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APRESENTAÇÃO
A empresa SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA. pretende implantar no
município de São Vicente, Estado de São Paulo, o Loteamento Residencial Jardim Europa. Devido as características deste empreendimento, foi necessário desenvolver uma
Avaliação de Impacto Ambiental para identificar as consequências futuras causadas
pela implantação e posteriormente operação do empreendimento, visando evitar ou
prevenir a ocorrência de efeitos indesejáveis, assim como potencializar possíveis efeitos
positivos ao meio ambiente e a população como um todo.
Estes estudos foram conduzidos seguindo a legislação brasileira que orienta os
processos de Licenciamento Ambiental, como a Resolução nº 237, de 19 de dezembro
de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Especificamente para
o Estado de São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, é
o órgão responsável por conduzir as etapas do licenciamento de empreendimentos que
necessitem de Avaliações de Impacto Ambiental.
Dessa forma, a empresa OIKOS ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI,
com base na Decisão de Diretoria nº 217/2014/l de 06 de agosto de 2014 da CETESB,
conduziu o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) em conjunto com uma equipe técnica
qualificada e composta por diferentes profissionais especializados nos temas abordados, o que gerou conclusões acerca do processo de implantação do empreendimento.
Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) foi elaborado trazendo as principais
conclusões obtidas com o EIA, além de informações referentes as características do
projeto que será desenvolvido, porém em uma linguagem mais simples e adequada para
facilitar o entendimento das pessoas que não são técnicas no assunto, mas que possuem
o interesse de acessá-las e compreendê-las.
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QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS PELO EMPREENDIMENTO?

Empreendedor

RAZÃO SOCIAL

SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA.

CNPJ

31.132.433/0001-24

REPRESENTANTE LEGAL

Gabriel Junqueira Pamplona Skaf

CARGO

Diretor

E-MAIL PARA CONTATO

gabrielskaf@gmail.com

TELEFONE PARA CONTATO

(17)3323-3417

Consultoria responsável pelo EIA/RIMA

RAZÃO SOCIAL

OIKOS Engenharia e Soluções Ambientais EIRELI

CNPJ

08.322.995/0001-19

REPRESENTANTE LEGAL

Eng.º Civil José Eduardo Molina Bez

E-MAIL PARA CONTATO

jose.eduardo@oikosconsultoria.com.br

TELEFONE PARA CONTATO
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LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

O município de São Vicente/SP foi o local
escolhido para implantação do futuro empreendimento, localizado na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), distante, aproximadamente, 70,6 km da Capital Paulista.
A área está inserida na Marcroárea Continental do Município, localizada entre dois
loteamentos já existentes, o Parque das Bandeiras e o Jardim Rio Branco, assim como entre
a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55) e
a antiga linha férrea da Ferrovia Paulista S/A
- FEPASA, hoje pertencente a América Latina

Logística – ALL, onde estão previstas obras da
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) para implantação
do trecho Barreiros - Samaritá do Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT).
Existem basicamente duas formas de se
chegar ao local: a primeira por meio da Rodovia SP-55 já mencionada acima, acessando o
terreno em sua porção noroeste e a segunda,
pela Via Angelina Preti da Silva, seguindo pela
Avenida Quarentenário, chegando ao limite sul
da área.

CONHECENDO O LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
A área total do terreno, onde se pretende
instalar o loteamento, possui 857.723,08 m² e o
Projeto Urbanístico que foi pré-aprovado pela
prefeitura de São Vicente prevê a implantação de
1.902 lotes, todos em acordo com o zoneamento
estabelecido por lei pelo município.
O Loteamento será composto de 1.895 lotes
unifamiliares e, também, por um lote misto, que
possibilitará a instalação de unidades comerciais
e seis lotes multifamiliares, permitindo a cons8				

trução de mais de uma unidade habitacional,
como apartamentos, por exemplo, três áreas verdes, três áreas destinadas para lazer e uma área
institucional.
O empreendedor também fará a instalação
de toda a infraestrutura necessária, ou seja, sistema de abastecimento de água, sistema de coleta
e afastamento de esgoto, sistema de drenagem de
água das chuvas, iluminação pública e sistema
viário.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA

Página: 660

ESPECIFICAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

ÁREA (M²)

ÁREA (HA)

%

1

Área dos lotes (1.902 lotes)

279.058,99

27,90

32,53

2

Áreas Públicas

578.664,09

57,86

67,47

Sistema Viário

130.059,28

13,00

15,16

2.1.1

Avenidas e Ruas

118.988,73

11,89

13,87

2.1.2

Vielas do Sistema Viário

11.070,55

11,10

1,29

2.2

Área Institucional

6.222,75

0,62

0,72

2.3

Áreas Livres de Uso Público

442.382,06

44,23

51,58

2.3.1

Áreas Verdes

428.832,81

42,83

50,00

2.3.2

Sistema de Lazer

13.549,25

1,35

1,58

857.723,08

85,77

100,00

2.1

3

Área Total da Gleba Loteada
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IMPLANTAÇÃO SOBRE IMAGEM AÉREA

PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO
O processo para implantação do empreendimento se inicia com a emissão de Licença Prévia pela CETESB e, posteriormente, a aprovação
do órgão estadual denominado GRAPROHAB
(Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais). A Prefeitura Municipal de São Vicente também precisará se manifestar, oportunamente, quanto a aprovação dos projetos para
implantação do loteamento.
Após esses processos administrativos, é
dada a autorização para o início das obras, começando pela contratação dos colaboradores. Estima-se que serão necessários 120 trabalhadores,
desde serventes, pedreiros e operadores de máquinas, até técnicos e engenheiros que sejam, de
preferência, moradores locais. Estas funções serão temporárias e distribuídas ao longo dos dois
anos previstos para implantação.
Após a chegada dos colaboradores, tem início a preparação do terreno para a implantação,
com atividades de corte da vegetação e retirada
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da camada superficial do solo. Este procedimento
será acompanhado por um programa ambiental
específico, que será melhor descritor posteriormente. Aliás, todo o período relativo às obras de
implantação será acompanhado por programas
ambientais inseridos dentro de um Programa de
Controle Ambiental das Obras (PCAO). Todos
estes programas serão mencionados no capítulo
5 deste RIMA.
Após a limpeza do terreno começam as
atividades para nivelamento do solo, como obras
de terraplenagem. Durante esse processo será
instalado um sistema de drenagem pluvial para
auxiliar no escoamento da água da chuva e na
prevenção de processos erosivos. Posteriormente
será feita a instalação das redes de drenagem de
água das chuvas, de abastecimento de água e de
coleta de esgoto; colocação das guias e sarjetas,
pavimentação, instalação de rede elétrica e iluminação pública, finalizando com a arborização
e paisagismo.
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Os lotes só poderão ser comercializados
após conclusão de todas as obras de infraestrutura, desde a drenagem de água de chuva, redes
de água, esgoto e energia elétrica, até o sistema
viário. A construção dos imóveis e respectiva
ocupação dependerão dos futuros proprietários.

Após a implantação, o LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA estará apto
a receber um número estimado de 22.843 moradores, além de atender a uma população flutuante, formada por prestadores de serviços que
atenderão aos futuros moradores do loteamento.

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA IMPLANTAÇÃO

INDICADOR

VALOR

Estimativa de corte

80.916,00 m³

Estimativa de aterro

172.650,00 m³

Estimativa de empréstimo

91.734,00 m³

Movimentação de solo

172.650,00 m³

Áreas contaminadas

Não foram identificadas

Supressão da vegetação nativa

378.275,82 m²

Supressão de árvores isoladas

Não haverá supressão de isoladas

Criação de novos acessos

Serão utilizados os acessos já existentes

Tráfego gerado pela obra

15 viagens/dia

Duração da obra

18 meses

Mobilização de mão de obra

120 colaboradores

Investimento total da obra

R$ 40.000.000
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QUAL A LEGISLAÇÃO ATENDIDA?

