS

MS

AS
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9. P rogramas
ambientais
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Para mitigar os riscos ambientais e os impactos adversos do Novo Entreposto de
São Paulo (NESP) – além de maximizar os efeitos benéficos do empreendimento –,
o EIA propõe uma série de programas ambientais. A somatória desses programas
pode ser considerada um “Plano de Gestão Ambiental”, que nada mais é do que
o conjunto de medidas técnicas e gerenciais que vai assegurar a implantação e
operação do empreendimento de acordo com a legislação ambiental e outras diretrizes relevantes.
A seguir, são apresentados os programas a serem considerados para o NESP.

Meio Físico
Programas

122

Objetivos

Quando

Programa de Controle de
Erosão e Assoreamento

• Prevenir a formação de processos erosivos durante a operação de
terraplanagem

Na fase de implantação do
empreendimento

Programa de
Monitoramento da
Qualidade das Águas
Superficiais

• Apresentar medidas para a avaliação periódica da qualidade da água
em corpos d´água.
• Verificar possíveis influências das atividades do entreposto nos
corpos d´água

Nas fases de implantação e
operação do empreendimento

Programa de
Monitoramento das
Águas Subterrâneas

• Monitorar a qualidade das águas subterrâneas
• Estabelecer critérios de avaliações para possíveis alterações na
qualidade dessas águas decorridas pela implantação e operação do
entreposto

Nas fases de implantação e
operação do empreendimento

Programa de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

Garantir o controle e o monitoramento da gestão dos resíduos sólidos:
• Separação dos resíduos sólidos utilizando padrão de cores da
Resolução Conama 275/2001;
• Coleta, manuseio, acondicionamento, transporte dos resíduos sólidos
e disposição final de forma adequada, segundo normas vigentes;
• Geração da menor quantidade de resíduos;
• Promoção de ações para reduzir, reutilizar e reciclar ;
• Prevenção e minimização dos riscos de contaminação do solo águas
superficiais e subterrâneas;
• Procedimentos de controle e fiscalização do processo.

Nas fases de implantação e
operação do empreendimento

Programa de
Monitoramento da
Qualidade do Ar

Adotar medidas que minimizem os incômodos provocados pelas
emissões de gases e materiais particulados.

Nas fases de implantação e
operação do empreendimento

Programa de
Monitoramento de
Níveis de Ruído

Verificar possíveis interferências nos padrões de conforto ambiental
estabelecidos para os arredores da área do empreendimento.

Nas fases de implantação e
operação do empreendimento
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Meio Biótico
Programas

Objetivos

Quando

Programa de
Compensação
Florestal

Tratar das medidas compensatórias que se referem à supressão de
vegetação nativa prevista para a implantação do empreendimento

Na fase de implantação do
empreendimento

Programa de
Supressão da
Vegetação

Elencar os procedimentos associados ao corte e destinação do material
lenhoso:
• Aproveitar os produtos e subprodutos vegetais gerados e coletados;
• Propiciar o resgate de propágulos;
• Facilitar o monitoramento e acompanhamento das operações de supressão
por parte dos técnicos locais e órgão ambiental competente.

Na fase de implantação do
empreendimento

Programa de
Resgate de Flora

• Resgatar e preservar exemplares da flora existentes na área em que será
autorizada a supressão da vegetação nativa.
• Auxiliar o enriquecimento florestal por meio da reintrodução de bromélias,
epífitas, mudas e sementes coletadas na área a ser suprimida.
• Implantação de viveiro com material coletado, permitindo a germinação e
recuperação antes da reintrodução.

Um mês antes do início da
supressão da vegetação e, caso
necessário, durante a supressão.

Programa de
Resgate da
Fauna Silvestre

• Minimizar a perda de exemplares da fauna nativa;
• Realizar o resgate e realocação da fauna sempre que necessário;
• Fornecer atendimento médico-veterinário aos espécimes debilitados ou
acidentados durante as atividades de supressão;
• Aproveitar cientificamente os animais encontrados mortos

Antes e depois das atividades de
supressão da vegetação

Programa de
Monitoramento
da Fauna
Silvestre

• Monitorar as espécies terrestres de vertebrados registradas na área
do empreendimento e seu entorno imediato, em especial as que são
consideradas ameaçadas de extinção;
• Identificar as alterações, após interferências previstas, nas condições de
equilíbrio atual da fauna e verificar a permanência de populações da fauna;
• Fornecer subsídios para os esforços de conservação da fauna.

