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EIA/RIMA

O QUE É O EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL?

Instrumentos estabelecidos no âmbito da Política Nacional do Meio Ambiente para o 
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, especialmente no caso de 
obras e atividades com grande potencial de causar degradação

O QUE É O RIMA – RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL?

Documento resumido e em linguagem acessível, para que a comunidade envolvida possa 
tomar conhecimento do conteúdo do EIA e participar do processo de licenciamento 
ambiental, com críticas e sugestões

POR QUE ELABORAR O EIA/RIMA PARA ESTE EMPREENDIMENTO?

Após consulta ao órgão, CETESB determinou e elaboração desses estudo por se tratar de 
área ambientalmente sensível e, principalmente, devido a supressão de vegetação nativa do 
Bioma Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração (Art. 22 da Lei 11.428/2006 – Lei 
da Mata Atlântica)



LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO

 Localizado na porção nordeste do município 

de Santana de Parnaíba

 interligará os bairros de Cidade de São Pedro, 

Conjunto Habitacional São Benedito e Colinas 

da Anhanguera



LOCALIZAÇÃOO EMPREENDIMENTO

Estrada de Ligação entre as Avenidas Jaguari e Pérola Byington – Fazenda Itahyê

 Obra de utilidade pública que visa criar uma nova via de acesso entre Conjunto

Habitacional São Benedito, localizado no bairro Cidade São Pedro, e a Avenida

Pérola Byington/Estrada do Paiol Velho, próximo ao bairro Colinas da Anhanguera

 Área do empreendimento já foi desapropriada

Indicador Projeto Unidade

Classificação Avenida

Extensão Total 1,98 km

Extensão em túnel - m

Extensão em ponte ou viaduto - m

Praças de pedágio - n
o
 de praças

Largura da faixa de domínio 15 m

Pistas
1 com 2 faixas de rolamento 

por sentido
n

o
 de pistas

Largura das faixas de rolamento 3,3 m

Largura dos acostamentos não possui acostamento

Largura do canteiro central 1,00 (extensão de 580,00m) m

Obras de arte 1 n
o
 de obras de arte

Dispositivos de acessos 2 n
o
 de dispositivos



OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

 OBJETIVO
 melhorar as condições de tráfego e incrementar a segurança viária da região onde se insere, 

favorecendo a maior acessibilidade entre os bairros e áreas de concentração de atividades 
comerciais e industriais no entorno

 JUSTIFICATIVA 
 Falta de mobilidade entre os bairros da região, como Cidade São Pedro e Colinas da 

Anhanguera, separados por apenas 2 km em linha reta;

 A falta de mobilidade dificulta também a oferta de serviços públicos pela municipalidade, 
devido às distâncias e à necessidade de percorrer território de outros municípios;

 O empreendimento terá importância fundamental para o desenvolvimento econômico da 
região;

 Devido ao vazio urbano desta região, o novo empreendimento poderá induzir o 
estabelecimento de novos investimentos industriais e residenciais nesta região. 



LOCALIZAÇÃOPROJETOS COLOCALIZADOS

 PLANMOB - Plano Municipal de Mobilidade, 

Circulação Viária e Transporte de Santana de 

Parnaíba

 O empreendimento está alinhado com o 

PlanMob - o setor leste do município conta 

com apenas um corredor em direção ao centro

 A implantação do empreendimento 

promoverá uma melhor integração dos bairros 

do setor leste com o restante do município.

Localização do 
Empreendimento



LOCALIZAÇÃOPROJETOS COLOCALIZADOS

 
Projetos / Empreendedor 

 
Descrição 

Etanolduto 
Etanolduto vindo de Paulínia passando por Barueri e atingindo São Paulo, 
Santos e Guarulhos. Na área do projeto o etanolduto compartilhará a faixa 
de domínio do oleoduto OPASA que já cruza a Estrada de Ligação. 

Plano Municipal de Saneamento 
Básico – Prefeitura de Santana de 

Parnaíba 

Implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto, abastecimento 
de água e de gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana no município de 
Santana de Parnaíba. 

BRT Metropolitano Alphaville-
Cajamar – Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São Paulo - 

EMTU 

Corredor de ônibus previsto para ligar as cidades de Carapicuíba, Barueri, 
Santana de Parnaíba e Cajamar (bairro de Polvilho), terá 28,5 km de 
corredor, 11,3 km de ciclovia e atenderá 55 mil usuários/dia. Terá 
integração com o Terminal Antônio João, em Barueri (linha 8 da CPTM) 
e terminais de Santana de Parnaíba e Polvilho (a ser construído). 