Para a implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, é necessário seu Licenciamento Ambiental,
como mencionado anteriormente. Nesse
sentido, em âmbito federal, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.939/81)
e a Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
orientam os procedimentos para o licenciamento de empreendimentos como este.
Dessa forma a SKAF URBANIZAÇÃO
SÃO VICENTE SPE LTDA. realizou estudos
ambientais que demonstram a viabilidade
socioambiental do empreendimento e, a
partir disso, apresenta medidas para controlar possíveis impactos ambientais.
Como se pretende implementar o
empreendimento em um município pertencente ao Estado de São Paulo, a CETESB será o órgão responsável por conduzir o processo de licenciamento ambiental,
avaliando os estudos apresentados pelo
empreendedor e a emissão das licenças
necessárias para viabilizar a instalação e
operação do loteamento.
Por se tratar de um Parcelamento
do Solo para fins de Loteamento, o empreendimento precisará obter a Licença
Ambiental Prévia (LP) junto a CETESB
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e, também, ser aprovado pelo GRAPROHAB, conforme previsto no Decreto
Estadual nº 52.053/2007.
Particularmente sobre a legislação
municipal, o Loteamento estará atendendo ao conteúdo disposto na Lei Complementar nº 917/2018 sobre o Plano Diretor
de Desenvolvimento e Expansão Urbana
de São Vicente e a Lei de Uso e Ocupação
do Solo (Lei Complementar nº 987/2020),
estando em conformidade com o zoneamento urbano proposto pela prefeitura
municipal.
Ainda nesse sentido, a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS),
onde se localiza o município de São Vicente, também possui como diretrizes o
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE),
elaborado através do Decreto Estadual nº
58.996/13, que será respeitado para implantação do empreendimento.
O Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) identifica toda a legislação aplicável
ao licenciamento ambiental do empreendimento, nas esferas federal, estadual e
municipal, a exemplo das leis sobre o controle de poluição do ar e da geração de resíduos sólidos, proteção da vegetação e da
fauna, dentre outras.
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PORQUE IMPLANTAR O LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM EUROPA?

Apresentaremos abaixo informações, evidências e argumentos que justificam a implantação do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, a ser desenvolvido pela SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA. no município de São Vicente / SP.
Compatibilidade com o
ordenamento territorial
municipal e estadual

Redução do déficit
habitacional

Compatibilidade com o ordenamento territorial municipal e estadual, onde
é permitida e, até mesmo, incentivada a implantação desta tipologia de empreendimento, desde que conduzidos os processos de licenciamento pertinentes.
Serão construídas ao término de todo processo de licenciamento e obras de
implantação pelo menos 4.479 novas moradias para atender cerca de 22.395
pessoas em São Vicente que, segundo dados do Plano de Habitação de Interesse Social (PLHIS) local, sofria em 2009 com o déficit habitacional de 9.767
domicílios. Este número de habitações oferecido pelo empreendimento possibilitará uma redução de, aproximadamente, 45% desse déficit.

Adequação do sistema de
macrodrenagem pluvial
atualmente existente na
região

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

Modernização urbanística
e valorização imobiliária
da região

As novas moradias terão toda infraestrutura adequada, seguindo preceitos urbanísticos modernos para que os futuros moradores possam usufruir de boas
condições de vida. Além disso, a modernização urbanística no local trará melhorias associadas, principalmente, à drenagem pluvial, saneamento básico e
deslocamento da população vizinha e, consequentemente, maior valorização
imobiliária na região, considerando que as condições de infraestrutura atuais
no local são relativamente precárias.

Compatibilidade com
projetos e programas de
infraestrutura

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

Geração de empregos na
implantação e operação

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

Impacto positivo nas
receitas fiscais na
implantação e operação

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

O Diagnóstico Ambiental se inicia a partir da definição das áreas de influência do
empreendimento onde serão descritos todos os recursos ambientais e analisadas suas
possíveis interações, de modo a caracterizar, do ponto de vista ambiental e social, a situação atual em que as áreas definidas se encontram, considerando os meios FÍSICO,
BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
As áreas de influência estão relacionadas com os limites geográficos que sofrerão alguma interferência, positiva ou negativa, durante a construção do loteamento e, também, durante sua ocupação.
Para estabelecer as áreas de influência é preciso considerar, tanto as características do empreendimento, quanto o local onde será construído.
Assim, ficaram definidas três áreas de influência:

Área Diretamente Afetada (ADA)

Área que sofrerá a ação direta da implantação de toda infraestrutura do loteamento e, em seguida, a construção das
edificações.

Área de Influência Direta (AID)

Corresponde à área ao redor da ADA e que será impactada
com as ações diretas que o empreendimento poderá causar.

Área de Influência Indireta (AII)

Esta é a área mais distante do empreendimento, mas que,
ainda sim, poderá receber, indiretamente, os impactos da
implantação e operação do loteamento.

Foi preciso, também, diferenciar cada área de influência de acordo com o meio estudado, seja ele
Físico, Biótico ou Socioeconômico.
Embora a área pretendida para a implantação do empreendimento corresponda somente a uma
porção da Gleba, devido aos seus atributos físicos e histórico de uso, destacando o fato da cobertura
vegetal incidente não apresentar barreiras físicas entre a área objeto de implantação e o restante da
propriedade, de forma conservadora foi considerada nos estudos que compõe os Diagnósticos dos
Meios Físico, Biótico e Socioeconômico toda a área do terreno.
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ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA
Área Diretamente Afetada é a mesma para
todos os meios estudados. Ela corresponde à
área do futuro loteamento.

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID
MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
Área correspondente às Sub-bacias dos
rios Boturoca e Piaçabuçu, pertencentes
á Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (UGRHI) 7

MEIO SOCIOECONÔMICO
Área que abrange a zona urbana da porção
continental de São Vicente/SP, onde o
empreendimento será implantado
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ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII
MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
AII: Área da Bacia Hidrográfica da Baixada
Santista, que corresponde à Unidade
de Gerenciamento de Recursos Hídricos
UGRHI-07

MEIO SOCIOECONÔMICO
AII: Área que abrange os limites
geográficos do município de São Vicente
em sua totalidade, ou seja, tanto à porção
continental, quanto à insular.

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
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Diagnóstico do Meio Físico

CLIMA
A região onde o empreendimento estará localizado apresenta características de clima
Tropical, especificamente em zona de transição
entre o clima Temperado Sul e Tropical Sul, onde
se percebe intenso calor decorrente de massas de
ar quente e por frio não muito intenso em razão
de massas de ar polares, com temperaturas médias anuais entre 23ºC e 25ºC.

Em relação aos ventos, verificou-se durante a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental
(EIA), que na região, são predominantes ventos
que chegam do oeste, noroeste e sudoeste, existindo, em alguns períodos do ano, ventos oriundos do sudeste, sendo esses os mais intensos,
podendo alcançar 2,50 m/s de velocidade, ou até
maiores.

Rosa dos Ventos: Direção e intensidade dos ventos entre 2018 e 2020 para a área de implantação
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QUALIDADE DO AR E RUÍDOS
Ao longo do Estudo foram avaliadas, tanto
a qualidade do ar, quanto o nível de ruído existentes na Área de Influência Direta. Essas avaliações são importantes para entender o quanto
a implantação do empreendimento trará de impactos ao ambiente, no que tange estes parâmetros.
A qualidade do ar pode ser avaliada através de diferentes maneiras, porém, todas elas referem-se a presença de poluentes atmosféricos no
ar. Segundo a Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (CETESB), poluentes atmosféricos são qualquer forma de matéria presente em
quantidade, concentração, tempo, entre outras
variáveis, que possam tornar o ar impróprio ou
nocivo à saúde humana e danoso à fauna e flora,
diminuindo a qualidade ambiental do local.
A própria CETESB possui dados referentes
a todo estado de São Paulo e, especificamente,
para o município de São Vicente, ela indica que
nenhum dos poluentes atmosféricos utilizandos
para determinar o nível de poluição atmosférica
(Material Particulado – MP, Dióxido de Enxofre
– SO2, Dióxido de Nitrogênio – NO2, Óxido de
Carbono – CO e Ozônio – O3, por exemplo) estão acima dos níveis permitidos pela legislação,

exceto para o Ozônio que demanda certas medidas de controle para diminuir sua presença no ar.
Em relação aos ruídos, quanto maior a intensidade da área ocupada pelo homem, maior o
nível de ruído e, consequentemente, maior a poluição sonora que atinge pessoas e animais, podendo trazer prejuízos à saúde e qualidade ambiental. A Norma Brasileira – NBR 10.151/2019
(estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT), especifica o nível de ruído limite para evitar problemas à saúde humana
e todos os estudos referentes a ruídos devem seguir os procedimentos ali estabelecidos.
Sendo assim, através da avaliação em 3
pontos ao longo da AID, seguindo os procedimentos estabelecidos na NBR 10.151/2019, foi
possível constatar que, em todos os pontos os
valores de ruídos estão acima do padrão estabelecido pela norma citada, dando a entender que
o local já se encontra intensamente urbanizado
Assim, para evitar aumento nos níveis de
ruído, como piorar a qualidade do ar da região,
foram estabelecidos alguns programas a serem
seguidos durante a implantação do empreendimento, os quais poderão ser consultados mais a
frente neste RIMA.