Três meses antes da supressão,
48 horas após a supressão e
seis meses após a supressão.
Depois disso, pelo menos mais
dois anos após a conclusão
dessas três primeiras ações.

Meio Socioeconômico
Programas

Objetivos

Quando

Programa de
Comunicação Social

• Conscientização da população sobre a implantação do
empreendimento

Assim que forem concedidas as
autorizações para a implantação do
entreposto, estendendo-se até o
início do funcionamento do mesmo.

Programa de Gestão do
Patrimônio Arqueológico
e Educação Patrimonial

Garantir que a perda física dos contextos arqueológicos
impactados pela obra seja compensada pela incorporação dos
conhecimentos produzidos à Memória Nacional

Após anuência do Iphan
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10. C ompensação
ambiental
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Um empreendimento que gere qualquer tipo de dano ambiental precisa compensar esses impactos. Em geral, isso ocorre pela disponibilização de verba para uma
entidade de conservação próxima à área afetada ou que faz parte do mesmo bioma.
No caso do NESP, o Estudo de Impacto Ambiental identificou cinco Unidades de
Conservação ou suas zonas de amortecimentos na Área de Influência Direta (AID)
do empreendimento:
• PE do Juquery;
• APA Cajamar;
• Parque Estadual do Jaraguá;
• Parque Estadual da Cantareira;
• Refúgio da Vida Silvestre Anhanguera
Ainda que esta última seja a única que sobrepõe sua zona de amortecimento à
área do empreendimento, vale destacar que a definição da unidade de conservação beneficiada pela compensação é de responsabilidade do órgão licenciador.
Estima-se que, após a assinatura de um Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA), o repasse realizado ao órgão ambiental responsável será de
aproximadamente R$ 4 milhões.
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Unidades de Conservação
22
22

nº

nº

1

1

APA Cajamar
APA Cajamar

17

17

PE da Cantareira
PE da Cantareira

22

22

PE do Jaraguá
PE do Jaraguá

23

23

PE do Juquery
PE do Juquery

42

42

RVS Anhanguera
RVS Anhanguera

±

Unidades
Unidades
de Conservação
de Conservação

APA - Área de Proteção Ambiental
PE - Parque Estadual
RVS - Refúgio de Vida Silvestre
17
Figura 12.5.1: Mapa de Unidades de Conservação e respectivas Zonas17de Amortecimento
presentes na AID e ADA do empreendimento

00

NSP-021-19 - 12.5.1 / GCG

LEGENDA

NSP-021-19 - 12.5.1 / GCG

330.000

17

1

Coordenadas UTM
DATUM SIRGAS 2000 - Fuso 23
Escala: 1/75.000
Base: Base vetorial das Unidades de Conservaçã
Cadastro Nacional de Unidades de Conserv
Ministério do Meio Ambiente (CNUC/MM
Download em 20/03/2019;
Fundação para a Conservação e a Produção F
do Estado de São Paulo/Fundação Florestal
Downloado em 25/04/2019;
Decreto nº 59.497 de 8 de junho de 202

NSP-021-19 - 12.5.1 / GCG

7.405.000

17

42

±

Unidades de Conservação

1

11

2

4 Km
4 Km

Coordenadas UTM
Coordenadas
UTM
DATUM SIRGAS
SIRGAS 2000
DATUM
2000--Fuso
Fuso23
23
Escala: 1/75.000
Escala:
1/75.000
Base:
Basevetorial
vetorialdas
das Unidades
Unidades de
dodo
Brasil,
Base:
Base
deConservação
Conservação
Brasil,
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação
Cadastro
Nacional de Unidades de Conservação
Ministério do Meio Ambiente (CNUC/MMA)
Ministério do Meio Ambiente (CNUC/MMA)
Download em 20/03/2019;
Download em 20/03/2019;
Fundação para a Conservação e a Produção Florestal
Fundação
para
Conservação
e a Produção
do Estado
de aSão
Paulo/Fundação
Florestal - Florestal
2019,
do Estado deDownloado
São Paulo/Fundação
Florestal - 2019,
em 25/04/2019;
Downloado
em825/04/2019;
Decreto
nº 59.497 de
de junho de 2020.