Residenciais Itahyê 1 e 2 
Loteamentos em antiga gleba da Fazenda Itahyê, implantados em duas 
etapas, estando primeira em operação e a segunda na fase de início de 
obras. A população total prevista é de 2.500 habitantes.  

 



LOCALIZAÇÃOALTERNATIVAS LOCACIONAIS

Critério Alternativa 1 Alternativa 2

Áreas de vegetação a ser suprimida
Será necessária a supressão de

2,2 ha de vegetação

Será necessário a supressão

de 1,33 ha de vegetação

Área de Preservação Permanente –

APP impactada

Serão impactados 0,32 ha em

APP

Serão impactados 0,16 ha

em APP

Quantidade de cursos d’água a serem

transpostos

3 cursos d’´água (Córregos

das Furnas, Itaim e Paiol

Velho)

2 cursos d’água (Córregos

das Furnas e Paiol Velho)

Via de Acesso existente Não há

Existe uma via de

circulação interna a Fazenda

Itahyê 

Alternativa 3 – Descarta devido a necessidade de grande

desapropriação e relocação de população, bem como

adentra o município de Cajamar.

Melhor alternativa  2, pois implica em menor área de

supressão de vegetação e interferência em APP, menor

transposições de cursos d’água, além de aproveitar

parcialmente uma via de acesso existente.



LOCALIZAÇÃOÁREAS DE INFLUÊNCIA

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 

MEIO FÍSICO E BIÓTICO

Área de Influência Indireta (AII)

 Compreende os limites das áreas de 
drenagem do entorno imediato à ADA

Área de Influência Direta (AID)

 Faixa de 500 m de largura em ambos 
os lados do eixo da via, acrescidas de 
parte das microbacias de drenagem dos 
córregos das Furnas e do Paiol Velho e 
os fragmentos florestais próximos ao 
empreendimento



LOCALIZAÇÃOÁREAS DE INFLUÊNCIA

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 

MEIO SOCIOECONÔMICO

Área de Influência Indireta (AII)

Município de Santana de Parnaíba

Área de Influência Direta (AID)

 Setores Censitários das Regiões 
Colinas da Anhanguera (a leste) e 
Cidade São Pedro (a oeste).



Meio Físico

• Clima

• Qualidade do ar

• Solo e Relevo

• Cavernas

• Drenagem

• Recursos Hídricos 
Superficiais

• Recursos Hídricos 
Subterrâneos

• Levantamento de Passivos

Meio Biótico

• Flora

• Fauna (Terrestre e 
Aquática)

• Unidades de Conservação 
(UC), outras áreas 
legalmente protegidas e as 
Áreas Especiais existentes 
no entorno do 
empreendimento

Meio Socioeconômico

• População e Qualidade de 
Vida

• Emprego e Renda

• Equipamentos e serviços 
públicos

• Condições de Saneamento;

• Infraestrutura viária e 
Transporte Público

• Uso e ocupação do solo

• Ordenamento Territorial

• Patrimônio cultural e 
Natural

Os estudos e levantamentos realizados para o diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico seguiram o Parecer Técnico 38/16/IE emitido
pela CETESB em 02/03/2016

DIAGNÓSTICOS REALIZADOS



DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO



DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO

 SOLO E RELEVO

O PROJETO FOI ADAPTADO AO SOLO E RELÊVO LOCAL



DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO

 CAVERNAS

 Empreendimento está inserido em 
área com alto potencial de ocorrência de 
cavernas, no entanto, não há registro de 
cavidades nas áreas de influência

NÃO HÁ RESTRIÇÕES QUANTO Á IMPLANTAÇÃO 
DO EMPREENDIMENTO



DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO

 DRENAGENS E RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

 Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do
Alto Tietê (UGRHI-06), na sub-região
Juqueri/Cantareira

 Caracterização da qualidade da água superficial - os
parâmetros com concentrações superiores às
condições e padrões de qualidade (CONAMA
357/05), estão relacionados à carga orgânica
presente nos corpos hídricos da área de estudo 
processos naturais ou atividades antrópicas na
região



DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO

 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

 Empreendimento localiza-se no Sistema
Aquífero Sedimentar, onde ocorre o aquífero
Cristalino

 A água do aquífero cristalino apresenta boa
qualidade para o consumo humano e outros
usos gerais.

 as águas das chuvas recarregam os aquíferos
em toda a extensão não impermeabilizada da
Bacia do Alto Tietê. Outra importante recarga
ocorre pelas fugas da rede pública de
abastecimento de água e de coleta de esgoto.