Realização de medições de ruído ao redor da área de implantação

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
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Relevo predominantemente plano recoberto por vegetação

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, PEDOLOGIA E GEOTECNIA
A região do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA é caracterizada pela
formação de Planícies Litorâneas, onde foi possível observar, através de análises em campo ao
longo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA),
terreno plano, formado, principalmente, por solos areno-argilosos na superfície e nas camadas
mais profundas. A composição mineral do solo é
formada, principalmente, por areia fina argilosa,
com baixa coesão e coloração acinzentada, chegando até o marrom.
24				

Ao horizonte, visualiza-se as unidades
geológicas denominadas como Serra do Mar e
Morros Litorâneos.
Em geral, a área de implantação do empreendimento é praticamente plana e não apresenta vestígios quanto a suscetibilidade a processos
físicos, como erosão e deslizamentos, por exemplo. Contudo, observa-se alta suscetibilidade a
inundações, características das áreas de planícies
fluviais que sofrem interferência significativa das
bacias de drenagem.
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Representação da unidade Serra do Mar no entorno do empreendimento.

Porção de solo argilo-aeronoso acinzentado.
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RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
A área do loteamento está localizada entre
as sub-bacias do rio Boturoca e do rio Piaçabuçu,
inseridas dentro da Unidade de Gerenciamento
de Recursos Hídricos (UGRHI nº 7), denominada Baixada Santista.
Os recursos hídricos destas sub-bacias são
classificados como Classe 2, de acordo com a Resolução nº 357, de 17 de Março de 2005 estabelecida pelo Conselho.
Ao decorrer do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), foram realizadas vistorias em
campo, levantamento topográfico, análises de
imagens aéreas históricas e consultas à cartografias oficiais fornecidas, por exemplo, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
para entender como era a dinâmica hídrica das
sub-bacias hidrográficas citadas na área de implantação do empreendimento e avaliar como
está atualmente.
Foi constatado que a área está localizada,
especificamente, no ponto mais alto de toda região, que permitia, antigamente, afluentes que
desembocavam nos rios Boturoca, Piaçabuçu e

Mariana, esse último pertencente à sub-bacia do
rio Boturoca.
Contudo, essa dinâmica não se encontra
mais presente após as intensas modificações que
ocorreram no terreno para implantação dos bairros Jardim Rio Branco e Parque das Bandeiras,
além das construções da Rodovia Padre Manoel
da Nóbrega e da Estrada de Ferro Sorocabana.
Atualmente existem dentro da área do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA cinco locais onde existe a presença
de água, seja em canais de drenagem que foram
construídos para conduzir as águas de chuva que
se acumulavam nos bairros vizinhos, ou então,
algumas áreas alagadiças que se formaram devido ao represamento da drenagem que antigamente era natural.
Entende-se que essas nascentes não cumprem mais o papel de recarga das sub-bacias
hidrográficas em que se enquadram, contudo, a
drenagem central não sofrerá qualquer tipo de
intervenção e será, de forma conservadora, mantida, assim como sua vegetação ao redor.

Local da implantação, entre as sub-bacias do rio Boturoca e Piaçabuçu.
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Localização dos afluentes e divisor de águas em Aerofoto registrada em 1972.

Corpos d’água sobre imagem aérea.
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Canal de drenagem do bairro Jardim Rio Branco

Área alagada próxima a Estrada de Ferro Sorocabana.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
Na região do empreendimento se localiza o
Aquífero Sedimentar Litorâneo, sendo, por vezes,
segmentado pelo Aquífero Cristalino. Sua composição varia entre diversos tipos de sedimentos,
como arenitos, siltitos, depósitos de areia com
camadas de argila e areias litorâneas.
Foi realizada uma Avaliação Preliminar
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com base na Decisão de Diretoria nº 38-2017-C-E
(CETESB. 2017) no local e não foram encontrados indícios de contaminação de água e de solo. Foi constatado apenas a presença de resíduos
sólidos depositados pela população ao redor, que
durante a implantação do empreendimento, serão retirados e destinados corretamente.
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Diagnóstico do Meio Biótico - Fauna Terrestre

Esquilo (Guerlinguetus brasiliensis)

O LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA será implantado no Município de
São Vicente, região da Mata Atlântica.
O estudo da fauna terrestre contemplou os grupos dos Mamíferos de pequeno, médio e grande portes (Mastofauna), dos Répteis e Anfíbios (Herpetofauna) e das Aves (Avifauna). As informações foram obtidas por meio de consultas a bibliografias existentes para a caracterização da Área
de Influência Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID).
Na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento foram feitos levantamentos de
campo nas estações secas e chuvosas, sendo contemplados todos os ambientes presentes no local,
como Floresta Alta de Restinga, áreas abertas antropizadas (campos de futebol abertos pela população) ou cobertas por vegetação herbácea, trilhas abertas pela população, áreas brejosas e corpos
d’água.

MAMÍFEROS
No terreno onde a ADA está inserida, foram registradas nove espécies de mamíferos, distribuídas em diferentes grupos, como cachorros,
gatos domésticos, cavalos, tatus, gambás, ratos
e esquilos. Estes animais são frequentemente observados, tanto em fragmentos florestais
preservados, como em áreas mais abertas e em
vegetações degradadas sob pressão antrópica.
Nenhum deles consta nas listas de fauna ameaçada no âmbito federal ou estadual. A presença
de poucas espécies de mamíferos no terreno do
empreendimento pode estar associada com a
ocupação urbana no entorno e, principalmente,
com a fragmentação da Floresta Alta de Restinga nessa localidade exercida pela Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega, que não permite a dispersão
de animais entre esse remanescente e a vegetação
que permaneceu em conectividade com a Serra
do Mar.

Busca noturna por mamíferos na ADA e instalação de armadilhas
fotográficas.
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Marsupial Didelphis aurita registrado por armadilha fotográfica.

RÉPTEIS E ANFÍBIOS
No levantamento da Herpetofauna realizado no terreno do empreendimento, foram registradas 23 espécies, sendo 18 de anfíbios anuros
(sapos, pererecas e rãs), e cinco espécies de répteis
(lagarto, calango, jararaca, caninana, cágado).
Do total de 18 espécies de anfíbios registradas na área, 16 são endêmicos de Mata Atlântica, enquanto que dos cinco répteis registrados,

quatro têm o bioma Mata Atlântica como hábitat
preferencial. A área de estudo está sob intensa
pressão antrópica, sendo que, além do trânsito
de pessoas, a atividade de caça parece ser intensa visto que foram observadas diferentes armadilhas no local. Não foram registradas espécies
ameaçadas de extinção, tanto em nível estadual,
quando federal.

Perereca-verde (Boana albomarginata)
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Tucanuçu (Ramphastos toco)

AVES
Com relação ao grupo das aves, foram
identificadas no total 148 espécies pertencentes
a 43 famílias (destacam-se como exemplo gavião,
beija-flor, urubu, quero-quero, pombo, sabiá, pica-pau, tucanaçu, papagaio-verdadeiro, bico-delacre, entre outras espécies).
As espécies mais abundantes registradas
no terreno foram o tiê-sangue, choca-da-mata,
chorozinho-de-asa-vermelha, rendeira, ferro-velho, garrinchão-do-bico-grande, pica-pau-de-cabeça-amarela e guaxe.
A riqueza de espécies registrada se deve
aos diversos ambientes existentes no terreno,
como estratos abertos e fechados, sub-bosques,
trilhas e picadas, bordas do fragmento, dossel,
drenagens, áreas alagadas (brejosas) e campos
antrópicos, o que maximiza o forrageio das aves.
As aves identificadas evidenciam os mais
variados ambientes presentes na área do empreendimento. Embora a cobertura vegetal do local
seja densa e extensa, fato que favorece a presença
de espécies características de ambientes florestais
no local, nota-se a influência antrópica das imediações sobre o fragmento em questão. As alterações no ambiente, como invasões, descarte de

Gavião-carijó (Rupornis magnirostris)
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resíduos e a presença de espécies ruderais prejudicam a composição da comunidade da avifauna
devido ao aumento da abundância de determinadas espécies, principalmente das espécies consideradas sinantrópicas.
Muitas espécies de ocorrência em áreas florestadas, como é o caso do papagaio-verdadeiro
(A. aestiva), do tucanuçu (IR. toco) e dos indivíduos das famílias Thamnophilidade e Rhynchocyclidae, foram encontrados, muito provavelmente,
devido à proximidade com a Floresta Alta de
Restinga em conectividade com a Serra do Mar
que localiza-se do outro lado da Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega.

Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva)

Bico-de-lacre (Estrilda astrild)

Tiê-sangue (Ramphocelus bresilius)
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Diagnóstico do Meio Biótico - Flora

CONTEXTO REGIONAL - AII E AID
A Área de Influência Direta (AID) definida para o diagnóstico sobre a flora, equivale
a 230.033.877 m², sendo que 68,07 % dessa área
correspondem a vegetação natural classificada
como Floresta Alta de Restinga¹, Florestas de
transição² e Mangues³, em diferentes estágios de
sucessão ecológica, isto é, etapas de desenvolvimento da floresta.
Devido à elevada porcentagem de vegetação natural encontrada, a região aparentemente
não sofre intensamente com processos de fragmentação. Entretanto esse fato está mais relacionado com a presença de duas Unidades de
Conservação (Parque Estadual da Serra do Mar
e o Parque Estadual Xixová Japui), em áreas específicas da região, o que não exclui a existência
de ambientes ocupados pelo homem e os respec-

tivos impactos na vegetação devido as atividades
humanas.
A definição de Unidades de Conservação
(UCs) é atribuída pela Lei Federal n. º 9.985, de 18
de julho de 2.000, que identifica áreas para serem
protegidas e diferentes graus de proteção.
Tanto o Parque Estadual da Serra do Mar
(PESM), quanto o Parque Estadual Xixová Japui
(PEXJ), são classificados como Unidades de Proteção Integral e possuem o objetivo de preservar
a natureza e não permitir usos diretos dos recursos naturais dentro dos seus limites.
O futuro loteamento está inserido em Zonas de Amortecimentos dessas duas UCs, o que
permite a implantação do empreendimento no
local, desde que os processos de licenciamento
ambiental sejam realizados.

¹ Floresta Alta de Restinga

A Restinga corresponde a vegetação característica de ambientes costeiros no encontro da terra, da água (doce ou salgada) e do ar. Esse
ambiente propicia o desenvolvimento de vegetação arbustiva que
cria um ambiente propício para que outras espécies maiores, porém
mais sensíveis (arbóreas), possam se desenvolver formando assim a
Floresta Alta de Restinga.

² Florestas de Transição

Dentro do ambiente costeiro é comum observar locais onde existem
a transição entre espécies de vegetação mais características de Restinga e outras espécies com características de vegetação continental
mais antiga, como a Mata Atlântica.

³ Mangue

Os mangues são árvores presentes no ambiente de manguezal que
ocorrem em áreas de transição entre o rio e o mar (estuário). Devido
à mistura de água doce e salgada, a vegetação é bem característica,
não sendo encontrada em nenhum outro ambiente.

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

33

Página: 685

CONTEXTO LOCAL - ADA
Para diagnosticar a vegetação presente na
Área Diretamente Afetada (ADA) foi realizado
levantamento florístico e fitossociológico, o que
significa que profissionais habilitados foram até
a área e identificaram as diferentes espécies de
flora existentes, registrando, para cada árvore, o
nome popular, nome científico e família botânica, além de outros fatores que pudessem auxiliar
na identificação e classificação da vegetação, como altura e diâmetro do tronco.
Através desses dados foi possível identificar que a Floresta Alta de Restinga é predominante no local, em estágios pioneiro e médio de
regeneração, respectivamente 85,47% e 4,97% da
ADA. Também foram identificadas áreas alagadas (8,27%) e locais sem vegetação (Campos de
Futebol – 1,15%).
Foram encontradas 77 espécies diferentes
no local. Entre elas 12 foram classificadas em alguma categoria de extinção, sendo que a espécie
Tabebuia cassinoides, ou Caixeta, como também
é conhecida, possui risco muito elevado de ex-
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tinção. Essa classificação foi realizada através da
Lista Vermelha do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora), referência nacional
em geração, coordenação e difusão de informação sobre biodiversidade e conservação da flora
brasileira ameaçada de extinção
Para implantação do Loteamento, será
necessário a supressão, ou seja, o corte de 50%
da vegetação encontrada na área de estudo. O
restante, 50% da parcela da vegetação existente
dentro da área de implantação, será preservada e
mantida como Área Verde do Loteamento e não
sofrerá nenhum tipo de intervenção direta.
Este procedimento é exigido pela legislação, especificamente a Resolução SIMA nº 80
de 16 de Outubro de 2.020. Além disso, todas as
atividades de corte, apenas serão realizadas após
obtida a autorização do órgão ambiental responsável (Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo – CETESB) e deverão ser acompanhadas
por programas de controle específicos.
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Diagnóstico do Meio Socioeconômico

Os estudos do Meio Socioeconômico conduzidos para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental incluíram análises relacionadas à
história do município de São Vicente / SP e como
a região de implantação do empreendimento foi

se estruturando ao longo dos anos, incluindo,
também, análises sobre crescimento populacional, infraestruturas urbanas (saúde, transporte
público, educação e saneamento básico) e sobre
o patrimônio arqueológico e cultural da região.

BREVE HISTÓRICO DO CRESCIMENTO DE SÃO VICENTE
São Vicente foi o primeiro município criado no estado de São Paulo e a primeira Vila fundada no Brasil, em 1532. Hoje, é o segundo maior
município da Região Metropolitana da Baixada
Santista (RMBS), com 357.929 habitantes em
2.020, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), atrás apenas de
Santos e seguido por Guarujá e Praia Grande.
Observa-se pelos estudos realizados que
a população de São Vicente é majoritariamente
urbana. Isso se deve ao fato de que uma grande
porção do território de São Vicente está inserida
em Unidades de Conservação, permanecendo,
dessa forma, não ocupadas.

Ainda segundo os dados consultados no
IBGE, o município de São Vicente está quase em
sua totalidade urbanizado, perfazendo 99,81% de
Grau de Urbanização.
Um fato interessante de se observar, é que,
atualmente a cidade de São Vicente pode ser caracterizada como “cidade-dormitório”. Tal denominação se deve ao fato de receber moradores
que vieram para trabalhar, principalmente, no
polo industrial de Cubatão e no Porto de Santos.
Esse processo se agravou na década de 1.980, intensificando os problemas relacionados à habitação, os quais serão destacados a seguir nesse
capítulo.

POPULAÇÃO RESIDENTE POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO E SEXO - 2010 - FONTE: SEADE,2020

REGIÃO
São Vicente (AII)
RMBS
Estado de São
Paulo

POPULAÇÃO
TOTAL

POPULAÇÃO
MASCULINA

POPULAÇÃO
FEMININA

POPULAÇÃO
URBANA

POPULAÇÃO
RURAL TOTAL

357.929

172.235

185.694

357.253

676

1.662.392

795.946

866.446

1.658.936

3.456

41.223.683

20.059.835

21.163.848

39.548.206

1.675.477

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

35

Página: 687

MORADIA
Diversos estudos apontam para a problemática do deficit habitacional na Baixada Santista e, consequentemente, com graves índices,
São Vicente. Foram identificados 27 setores censitários no município (IBGE, 2.010), classificados
como aglomerados subnormais, que, segundo
o IBGE é uma forma de ocupação irregular de
terrenos de propriedades públicos ou privados,
para fins de habitação, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços
públicos essenciais e localização em áreas com
restrição à ocupação. Esses fatores enquadram o
município com precariedade habitacional grave
e intensa atividade econômica com crescimento
populacional.
O déficit habitacional em São Vicente, con-

forme levantado pelo Plano Local de Habitação
de Interesse Social (PLHIS), chega a 9.767 domicílios. Já o Resumo Executivo Litoral Sustentável
– São Vicente, identificou 39 assentamentos precários, sendo 13 favelas, 25 loteamentos irregulares e um assentamento rural, totalizando 27.266
domicílios, sendo que 15 núcleos se encontram
na área continental do município.
Este grave problema habitacional, poderá
ser atenuado com a implantação do Loteamento, que fornecerá 1.902 lotes residenciais, sendo
um misto, que possibilitará unidades comerciais,
em um empreendimento contendo infraestrutura adequada para moradia, além de áreas livres
para uso público, como áreas verdes e sistemas
de lazer.