Decreto nº 59.497 de 8 de junho de 2020.

ura 12.5.1: Mapa de Unidades de Conservação e respectivas
Zonas de Amortecimento
presentes
AIDde
e ADA
do empreendimento
Zona de Amortecimento
estabelecida
pelo na
plano
manejo

XII - 8

Zona de Amortecimento de 3km conforme a resolução CONAMA 428/10

XII - 8

± ±

Mapa de Unidades de Conservação e respectivas Zonas de Amortecimento presentes na AID e ADA do empreendimento
0

0 1

1 2

2

4 Km

Coordenadas
Coordenadas
UTM
UTM
DATUM DATUM
SIRGASSIRGAS
2000 - Fuso
200023
- Fuso 23
Escala: 1/75.000
Escala: 1/75.000

4 Km

127

Página: 1091

128

Página: 1092

11. Conclusão
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As informações levantadas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), nas quais este
relatório se baseou, dão subsídios para afirmar que o projeto para implantação do
NESP é viável tanto do ponto de vista técnico-econômico, quanto ambiental. Também é compatível com as legislações federal, estadual e municipal.
Existe enquadramento legal para a implantação do NESP, constituindo-se dois
instrumentos para tal finalidade: o MIP – Manifestação de Interesse Privado e o
PIU – Projeto de Intervenção Urbana. O empreendimento também atende a todos
os pré-requisitos urbanísticos e de ocupação. Além disso, o projeto está alinhado
com o Plano de Mobilidade de São Paulo, favorecendo a melhoria da qualidade
do ar nos pontos críticos da cidade, uma vez que, pela sua natureza de operação,
impede que muitos veículos de grande porte ingressem na região central do município.
Vale destacar também que as entrevistas realizadas com a população residente no
entorno do futuro entreposto demonstraram que 90% dos participantes acreditam
que a implantação do NESP trará benefícios – em especial por se tratar de uma
região que carece de polos geradores de emprego.
Em relação à compensação ambiental das eventuais intervenções necessárias
para a operação do entreposto, é importante esclarecer que as principais intervenções estão relacionadas à supressão de vegetação nativa e consequente perda
de habitat para fauna. Somando-se todas as compensações previstas, a área a
ser recuperada equivale a mais que o dobro da área suprimida e das intervenções
em Área de Proteção Permanente. Além disso, o aporte financeiro que será feito
para ao órgão ambiental responsável – do qual a Unidade de Conservação Refúgio
da Vida Silvestre Anhanguera poderá ser uma das beneficiárias – auxiliará uma
importante área de conectividade na paisagem. Desta forma, considera-se que as
intervenções serão devidamente compensadas.
Cerca de 70% dos impactos ambientais avaliados para a implantação do NESP são
considerados apenas de média significância. Apesar disso são propostos treze
programas ambientais para minimizar, mitigar e controlar os impactos negativos
identificados. Assim, espera-se que as atividades do empreendimento possam se
desenvolver com interferência ambiental totalmente compatível com as premissas de qualidade esperadas pelos órgãos licenciadores.
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12. P
 rincipais leis
ambientais
consideradas
na elaboração
do EIA
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A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental do Novo Entreposto de São Paulo
(NESP) baseou-se no disposto na legislação ambiental em vigor no âmbito Federal, Estadual e Municipal. Os principais diplomas legais são apresentados a seguir:

Esfera
administrativa

134

Legislação

Descrição

Federal

ABNT NBR 10.151:2019

Estabelece procedimentos para medir a avaliar níveis de pressão sonora em
áreas habitadas, referente a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em
áreas habitadas.

Federal

Constituição Brasileira de
1988

Art.20, inciso X: “Art. 20. São bens da União: [...]X - as cavidades naturais
subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos”.

Federal

Constituição Brasileira de
1988

Art. 216: “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira”.

Federal

Constituição Brasileira de
1988

Art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a
presente e as futuras gerações”.

Federal

Constituição Brasileira de
1988

Art. 23, incisos VI e VII: é competência comum da União, Estados e dos
Municípios a proteção das paisagens naturais notáveis, a proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação
das florestas, da fauna e da flora.

Federal

Constituição Brasileira de
1988

Art. 24, incisos VI e VIII: os assuntos relativos ao meio ambiente são de
competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal

Federal

Decreto nº 4.340/02

Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras
providências.

Federal

Decreto nº 5.092/04

Define regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação,
utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no âmbito
das atribuições do Ministério do Meio Ambiente.