 O poço de monitoramento mais próximo à área
do empreendimento não apresentou
desconformidade de qualidade das águas



DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO

 LEVANTAMENTO DE PASSIVOS

 Foi realizada uma Avaliação Preliminar de
Passivos na área Do empreendimento

 conclui-se que a área pode ser classificada
como Área com Potencial de contaminação
(AP)

 A área identificada como possível fonte
primária de contaminação foi a Fossa Séptica
localizada perto da casa do vigia, para a qual se
recomenda a desinfecção e desativação.



DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO



DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO

COBERTURA VEGETAL - AID

• Na região do empreendimento há grandes fragmentos florestais 

em estágio avançado de regeneração – Mais de 700 ha



DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO

COBERTURA VEGETAL - ADA

Ponto P1

Área (ha) (%)

Floresta Ombrófila Densa em estágio

avançado
5,974 68,59

Formação Pioneira em Área Alagada 0,112 1,29

Campo Antrópico com Árvores

Isoladas
1,366 15,68

Acessos principais 0,426 4,89

Solo exposto 0,832 9,55

Total Geral 8,71 100

Cobertura vegetal
Total



DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO

COBERTURA VEGETAL – ADA E AID

 A cobertura vegetal pertence ao Bioma Mata Atlântica

 Principal formação nativa é a Floresta Ombrófila Densa

 Na ADA foram encontrados os seguintes tipos de vegetação: 

 Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado

 Formação Pioneira em Área Alagada

 Campo Antrópico com Árvores Isoladas

 85 espécies da flora na ADA, pertencentes a 39 famílias - 78 são nativas 

do Brasil, 5 são exóticas e 2 são naturalizadas 

 Três espécies encontradas na ADA encontram-se ameaçadas ou 

necessitam de maior controle quanto ao comércio



DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO

FAUNA TERRESTRE – AVES E MAMÍFEROS
Pygoderma bilabiatum (morcego)Mazama gouazoubira (veado-catingueiro)Guerlinguetus ingrami (caxinguelê)

Ramphastos dicolorus (tucano-de-bico-verde)Piaya cayana (alma-de-gato)Pyroderus scutatus (pavó)

Levantamentos de Campo:

• Avifauna: 191 espécies, sendo 4 espécies incluídas em alguma 
categoria de ameaça:
• estado de São Paulo: 2 espécies na categoria “Quase 

Ameaçada” e 4 espécies na categoria “Ameaçada de Extinção”
• 30 espécies endêmicas do bioma da Mata Atlântica

• Mastofauna: registradas 28 espécies de mamíferos não-voadores e 
19 de pequenos mamíferos voadores (morcegos):
• 5 espécies endêmicas do bioma da Mata Atlântica 
• 3 encontram-se em algum grau de ameaça no estado 

(jaguatirica e duas espécies de ratos-do-mato) e 1 quase 
ameaçada de extinção (catita)



DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO

FAUNA TERRESTRE – ANFÍBIOS E RÉPTEIS

Bothrops jararaca (jararaca)Enyalius iheringii (camaleãozinho)

Dendropsophus minutus (pererequinha-do-brejo) Hypsiboas faber (sapo-ferreiro)

• Herpetofauna: 25 espécies de anfíbios e 8 espécies de répteis

• Não foram encontradas espécies ameaçadas, no entanto, a maioria 
dos anfíbios e répteis são endêmicos da Mata Atlântica (57% das 
33 espécies)

• Entre os répteis, apenas uma serpente peçonhenta – a jararaca

• Anfíbios – foram registrados espécies preferencialmente 
associadas a ambientes florestais, quanto espécies generalistas, 
associadas a áreas abertas e com ampla distribuição geográfica



DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO

BIOTA AQUÁTICA - PEIXES

Callichthys callichthys Hipostomus ancistroides

Geophagus brasiliensis Oligosarcus paranaenses

• Ictiofauna: 21 espécies levantadas em campo

• Duas espécies encontram-se ameaçadas  cambeva-do-tietê 
(Trichomycterus paolence) e o bagrinho-listrado (Taunaya bifasciata)

• Duas espécies são exóticas - a tilápia (Tilapia rendalli) e a perca-
americana (Micropterus salmoides). 



DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO

UCS E OUTROS ESPAÇOS PROTEGIDOS

UCs e Outros Espaços Protegidos

• Não há interferência direta em UCs
• Encontra-se em zona de amortecimento da 

Reserva Biológica do Tamboré
• Duas UCs estão dentro do raio de 3 km, a Reserva 

Biológica de Tamboré e a Área de Proteção 
Ambiental Cajamar



BIOTA FAPESP – ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA INCREMENTO DA CONECTIVIDADE

DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO



BIOTA FAPESP – ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

As áreas de influência do empreendimento não 
abrangem áreas classificadas por algum grau de 
indicação para criação de UCs

DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO



MMA – ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL

DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO



DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO



DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO

POPULAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA

 Maior extensão territorial da Microregião (179,94 km) de Osasco e menor população (132.317 
habitantes)  Baixa densidade demográfica

 Na AID residem 16% da população do município

 Todo o território do município é considerado área urbanda

 Índice de Desenvolvimento Humano – IDH  0,814 (9º no estado de SP)

 Pirâmide etária de base larga



DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO

EMPREGO E RENDA

 Taxa de desemprego em Santana de Parnaíba era de 7,18%, em 2010.

 Em 2015, havia 61.307 postos de empregos formais

 Em 2010, 0 rendimento médio domiciliar em Santana de Parnaíba concentrava-se entre 1 e 7 salários 
mínimos. Já na AID (Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera) os valores estavam concentrados 
entre 2 e 3 salários mínimos (em 2010)

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

 Em 2016 havia uma relação de 0,32 leito e 1,24 médicos para cada mil habitantes

 SUS  Há 25 equipamentos públicos e 1 filantrópico

 Os bairros Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera contam com Unidades Básicas de Saúde (UBS)

 Na AID há 14 estabelecimentos educacionais públicos e 1 privado, sendo este último o SESI, 
localizado no bairro cidade de São Pedro



DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO



DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO

CONDIÇÃO DE SANEAMENTO

 Em 2010, 91% da população possuía abastecimento de água encanado. Nos bairros Cidade São Pedro 
e Colinas da Anhanguera, 97% da população é atendida

 Em 2010, 43% dos domicílios permanentes particulares contavam com serviço de coleta de esgoto. 
No caso dos bairros Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera a porcentagem era ainda menor (7%). 

 Os resíduos coletados na limpeza urbana são destinados ao aterro sanitário particular, localizado em 
Santana de Parnaíba - 99,37% das residencias são atendidos por serviços de coleta de resíduos

INFRAESTRUTURA VIÁRIA E TRANSPORTE PÚBLICO

 O empreendimento está localizado entre as rodovias Castelo Branco, Anhanguera/Bandeirantes e 
Rodoanel

 A área no entorno do empreendimento conta com serviços de ônibus metropolitanos (55 linhas) e 
municipais (20 linhas), de Santana de Parnaíba (13 linhas) e Cajamar (7 linhas).



DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO



DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO

ORDENAMENTO TERRITORIAL

Projeto está de acordo com a legislação municipal
em vigor  está inserido em Zona de Uso
Diversificado - 4 (ZUD-4) e uma pequena porção da
Zona Especial de Interesse Social - 1 (ZEIS-1)



DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO

PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL



AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E 

PROGRAMA AMBIENTAIS



Identificação, 
análise e avaliação 

dos potenciais 
impactos 

decorrentes do 
empreendimento

Elementos 
ambientais 
relevantes 

Ações 
geradoras 

de impacto

Fase de 
Planejamento

Fase de 
Implantação

Fase de 
Operação

 Divulgação do empreendimento
 Levantamentos topográficos e investigações 

geológicas e geotécnicas;
 Levantamentos florísticos, faunísticos e da 

qualidade da água.

 Mobilização da mão de obra e implantação do 
canteiro de obras

 Movimentação de terra
 Pavimentação e implantação de obras de arte 

especiais;
 Implantação da sinalização;
 Reafeiçoamento da paisagem;
 Disposição dos resíduos sólidos e dos descartes das 

obras.

 Circulação de veículos particulares e transporte 
público;

 Manutenção da via pública.

Meio
Físico

Meio
Biótico

Meio 
Socioeconômico

 Qualidade do ar e níveis de 
ruídos e vibrações

 Relevo e solos (topografia do 
terreno e qualidade dos solos)

 Recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos

 Cobertura vegetal (composição 
florística)

 Fauna terrestre (mamíferos, 
aves, répteis e anfíbios) e Biota 
Aquática

 Áreas protegidas

 População e qualidade de vida
 Uso do solo e paisagem
 Infraestrutura viária e tráfego
 Finanças públicas 
 Equipamentos e serviços 

públicos

18 impactos
Meio físico: 6
Meio biótico: 6
Meio socioeconômico: 6

METODOLOGIA

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS



IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTOS AVALIADOS PARA O MEIO FÍSICO
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A

Alteração da qualidade 

do ar
X X X

O aumento da circulação de veículos nas vias de acesso e a operação de

máquinas e equipamentos geram emissões atmosféricas e ressuspensão de

poeiras.