Densidade populacional na região do empreendimento
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Uso e Ocupação do Solo na região do empreendimento

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Durante o Estudo de Impacto Ambiental,
foi observado que as áreas de vegetação nativa,
várzeas e recursos hídricos são predominantes
na Área de Influência Direta - AID do empreendimento, totalizando 10.836,42 hectares, sendo
que a Área Urbana ou semi-urbanizada totaliza
apenas 3.770,65 hectares, ou seja, cerca de 34 %
em relação a área ocupada por recursos naturais.
Contudo, em consulta à Prefeitura Municipal de São Vicente, foi possível identificar diversos estabelecimentos na área de saúde, educação,
assistência social, lazer e segurança na região de
implantação do empreendimento. Equipamentos
sociais importantes para qualidade de vida da
população, os quais serão comentados individualmente ao longo do capítulo.

SAÚDE

Foram identificados diversos equipamentos públicos para atendimento à saúde dos moradores residentes na Macroárea Continental de
São Vicente/SP. Entre eles, se destacam nove uni-

dades de Estratégia de Saúde da Família (ESF),
duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), duas
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), uma
Unidade de Saúde da Mulher e um Centro de
Atendimento Psicossocial.
Contudo, apesar de existir uma quantidade relativamente adequada de unidades, a maioria delas apresenta condições precárias de atendimento em termos de profissionais de saúde
disponíveis e infraestrutura necessária.

EDUCAÇÃO

Na Macroárea Continental de São Vicente,
o estudo apontou 33 unidades escolares, desde
creches, pré-escolas, escolas de ensino fundamental, médio e supletivo, além de Educação de
Jovens e Adultos, Educação Especial e Complementação Educacional.
Entretanto, bem como na questão da saúde,
apesar de existir uma quantidade representativa
de unidades de ensino público, a maioria delas
apresenta condições precárias para atendimento
da população.
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TRANSPORTE COLETIVO
A escolha do ambiente para implantação
do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA é, de forma geral, muito bem atendida
e considerada estratégica para acessibilidade dos
futuros moradores e comerciantes.
O transporte urbano no entorno do empreendimento também é considerado um ponto
forte pela quantidade de linhas, 22 no total, sendo quatro noturnas, atendendo em dias úteis das
5h10 às 00h00, chegando a ter intervalos entre 15
e 20 minutos, nos horários de pico de operação

do sistema, passando pelas adjacências do terreno.
Entretanto, a presença de mais moradores
e trabalhadores na região, atraídos pelo loteamento, aumentará a demanda por transporte coletivo, sendo necessárias medidas para aumentar
o atendimento do serviço. Neste sentido, a expansão das linhas do Veículo Leve Sobre Trilhos
(VLT) para a Macroárea Continental do Município de São Vicente poderá auxiliar no fornecimento de transporte para a população da região.

Linha em operação e em projeto do VLT na Baixada Santista, que terá seu ponto final no Terminal Samaritá, terminal este que é adjacente ao
empreendimento. Fonte. EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

ESTRUTURA VIÁRIA
No município de São Vicente os principais
eixos viários são constituídos por Vias de Trânsito Rápido, Vias Arteriais, Vias Coletoras e Vias
Locais. Duas importantes rodovias cruzam o
município. São elas a Rodovia Padre Manoel da
Nóbrega (SP-055) e Rodovia dos Imigrantes (SP160).
Com a implantação do loteamento, o aumento no número de tráfego ao redor da Área de
Influência Direta acarretará impactos significativos em vias locais, principalmente ao entorno da
Área Diretamente Afetada. Contudo, a implantação de algumas medidas que auxiliem na fluidez
do tráfego e, também, na mobilidade dos moradores da região, como por exemplo, a facilitação
de acesso entre os bairros Jardim Rio Branco e
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Parque das Bandeiras, assim como estratégias já
estabelecidas pelo município no Plano Cicloviário Metropolitano (PCM), deverão atenuar os
problemas relacionados ao tráfego.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL
E ARQUEOLÓGICO

Ao decorrer do diagnóstico sobre o meio
socioeconômico, não foram identificados sítios
arqueológicos na área que será afetada pelas
obras de implantação do loteamento. Contudo,
serão realizados estudos específicos no terreno e
autorizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para melhor
averiguação.
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SANEAMENTO BÁSICO
O abastecimento de água, assim como a
coleta e o afastamento de esgotos em São Vicente são operados pela Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (SABESP). Já a coleta de resíduos sólidos é realizada por empresa
especializada e contratada pela prefeitura municipal.
Segundo dados apresentados no Censo 2.010, o município de São Vicente possuía
99,36% de abastecimento de água e 87,08% de
atendimento de esgotamento sanitário. O número de domicílios atendidos por coleta de resíduos
estava próximo a 99,55%.
A AID do empreendimento apresentou números ligeiramente inferiores ao município como

um todo, especialmente em relação à infraestrutura de esgotamento sanitário, com aproximadamente 98,1% de seus domicílios atendidos pelo
abastecimento de água e cerca de 80,2% ligados
à rede de esgoto. Quanto ao sistema de coleta de
lixo, o atendimento atinge índices superiores a
99% das regiões.
Neste sentido, o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMISB), prevê melhoria no atendimento desses serviços, objetivando
sua universalização. A implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
tem em seu projeto a construção de redes coletoras de esgoto e abastecimento de água, indo ao
encontro às medidas estabelecidas pelo PMISB.
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COMO IDENTIFICAR OS IMPACTOS E DEFINIR OS
PROGRAMAS AMBIENTAIS?

IDENTIFICANDO E AVALIANDO OS IMPACTOS
De acordo com a Legislação Brasileira, impacto ambiental significa qualquer alteração no
ambiente causada pela atividade do ser humano
e que afeta a qualidade ambiental de uma determinada região, considerando a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades
sociais e econômicas; a qualidade dos recursos
ambientais, como a água, por exemplo, e a saúde
dos animais e das plantas.
A partir dos estudos realizados para entender as principais características da região onde
o empreendimento será implantado, foi possível
identificar e avaliar os impactos ambientais causados nas fases de planejamento, implantação e
operação (ocupação dos lotes) do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA e específicos para cada um dos aspectos estudados,
sejam eles relacionados aos Meios Físico, Biótico
e Socioeconômico.

Esta avaliação seguiu metodologia específica, examinando 10 atributos diferentes para cada impacto identificado, conforme pode ser visto
no quadro abaixo.
O único impacto identificado para a fase
de planejamento do loteamento, ou seja, antes do
início das obras de implantação, está relacionado
com o aumento da expectativa da população com
a possível chegada do novo loteamento na região,
que poderá gerar empregos diretos e indiretos e
ofertas de habitação, porém também poderá trazer insegurança e preocupação.
Já os impactos identificados para as fases
de implantação e operação do loteamento estão
relacionados às atividades de terraplenagem, retirada de vegetação, impermeabilização do terreno, movimentação de veículos, aumento da
população residente e aumento da oferta de habitação.

ATRIBUTOS PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS

ATRIBUTO

AVALIAÇÃO

Natureza

Positivo/Negativo

Aplicabilidade

Direto/Indireto

Ocorrência

Certa/Provável/Remota

Prazo

Imediato/Curto/Médio/Longo

Espacialidade

Localizado/Disperso

Duração

Temporário/Permanente/Cíclico

Reversibilidade

Reversível/Irreversível

Magnitude

Pequena/Média/Grande

Sinergia

Cumulativo/Independente

Localização

AII/AID/ADA
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DEFININDO OS PROGRAMAS AMBIENTAIS
Após o entendimento das principais alterações causadas pelo empreendimento, torna-se
possível indicar ações que possam prevenir, minimizar ou controlar, quando estas alterações forem degradantes, ou seja, negativas ao ambiente,
ou então, potencializar as alterações entendidas
como positivas ao ambiente, ou seja, propor me-

didas que aumentem, ainda mais, os efeitos benéficos do impacto.
Estas ações foram organizadas em Programas Ambientais, os quais estabelecem os procedimentos corretos para que cada ação seja eficientemente aplicada, sendo esses especificados
no quadro abaixo.