Federal

Decreto nº 5.758/06

Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, seus princípios,
diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências.
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Esfera
administrativa

Legislação

Descrição

Federal

Decreto nº 6.514/08

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e
dá outras providências.

Federal

Decreto nº 6.686/08

Altera e acresce dispositivos ao Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008,
que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações.

Federal

Decreto nº 6.848/09

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002,
para regulamentar a compensação ambiental.

Federal

Decreto nº 97.633/89

Dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção à Fauna - CNPF, e dá outras
providências.

Federal

Decreto nº 99.274/90

Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, e dá outras providências.

Federal

Instrução Normativa Ibama
08/11

Regulamenta, no âmbito do Ibama, o procedimento da Compensação Ambiental,
conforme disposto nos Decretos nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, com as
alterações introduzidas pelo Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009

Instrução Normativa Iphan
01/15

Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), quando instado a se manifestar
nos processos de licenciamento ambiental federal, estadual e municipal
em razão da existência de intervenção na Área de Influência Direta (AID) do
empreendimento em bens culturais acautelados em âmbito federal.

Federal

Lei Complementar nº 140/11

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único
do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de
suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Federal

Lei nº 10.257/01

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes
gerais da política urbana e dá outras providências.

Federal

Lei nº 11.428/06

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica, e dá outras providências.

Federal
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Federal

Lei nº 12.651/12

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

Federal

Lei nº 3.924/61

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Federal

Lei nº 5.197/67

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências.

Federal

Lei nº 6.938/81

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras providências.

Federal

Lei nº 7.584/87

Acrescenta parágrafo ao artigo 33 da Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que
dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências.

Federal

Lei nº 7.653/88

Altera a redação dos arts. 18, 27, 33 e 34 da Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de
1967, que dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras providências.

Federal

Lei nº 7.679/88

Dispõe sobre a proibição da pesca de espécies em períodos de reprodução e dá
outras providências.

Federal

Lei nº 9.433/97

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990,
que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

Federal

Lei nº 9.605/98

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Federal

Lei nº 9.985/00

Regulamenta o art. 225, §1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências.

Federal

Portaria MMA nº 09/07

Institui as “áreas prioritárias para conservação” para efeito da formulação e
implementação de políticas públicas, programas, projetos e atividades.

Federal

Portaria MMA nº 443/14

Reconhece como espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas
constantes da “Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de
Extinção”.
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Federal

Portaria MMA nº 445/14

Reconhece como espécies de peixes e invertebrados aquáticos da fauna
brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da “Lista Nacional Oficial de
Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos”.

Federal

Portaria nº 231/76

Ministério do Interior estabelece os Padrões Nacionais de Qualidade do Ar para
material particulado, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e oxidantes.

Federal

Resolução Conama nº 01/86

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto
ambiental.

Federal

Resolução Conama nº 01/90

Dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos, das atividades industriais.

Federal

Resolução Conama nº 09/87

Procedimentos para as Audiências Públicas.

Federal

Resolução Conama nº 09/96

Estabelece corredor de vegetação área de trânsito a fauna.

Federal

Resolução Conama nº 10/93

Estabelece os parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão de
Mata Atlântica.

Federal

Resolução Conama nº 11/94

Cria Grupo de Trabalho para analisar avaliação e revisão do Sistema de
Licenciamento Ambiental, elaborado pela Abema.

Federal

Resolução Conama nº 237/97

Dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental
e no exercício da competência, bem como as atividades e empreendimentos
sujeitos ao licenciamento ambiental.

Federal

Resolução Conama nº 357/05

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para
o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências.

Federal

Resolução Conama nº 369/06

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo
impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação
em Área de Preservação Permanente-APP.

Resolução Conama nº 371/06

Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação,
aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental,
conforme a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC e dá outras providências.

Federal
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Resolução Conama nº 382/06

Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para
fontes fixas.

Federal

Resolução Conama nº 428/10

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão
responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata
o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a
ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento
ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras
providências

Federal

Resolução Conama nº 491/18

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar.

Estadual

Constituição do Estado de
São Paulo de 1989

Arts. 260 e 261: define o que constitui patrimônio cultural estadual e incumbe
responsabilidades ao Condephaat.

Estadual

Decisão de Diretoria Cetesb
038/2017/C

Estabelece os procedimentos para o gerenciamento de áreas contaminadas no
Estado de São Paulo.