PROGRAMAS AMBIENTAIS

PROGRAMAS
Programa de Controle
Ambiental das Obras (PCAO)

DESCRIÇÃO
Este Programa foi pensado para orientar as obras de implantação do empreendimento e será
composto por 06 subprogramas os quais abrangem um conjunto de medidas recomendadas
para evitar ou minimizar os efeitos negativos ao ambiente e às pessoas, permitindo o correto
desenvolvimento socioambiental das obras. Essas medidas estão associadas desde a controle
de erosão e monitoramento da qualidade de água, do ar e resíduos, bem como educação
ambiental, saúde e segurança dos colaboradores que integrarão a equipe para execução das
obras.

Programa de afugentamento, Programas desenvolvidos com o objetivo de atenuar os impactos gerados na fase de
resgate e monitoramento de implantação e ocupação do loteamento sobre a fauna silvestre que sofrerá, principalmente,
Fauna Silvestre
com a supressão da vegetação existente. Os programas orientam as equipes de supressão
a tomarem as medidas corretas ao encontrarem espécies de fauna silvestre durante as
atividades, além de outros procedimentos para afugentamento ou salvamento da fauna.
Programa de
Acompanhamento e Controle
da Supressão da Vegetação

Estabelece medidas orientativas para condução das atividades de supressão da vegetação,
com o objetivo de evitar qualquer ação que extrapole os limites autorizados para corte de
árvores.

Programa de Compensação
Ambiental

O Programa, além de indiciar áreas para compensar a supressão da vegetação, orienta o
plantio e o seu monitoramento ao longo do tempo para que a compensação seja corretamente
realizada.

Programa de Recuperação e
Conservação das Áreas Verdes

Programa que indica os procedimentos adequados para conservação do fragmento florestal
que não será removido e também qual área verde do loteamento será mantida.

Programa de Comunicação
Social

O Programa buscará, além de divulgar e esclarecer as medidas de controle ambiental
praticadas durante a obra, fazer com que as informações a respeito do EIA/RIMA, bem como
das fases de implantação do empreendimento, sejam transmitidas, de forma satisfatória, à
população do município de São Vicente, principalmente nos bairros localizados na Macroárea
Continental, de maneira a evitar situações conflituosas que muitas vezes decorrem da falta
de acesso às informações adequadas em relação às características do empreendimento e
sobre as ações em curso.

Programa de Priorização da
Mão de Obra Local

Programa idealizado para potencializar a geração de emprego e renda para trabalhadores e
trabalhadoras residentes em São Vicente/SP, mais especificamente na Macroárea Continental
do município, considerando a geração de emprego, renda, capacitação e qualificação
profissional.

Programa de Controle do
Tráfego

O Programa foi pensado para controlar o Tráfego de veículos de carga e maquinários que serão
gerados durante as obras de implantação do loteamento, de maneira a garantir a segurança
e saúde dos colaboradores na frente de obras e população do entorno. As ações estabelecidas
estão relacionadas a adequações e sinalizações no canteiro de obras, monitoramento dos
transportes de cargas e manutenções preventivas.
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
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IMPACTOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS ASSOCIADOS
A seguir, para facilitar o entendimento, estão relacionados todos os impactos identificados
pela Avaliação de Impactos e os Programas Ambientais definidos para efetivar as ações de prevenção, controle, minimização e potencialização,

de acordo com a natureza de cada impacto, seja
ele positivo ou negativo. Maiores detalhes dos
impactos e programas, assim como da metodologia de avaliação, poderão ser consultados integralmente no EIA.

MEIO FÍSICO

IMPACTOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO MEIO FÍSICO

IMPACTO

IMPACTOS E PROGRAMAS ASSOCIADOS

Desenvolvimento de processos erosivos e de
assoreamento:
Impacto associado a exposição de solo sob ação da chuva,
vento e escoamento de água que poderá ocorrer durante as
obras de implantação. Quando o solo atinge o corpo d’água,
pode-se acumular no local e causar o que se denomina
assoreamento e prejudicar sua qualidade ambiental.

Trata-se de impacto negativo, provável, reversível e
de pequena magnitude, considerando que as medidas
previstas no Programa de Controle Ambiental das Obras
(PCAO), como exemplo, a implantação de dispositivos
para drenagem provisória da água da chuva e medidas de
proteção de solos expostos poderão atenuar e, até mesmo,
impedir estes impactos, caso sejam adequadamente
implantadas.

Alteração na qualidade da água superficial e
subterrânea:
Impacto relacionado a possível contaminação das drenagens
superficiais localizadas no terreno e nas águas subterrâneas
que podem modificar suas características atuais.

Esse impacto foi avaliado como negativo, de ocorrência
provável e magnitude pequena devido à efetividade das
medidas previstas no Programa de Controle Ambiental
das Obras (PCAO) citadas no item acima, como também, o
correto gerenciamento dos resíduos sólidos gerados durante
as obras de implantação.

Alteração no regime de escoamento hídrico:
Este impacto poderá ser causado principalmente pela
impermeabilização do terreno em decorrência da
supressão da vegetação e implantação da infraestrutura
do loteamento, podendo impedir o correto escoamento da
água e infiltração no solo.

Impacto negativo, provável de acontecer e de pequena
magnitude, considerando que durante a implantação
do empreendimento, serão implementados sistemas
provisórios para drenagem superficial de águas da
chuva, conforme estabelecido pelo Programa de Controle
Ambiental das Obras (PCAO). Além disso, serão respeitadas
as porcentagens obrigatórias de áreas verdes estipuladas
pela legislação.

Alteração na qualidade do solo:
Este impacto está relacionado com o acúmulo de resíduos
sólidos e líquidos (como óleos e graxas) sobre o solo e sem
qualquer tipo de proteção que poderá ocorrer durante as
obras de implantação.

Impacto de natureza negativa, de ocorrência remota, ou
seja, muito difícil de acontecer, e pequena magnitude uma
vez que sua ocorrência pode ser evitada ao se adotar medidas
eficientes, como garantir que não ocorra a disposição de
resíduos no solo e a implantação de dispositivos de retenção
(diques e bandejas) durante o abastecimento e manutenção
de máquina e equipamento, além de garantir sua efetiva
manutenção preventiva, ações estas previstas no Programa
de Controle Ambiental de Obras (PCAO).

Disciplinamento das condições da macrodrenagem:
Impacto que será ocasionado quando a implantação da
infraestrutura para drenagem das águas da chuva for
executada, trazendo melhorias para o terreno, bem como
para todo o seu entorno.

Trata-se de um impacto positivo, certa ocorrência e de
grande magnitude, pois trará benefícios estruturais à
região. Contudo, para ser efetivo, as estruturas de drenagem
do loteamento precisam ser eficientes e corretamente
implementadas a qual será orientada pelos Projetos de
Drenagem do Loteamento, a serem aprovados na Prefeitura
de São Vicente, CETESB e GRAPROHAB.

Alteração na qualidade do ar:
Impacto causado durante as obras de implantação, pela
emissão de poluentes atmosféricos pelos escapamentos
dos equipamentos, caminhões e automóveis que utilizam
combustíveis como diesel e gasolina. Assim como, pela
poeira levantada pela circulação de veículos em áreas não
pavimentadas.

Impacto avaliado como negativo, de ocorrência certa e
pequena magnitude, tendo em vista que o Programa de
Controle Ambiental de Obras (PCAO) traz ações eficientes
para o monitoramento das emissões veiculares e
manutenção dos caminhões e maquinários que irão operar
durante a implantação, assim como para garantir que as
áreas de circulação estejam sempre umectadas para evitar
a ressuspensão de poeiras.
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MEIO BIÓTICO

IMPACTOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO MEIO BIÓTICO

IMPACTO

AVALIAÇÃO E PROGRAMAS ASSOCIADOS

Impactos sobre a fauna silvestre durante
implantação:
Os impactos na fauna estão associados a perda de
habitats, afugentamento e riscos de atropelamento.

Trata-se de impactos negativos e de média magnitude.
Contudo, apesar da ocorrência certa de perda de habitats,
o afugentamento poderá ser planejado e os riscos de
atropelamento podem ser evitados com a adoção de
medidas estabelecidas no Programa de Monitoramento
de Fauna e no Programa de Afugentamento de Fauna.
As ações destes programas poderão atenuar, ainda, a
perda de habitat com o remanejamento dos indivíduos
localizados nas áreas que sofrerão supressão para os
remanescentes florestais a serem mantidos no terreno
ou mesmo para outras áreas externas, junto ao Parque
Estadual da Serra do Mar (PESM).

Atração de Fauna Sinantrópica:
Causado durante as obras de implantação e durante
ocupação, associado a geração de resíduos sólidos e
esgotos doméstico as quais podem atrair animais como
ratos, urubus, insetos, entre outros passíveis de causar
doenças aos trabalhadores e a população.

Impacto considerado como negativo e de provável
ocorrência, porém de pequena magnitude, já que o
Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO) orienta
para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos e
líquidos que serão gerados.

Redução da cobertura vegetal e Interferência
em Zona de Amortecimento de Unidades de
Conservação:
Impactos causados pela supressão da vegetação e
intimamente associados aos impactos causados para
fauna.

A avaliação destes impactos os identificou como sendo
de natureza negativa, de certa ocorrência e grande
magnitude. Assim, para atenuá-los, o Programa de
Compensação Ambiental permitirá que a supressão
da vegetação seja compensada; o Programa de
Acompanhamento e Controle da Supressão, conduzirá
o corte da vegetação para que nada além do autorizado
seja afetado; e o Programa de Recuperação e Conservação
das Áreas Verdes orientará na correta manutenção do
fragmento não afetado pela implantação do loteamento.
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MEIO SOCIOECONÔMICO

IMPACTOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO MEIO SOCIOECONÔMICO

IMPACTO

AVALIAÇÃO E PROGRAMAS ASSOCIADOS

Infraestrutura Viária, Tráfego e Transportes:
Estes impactos serão causados pelo aumento de veículos
de carga, durante implantação, e de veículos de passeio ao
decorrer da ocupação do empreendimento.

Impacto avaliado como negativo, de ocorrência certa e
pequena magnitude, pois conforme os demais impactos,
poderão ser atenuados com a aplicação do Programa
de Controle do Tráfego o qual estabelece ações para o
monitoramento das condições operacionais dos veículos
de carga envolvidos com as atividades de obras na área
do empreendimento. Em relação aos veículos de passeio,
medidas como a implantação de sinalizações, pintura de
faixa de pedestres e de travessia de ciclistas e rebaixamento
de guias podem ser necessárias.

Incômodos à população:
Relacionados as ações que podem trazer incômodos a
população, como a geração de expectativas e o aumento da
poluição sonora através da emissão de ruídos e vibrações
pela operação de máquinas, veículos e equipamentos
durante as obras.

Esses impactos são de natureza negativa, porém de pequena
magnitude os quais podem ser evitados com a aplicação do
Programa de Comunicação Social, o qual será estabelecido
um canal de comunicação entre população e empreendedor.
Além disso o Programa de Controle Ambiental de Obras
(PCAO), também estabelece medidas para monitorar a
emissão de ruídos das máquinas, veículos e equipamentos
utilizados durante as obras.

Impactos nos Serviços e Equipamentos Públicos:
Com o aumento de pessoas atraídas pelo loteamento, os
serviços e equipamentos oferecidos pelo poder público,
como infraestruturas de saneamento básico, escolas,
unidades de saúde, lazer e transporte público, terão suas
demandas ampliadas.

Impactos avaliados como negativos e de pequena
magnitude, pois o empreendedor, através do Programa de
Apoio a Infraestrutura Municipal, estudará em conjunto com
o Poder Público Municipal, as melhores ações para atenuar o
aumento da demanda sobre estes equipamentos públicos e
importantes para a região.

Impactos na qualidade de vida da população:
Por se tratar de um loteamento, apesar das modificações e
supressão da vegetação que serão realizadas no terreno, a
oferta de habitação e a modernização urbanística, devido as
obras de infraestrutura, poderão melhorar a qualidade de
vida da população

O aumento da oferta de habitação em um loteamento com
infraestruturas adequadas para moradia trará a região
melhorias do ponto de vista estrutural e social, tornando o
impacto positivo e elevada magnitude, podendo inclusive
resultar na valorização imobiliária das propriedades vizinhas.
Aliado a isso, o Programa de Comunicação Social divulgará
informações sobre o empreendimento e programas do
governo de aquisição que facilitam a compra por famílias
interessadas

Impactos na atividade econômica e finanças
públicas:
Durante e após a implantação do empreendimento,
empregos serão gerados e consequentemente maiores
movimentações na economia local.

Impactos positivos e de grande magnitude que podem
ser potencializados através das medidas estabelecidas no
Programa de Priorização na Contratação de Mão de Obra
Local, proporcionando um aumento da empregabilidade
local, principalmente na fase de implantação do
empreendimento, acarretando assim a possibilidade de
melhorias no acréscimo da renda familiar. Além disso, a
capacitação da mão obra prevista no Programa de Controle
Ambiental de Obras (PCAO) tornarão os colaboradores
qualificados, tanto para um melhor desempenho da função
durante a fase de implantação, podendo desenvolver outras
funções dentro do período da obra, como após a conclusão
da implantação, pois estarão mais qualificados para outras
oportunidades de emprego.
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QUAIS SÃO OS PROGNÓSTICOS E O QUE PODEMOS
CONCLUIR?

Chegamos ao final deste RIMA, sendo este o capítulo onde apresenta-se o prognóstico das condições
ambientais e socioeconômicas das áreas de influência do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, ou seja, hipóteses de cenários futuros com e sem a implantação do empreendimento.
Estes cenários foram construídos a partir das informações obtidas com o diagnostico ambiental e socioeconômico das áreas de influência definidas para os possíveis impactos causados pela implantação e operação
do empreendimento, apresentados a seguir:

CENÁRIO FUTURO SEM O EMPREENDIMENTO

CENÁRIO FUTURO COM O EMPREENDIMENTO

Supressão de 378.275,82 m² de Vegetação Nativa da Mata Atlântica, sendo este o impacto negativo de
maior magnitude gerado pela implantação do empreendimento.
Implantação de 1.895 lotes residenciais unifamiliares, 01 lote misto e 06 lotes multifamiliares, totalizando
1902 lotes e toda a infraestrutura necessária para viabilizar sua ocupação, reduzindo em aproximadamente 46% o déficit habitacional de São Vicente/SP;
Melhorias na situação atual da drenagem pluvial na região devido a implantação do projeto de drenagem
dimensionado para o loteamento e que poderá solucionar um dos principais problemas em um local já
suscetível a inundações e alagamentos;
Podemos citar também as facilidades de locomoção que os moradores dos bairros Jardim Rio Branco e
Parque das Bandeiras poderão usufruir com a implantação do loteamento no local escolhido, uma vez que
atualmente precisam contornar todo o terreno para se locomover entre os bairros, podendo os deslocamentos serem superiores a 2 km.
Aliado a facilidades de locomoção, o loteamento, caso seja implementado, estará localizado em frente
a futura estação Samaritá do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), facilitando o deslocamento dos prováveis
moradores para outras localidades do município, seja a trabalho, estudos ou lazer. Além disso, o prolongamento de ciclovias, já projetadas pelo poder público municipal, poderá atender os moradores do empreendimento.