Estadual

Decisão de Diretoria Cetesb
217/2014/l

Dispõe sobre os critérios básicos e diretrizes gerais para a elaboração de estudos
de licenciamento com avaliação de impacto ambiental.

Estadual

Decisão de Diretoria Cetesb
153/14

Art. 8, § 3: “Publicado o pedido de licença e da abertura do prazo, qualquer
interessado poderá manifestar-se sobre o empreendimento ou atividade, assim
como para solicitação de audiência pública, mediante petição dirigida à Cetesb no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data da publicação.”

Estadual

Decreto nº 13.426/79

Cria a Secretaria de Estado da Cultura.

Estadual

Decreto nº 20.955/83

Reorganiza a Secretaria de Estado da Cultura.

Decreto nº 47.397/02

Dá nova redação ao Título V e ao Anexo 5 e acrescenta os Anexos 9 e 10, ao
Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n°
8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da
poluição do meio ambiente.

Decreto nº 47.400/02

Regulamenta dispositivos da Lei Estadual n.º 9.509, de 20 de março de 1997,
referentes ao licenciamento ambiental, estabelece prazos de validade para
cada modalidade de licenciamento ambiental e condições para sua renovação,
estabelece prazo de análise dos requerimentos e licenciamento ambiental,
institui procedimento obrigatório de notificação de suspensão ou encerramento
de atividade, e o recolhimento de valor referente ao preço de análise.

Federal

Estadual

Estadual
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Estadual

Decreto nº 48.137/03

Altera a redação do artigo 137 do Decreto nº 13.426, de 16 de março de 1979,
no que se refere à área envoltória dos bens imóveis tombados pelo Condephaat.

Estadual

Decreto nº 50.941/06

Reorganiza a Secretaria da Cultura.

Estadual

Decreto nº 51.196/07

Especifica e altera o Decreto nº 50.941, de 5 de julho de 2006, o qual reorganiza
a Secretaria da Cultura, e dá providências correlatas.

Estadual

Decreto nº 53.571/08

Altera dispositivos do Decreto no 50.941, de 5 de julho de 2006, que reorganiza a
Secretaria da Cultura, e dá providências correlatas.

Estadual

Decreto nº 55.149/09

Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 47.400, de 2002, que regulamenta
disposições da Lei nº 9.509, de 1997, referentes ao licenciamento ambiental, à
vista das alterações introduzidas na Lei nº 118, de 1973, pela Lei nº 13.542, de
2009, e dá providências correlatas.

Estadual

Decreto nº 59.113/13

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

Estadual

Decreto nº 59.263/13

Regulamenta a Lei nº 13.577, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a
proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas.

Estadual

Decreto nº 60.342/14

Dispõe sobre o procedimento para imposição de penalidades, no âmbito do
Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle
e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais –
Seaqua, e dá outras providências.

Estadual

Decreto nº 63.853/18

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

Estadual

Decreto nº 64.543/19

Aprova o regulamento de autorização de acesso, pelas Rodovias dos
Bandeirantes (SP-348), dos Imigrantes (SP-160), Castello Branco (SP-280),
Ayrton Senna (SP-070), bem como pelo Rodoanel Mário Covas (SP-021),
a terrenos lindeiros às respectivas faixas de domínio, para instalação de
entrepostos de abastecimento alimentar, nas condições que especifica.

Estadual

Decreto nº 8.468/76

Aprova o Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a
prevenção e o controle da poluição do meio ambiente.

Estadual

Deliberação Consema
Normativa no 01/11

Estabelece normas para solicitação, convocação e realização de audiências
públicas.
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Estadual

Direção de Diretoria Cetesb
256/2016/E

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

Estadual

Lei nº 10.247/68

Dispõe sobre a competência, organização e o funcionamento do Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado, criado pelo artigo
128 da Constituição Estadual e dá outras providências.

Estadual

Lei nº 10.755/77

Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores na classificação
prevista no Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976 e dá providências
correlatas.

Estadual

Lei nº 13.507/09

Dispõe sobre o Conselho Estadual do Meio Ambiente - Consema, e dá
providências correlatas.

Estadual

Lei nº 13.577/09

Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e
gerenciamento de áreas contaminadas, e dá outras providências correlatas.

Estadual

Lei nº 9.509/97

Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação.

Estadual

Resolução SIMA 80/2020

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.

Estadual

Resolução conjunta SMA/SES
01/16

Dispõe sobre a aprovação das “Diretrizes técnicas para a vigilância e controle
da Febre Maculosa Brasileira no Estado de São Paulo - classificação de áreas e
medidas preconizadas”, e dá outras providências.

Estadual

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
o § 3º, do artigo 36, da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e dá
providências correlatas.

Estadual

Resolução SMA 10/17

Dispões sobre a definição das atividades potencialmente geradoras de áreas
contaminadas.

Estadual

Resolução SMA 11/17

Dispõe sobre a definição das regiões prioritárias para a identificação de áreas
contaminadas.
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Estadual

Resolução SMA 32/14

Estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre restauração ecológica no
Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.

Estadual

Resolução SMA 36/18

Dispõe sobre a Autorização de Manejo in Situ de animais silvestres prevista no
artigo 6º da Resolução SMA nº 92, de 14 de novembro de 2014, e dá outras
providências.

Estadual

Resolução SMA 48/14

Dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas
sanções administrativas.

Estadual

Resolução SMA 57/16

Publica a segunda revisão da lista oficial das espécies da flora ameaçadas de
extinção no Estado de São Paulo.

Estadual

Resolução SMA 7/17

Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas
objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação nativa, corte de
árvores isoladas e para intervenções em Áreas de Preservação Permanente no
Estado de São Paulo.

Estadual

Resolução SMA 92/14

Define as autorizações para manejo de fauna silvestre no Estado de São Paulo, e
implanta o Sistema Integrado de Gestão de Fauna Silvestre – GEFAU.

Estadual

Resolução SMA 49/14

Dispõe sobre os procedimentos para licenciamento ambiental com avaliação
de impacto ambiental, no âmbito da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo – Cetesb. Em seu art. 6, a resolução determina: “No caso do licenciamento
de empreendimentos ou atividades dos quais não são conhecidas a magnitude
e a significância dos impactos ambientais decorrentes de sua implantação, o
empreendedor poderá protocolar Consulta Prévia na Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo – Cetesb, com vistas à definição do estudo ambiental mais
adequado.”

Estadual

Resolução SMA 83/14

Altera dispositivos da Resolução SMA 048, de 26-05-2014, que dispõe
sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções
administrativas.

Estadual

Lei nº 997/76

Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente

Estadual

Resolução Conjunta Conama/
SMA-SP 01/94

Orienta os procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa
no Estado de São Paulo.
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Municipal

Decreto nº 57.569/16

Aprova o Projeto de Intervenção Urbana do Novo Entreposto de São Paulo – PIUNESP, bem como estabelece os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do
solo para Zonas de Ocupação Especial – ZOE localizadas no Distrito de Perus.

Municipal

Lei nº 14.406/07

Instituiu o Programa Permanente de Proteção e Conservação do Patrimônio
Imaterial do município de São Paulo.

Municipal

Lei nº 14.516/07

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 10.032, de 27 de dezembro de
1985, alterada pela Lei nº 10.236, de 16 de dezembro de 1986, e dá outras
providências.

Municipal

Lei nº 16.042/16

Disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São
Paulo, de acordo com a Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 - Plano Diretor
Estratégico (PDE).

Municipal

Lei nº 16.050/14

Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do
Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002.

Municipal

Lei nº 8.204/75

Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal da Cultura.

Municipal

Lei Orgânica do Município de
São Paulo de 1990

Artigos referentes à preservação cultural e ambiental.

Municipal

Leis nº 10.032/85 e
10.236/86

Dispõe sobre a criação de um Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio
Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo.

Municipal

Portaria SVMA 60/11

Publica Lista de Espécies Vegetais Vasculares Nativas do município de São Paulo.

Portaria SVMA 61/11

Publica Lista de Espécies Arbóreas Nativas do Município de São Paulo para
Termos de Ajustamento de Conduta e Projetos de Recuperação Florestal,
de Enriquecimento Florístico, paisagísticos, de Compensação Ambiental, de
Arborização Urbana, entre outros que exijam plantio de espécies arbóreas
nativas.

Municipal
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A elaboração e revisão do presente Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) foram desenvolvidas com o apoio de uma equipe
multidisciplinar. Conheça cada um deles:
Equipe técnica responsável
Técnico

Título

Especialidade

Registro entidade de classe

Coordenação e Revisão
Kleber da Silva Mendes

Geólogo, Dr.