O terreno permaneceria com suas condições atuais, onde a vegetação existente, mesmo não sendo suprimida, continuaria a sofrer impactos advindo do descarte irregular de lixo e esgoto sanitário, assim como
das demais problemáticas relacionadas com as atividades da população ao redor, como caça e efeito de
borda
Potencialmente a área poderia ser invadida por ocupações irregulares, como já ocorre em áreas próximas,
condição esta que resultará na derrubada de mata para construção de habitações irregulares e inadequadas e sem qualquer plano ou programa de mitigação e/ou compensação, como ocorre no caso de
empreendimentos legalmente implantados.
A não implantação do empreendimento também inviabilizará, a curto prazo, a oferta de lotes para construção de moradias dignas para a população de São Vicente, que sofre com os problemas de infraestrutura sanitária e de habitação.
Deixariam de ser gerados empregos diretos e indiretos necessários para as obras de implantação do loteamento, assim como de construção das casas pelos futuros proprietários dos lotes, além das receitas
fiscais geradas pelos impostos associados a aquisição de insumos e serviços relacionados. Este aspecto se
torna ainda mais relevante considerando o atual cenário econômico desfavorável causado pela pandemia
da COVID-19.
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CONCLUSÕES
Por meio dos estudos ambientais apresentados no Estudo de Impacto Ambiental - EIA foram elencados e avaliados os aspectos mais significativos para a avaliar a viabilidade ambiental
e socioeconômica para implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
A definição da melhor localização para implantação do empreendimento integrou as esferas Física, Biótica e Socioeconômica com o intuito de avaliar os impactos potenciais, aliando as
devidas medidas mitigadoras, de monitoramento e compensatórias a técnicas de preservação
ambiental e iniciativas para desenvolvimento da
comunidade local.
A área definida para acolher o loteamento
foi escolhida considerando, primordialmente, os
aspectos legais de zoneamento e uso e ocupação
do solo estabelecidos pelo Zoneamento Ecológico-Econômico da Baixada Santista (Decreto
Estadual nº 58.996/2013) e Lei de Uso e Ocupação do Solo de São Vicente (Lei Complementar
nº 987/2020), assim como as características físicas e ambientais, como dimensões dos terrenos

e presença de Áreas de Preservação Permanente
(APP’s), como córregos e mangue e, por último,
viabilidade comercial para sua aquisição. Tendo
o terreno em questão sido considerado o mais
apropriado para receber o loteamento.
As Áreas de Influência deste Estudo abrangeram a extensão geográfica a ser direta e indiretamente afetadas pelos impactos gerados nas fases de planejamento, implantação e operação do
empreendimento, sendo estabelecidos diferentes
limites para os estudos dos Meios Físico, Biótico
e Socioeconômico, conforme detalhado durante o presente RIMA. Destacando que, embora a
área pretendida para a implantação do empreendimento corresponda somente a uma porção da
Gleba (857.723,08 m²), tendo sido esta área definida como a Área Diretamente Afetada – ADA,
de forma conservadora foi considerada nos estudos toda a área do terreno devido aos seus atributos físicos e histórico de uso, destacando a fato da
cobertura vegetal incidente não apresentar barreiras físicas entre a área objeto de implantação e
o restante da propriedade.

MEIO FÍSICO
Considerando o Diagnóstico Ambiental
do Meio Físico, temos a destacar as ações antrópicas de implantação da antiga Estrada de Ferro Sorocabana ao sul (área do futuro traçado do
Veículo Leve sobre Trilhos, VLT), na década de
1930, Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP055) implantada em 1951, ao norte, assim como
pela ocupação dos terrenos a sudoeste e nordeste
e que deram origem, respectivamente, aos bairros Parque das Bandeiras e Jardim Rio Branco,
implantados nas décadas de 1950 e 60. Obras
essas que utilizaram material de empréstimo da
área em estudo e que alteraram as condições de

macrodrenagem do entorno pelo confinamento
do terreno e descaracterizaram completamente a
condição natural dos recursos hídricos superficiais ali presentes.
Atualmente, alagamentos são frequentes
no entorno, havendo inclusive extensas áreas
alagadas no interior do terreno por tais razões.
Diante do exposto, a implementação das estruturas de macrodrenagem para atender ao empreendimento trará, para a região, melhores condições
em relação ao disciplinamento do escoamento
das águas pluviais e será parte da solução dos
problemas estruturais ali encontrados.

MEIO BIÓTICO
Conforme Diagnóstico do Meio Biótico, a
cobertura vegetal existente no terreno pertence
ao Bioma da Mata Atlântica, classificada como
Floresta Alta de Restinga Secundária, com cerca de 733.147,57m², apresentando-se em estágio
médio de regeneração e 42.674,84m² em estágio
pioneiro, havendo ainda extensas áreas alagadas
e campos antrópicos. Para implantação do empreendimento se fará necessária a supressão de

378.275,82m² dessa vegetação, sendo o restante,
397.546,60m², a ser mantido a título de área verde.
Desta forma, entende-se que, apesar dos
números de supressão parecerem elevados pelo
contexto em que se insere o terreno, completamente isolado de outros fragmentos florestais,
tendo assim seu valor ecológico seriamente prejudicado, considerando o acentuado processo
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de efeito de borda e, ainda, o descarte de resíduos pela população, a prática de caça na área e o
grande potencial da área ser invadida por ocupações irregulares, como já ocorre em áreas próximas, conclui-se que a implantação do empreendimento permitirá uma garantia por força de lei
da manutenção das condições fitossociológicas
do remanescente florestal, assim como, a preservação da fauna associada. Destacando que, além

das medidas mitigatórias propostas para minimização dos impactos sobre a fauna, a supressão
de vegetação a ser submetida a aprovação específica pela Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (CETESB), resultará em uma compensação florestal de xxxxx m² a ser realizada na recuperação de áreas degradadas, o que representa
um efeito muito significativo em um cenário de
médio e longo prazos.

MEIO SOCIOECONÔMICO
No aspecto Socioeconômico verificou-se
impactos pouco significativos que se referem a
eventuais incômodos para a população do entorno, como aumento dos índices de ruídos, aumento do tráfego de caminhões pelas ruas que
darão acesso ao terreno e a ressuspensão de poeiras pela circulação dos veículos em áreas não
pavimentadas, contudo, como estes impactos, se
gerados, irão ocorrer exclusivamente na fase de
implantação do loteamento, entende-se que terão
curta duração, se findando ao término das obras,
não sendo, desta forma, impeditivos à implantação do empreendimento.
Associada a questão acima, é previsto o
aumento do tráfego por veículos leves e demanda por transporte coletivo, haja visto o elevado
número de famílias que ocuparão o Loteamento, entretanto, além dessa ocupação ocorrer de
forma gradativa ao longo de alguns anos, a implantação de iniciativas do poder público a curto
e médio prazos para a região, como o prolongamento das linhas do Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT), ciclovias do Plano Cicloviário Metropolitano (PCM) e a estruturação da Ponte dos Barreiros, contribuirão, em muito, para mitigação
desse impacto.
O empreendimeto seguirá conceitos urbanísticos modernos e atenderá aos preceitos de
zoneamento e uso de solos municipais, conforme
já exposto, devendo propiciar benefícios também

para seu entorno, como contribuir para a redução dos problemas de alagamentos, facilitar a locomoção dos moradores entre os bairros Parque
das Bandeiras e Jardim Rio Branco devido ao seu
viário, além de contribuir para valorização imobiliária dos imóveis da região.
Como impacto positivo e de grande relevância no atual cenário econômico desfavorável
causado pela pandemia da COVID-19, destaca-se
a movimentação da economia local, propiciada
pela geração de postos de trabalho diretos e indiretos, assim como pela aquisição de insumos e
contratação de serviços necessários à implantação do loteamento e, posteriormente, pela construção das habitações, contribuindo, desta forma, para o aumento da renda de várias famílias
e comerciantes locais que, consequentemente,
pagando seus impostos, aumentarão a arrecadação de receitas fiscais municipais, estaduais e
federais.
Como principal contribuição, a implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA ofertará pelo menos 4.479 novas
moradias quando de sua plena ocupação, considerando os 1.895 lotes unifamiliares e 6 lotes
multifamiliares previstos no seu Projeto Urbanístico, o que possibilitará uma redução de aproximadamente 46% no déficit habitacional de São
Vicente, que chega a 9.767 domicílios, conforme
dados oficiais do próprio município.

De forma geral, considerando os aspectos elencados e aqui brevemente resumidos, a equipe
responsável pela elaboração do EIA e do presente RIMA entende que a implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA é adequada e oportuna, uma vez que alia aspectos ambientais e técnicos para proporcionar ao município um número significativo de lotes
residenciais, resultando em um balanço positivo quanto aos impactos aos Meios Físico, Biótico e
Socioeconômico diagnosticados, sendo assim viável desde que sua construção siga rigorosamente
a concepção já descrita e seja garantida a adequada implementação dos Planos e Programas de
Mitigação, Monitoramento, Compensação e Potencialização propostos no presente documento.
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