Meio Ambiente

CREA/SP 5.060.624.141

Marcelino Blasques Júnior

Engenheiro

Meio Ambiente

CREA/SP 5.062.115.209

Marcel Alex Fredy Monacelli

Arquiteto Urbanista

Projeto Arquitetônico

CAU/BR A6600-1

Sonia Maria da Silva

Arquiteta Urbanista

Projeto Arquitetônico

CAU/BR A89562-8

Francisco José Justo

Engenheiro Sanitarista

Projeto Água, Esgoto, Drenagem

CREA/SP 0.601.750.587

Fernanda de Freitas Lima

Engenheira Civil

Projeto Topográfico

CREA/SP 5.069.698.945

Percival Bisca

Engenheiro Civil

Projeto Tráfego

CREA/SP 0.600.255.315

César Fukushima

Engenheiro Ambiental

Meio Físico

CREA/SP 5.070.589.112

Fernanda Nosse Niime

Engenheira Ambiental

Meio Físico

CREA/SP 5.069.260.450

Franco Bazzon

Geólogo

Meio Físico

CREA/SP 5.069.417.294

Geani Araújo Lima

Geóloga

Meio Físico

CREA/SP 5.060.640.400

José Eduardo Santana Souza Junior

Engenheiro Ambiental

Atividades de Campo

CREA/SP 5.069.381.852

Bruno Almozara Aranha

Engenheiro Florestal

Flora

CREA/SP 5.062.648.975

Eduardo Morell

Biólogo

Avifauna

CRBio 010410/01-D

Caracterização do empreendimento

Diagnóstico do Meio Físico

Diagnóstico do Meio Biótico
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Técnico

Título

Especialidade

Registro entidade de classe

Gisele Levy

Bióloga, Msc

Revisão/coordenação geral
Meio Biótico

CRBio 039289/01-D

Giuseppe Puorto

Biólogo

Herpetofauna

CRBio 000690/01-D

Rosana Martins

Bióloga

Mastofauna

CRBIo 018410/01-D

Rodrigo Polisel

Biólogo

Flora

CRBio 68.879/01-D

Andresa Cazarine Mendes

Psicóloga, Msc

Coordenação Meio
Socioeconômico

-

Dora Silveira Cerruti

Antropóloga

Meio Socioeconômico

-

Fabio Ferreira de Araújo

Economista

Meio Socioeconômico

Gustavo Wada Ferreira

Historiador

Meio Socioeconômico

-

Letícia Jardim Laranja

Planejadora Territorial

Meio Socioeconômico

-

Marisa Teresinha M. Frischenbruder

Geógrafa, Dr.

Meio Socioeconômico

Clayton Galdino

Arqueólogo, Me.

Ação de divulgação e
esclarecimento

Francisco David Ferreira de Carvalho

Geógrafo

Geoprocessamento

Luis Vinicius Sanches Alvarenga

Arqueólogo

Arqueólogo coordenador de
campo

-

Solange Caetano

Arqueóloga

Ação de divulgação e
esclarecimento

-

Taiguara Francisco Alexo da Rocha Silva

Arqueólogo

Análise Laboratorial

-

Wagner Gomes Bornal

Arqueólogo, Dr.

Coordenação Geral

-

Diagnóstico do Meio Socioeconômico

Corecon - SP 34430-

CREA/SP 0.601.022.784

Arqueologia
CREA/SP 5.070.109.380
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Técnico

Título

Especialidade

Registro entidade de classe

RIMA
Andresa Cazarine Mendes

Psicóloga, Msc

Coordenação Geral

-

Erica Hemiko Yoshida

Designer Gráfica

Programação Visual

-

Kleber da Silva Mendes

Geólogo, Dr.

Revisão

CREA/SP 5.060.624.141

Marcia Blasques

Jornalista

Texto

MTb 24.895

Regis Dreher Bazani

Publicitário

Criação

-

Carolina Ayumi Miyano

Graduanda em
Engenharia Ambiental

Apoio Técnico Meio Físico

-

Danielle Fein

Bióloga

Apoio Técnico Meio Biótico

-

Karol Horácio e Silva

Graduanda em Direito

Apoio Técnico - documentação

-

Rafael João de Oliveira

Geógrafo

Geoprocessamento e desenho
técnico

-

Sophia Quintana Cunha

Graduanda em
Biomedicina

Apoio Técnico – formatação e
organização de capítulos

-

Atividades de Apoio

148
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