- b

Alteração dos níveis de 

ruídos e vibrações
X X X

A movimentação e operação de máquinas, equipamentos e veículos

contribuirão para o aumento das emissões de ruídos e vibrações.
- b

Itensificação dos 

processos erosivos
X X

A supressão da vegetação, a remoção do solo orgânico, a execução da

terraplenagem poderão induzir processos erosivos.
- m

Alteração da qualidade 

das águas superficiais
X X

A instalação do canteiro de obras, supressão de vegetação, execução da

terraplenagem e das obras civis poderão provocar alterações na qualidade das

águas.

- m

Alteração do 

escoamento superficial
X X

Alteração das condições de escoamento das águas superficiais em função da

remoção da vegetação, terraplenagem e pavimentação da via.
- b

Alteração da qualidade 

dos solos e das águas 

subterrâneas

X X

Os resíduos sólidos e líquidos gerados na fase de obras, caso dispostos

inadequadamente, poderão ocasionar a poluição dos solos e das águas

subterrâneas.

- b
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IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTOS AVALIADOS PARA O MEIO BIÓTICO
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A

Perda de Cobertura 

Vegetal
X X

Perda de elementos da flora, de habitats e de biodiversidade; aumento do efeito de borda pela

fragmentação das florestas remanescentes; e a perda das funções da cobertura vegetal (proteção do solo

e das águas e microclima).

- m

Interferências em Áreas 

Protegidas
X X

Com a implantação do empreendimento estão previstas intervenções em dois pequenos trechos de Área

de Preservação Permanente (APP) localizados no extremo leste da ADA e no extremo oeste da ADA,

com área total de 1,14 ha

- b

Interferência em Unidades 

de Conservação
X X X

Haverá interferência direta sobre a Zona de Amortecimento da Reserva Biológica do Tamboré; e

interferência indireta sobre a APA Cajamar, a Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM), uma

pequena parte da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Jaraguá, do Morro do Voturussu e da

Área de Reserva Legal ou RPPN Alphasítio.

- m

Perda de Conectividade X X X

Em função da supressão da cobertura vegetal haverá um aumento da fragmentação da paisagem,

dividindo fragmentos florestais, reduzindo sua área e alterando sua forma, aumentando o efeito de borda

e a distância entre fragmentos, intensificando o grau de isolamento dos mesmos, podendo reduzir a

riqueza e diversidade de espécies da região.

- m

Interferências na Fauna 

Terrestre
X X X X

A perda de habitats pela remoção da vegetação e do solo orgânico e a fragmentação da vegetação

florestal, durante a implantação e operação do empreendimento, poderão acarretar na perda de

indivíduos da fauna terrestre;

- m

Perda de Hábitat para 

Fauna
X X

A perda da vegetação nativa constitui perda de hábitat para a fauna, que ocorrerá também para os

animais que vivem associados ao solo, em função das atividades de movimentação de terra e a

implantação de edificações.

- m
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IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTOS AVALIADOS PARA O MEIO SOCIOECONÔMICO
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Geração de 

Expectativas na 

População

X X X

Diversas atividades executadas desde o início da fase de planejamento do empreendimento,

acabam por levar a notícia da decisão de implantação da estrada de ligação ao

conhecimento da população em geral, gerando expectativas na mesma em relação ao

empreendimento e ilações de como este pode alterar a situação vigente.

- b

Geração de Incômodos 

à Vizinhança
X X

As obras e a movimentação de veículos devem gerar incômodos à população lindeira,

devido principalmente à geração de ruídos e vibrações, à emissão de material particulado, à

geração de trafego e à modificação do uso e ocupação do solo. Ressalta-se que a maior

parte da nova estrada será implantada em meio a áreas não ocupadas, salvo próximo ao

Conjunto Habitacional São Benedito.

- b

Alteração do Uso e 

Ocupação do Solo
X X X X

A implantação do empreendimento promoverá a alteração da paisagem natural para um

ambiente antrópico. É esperado um aumento do fluxo de veículos na AID, criando um

ambiente propício à implantação de novos estabelecimentos comerciais e de prestadores de

serviços.

- b

Alteração no Sistema 

Viário e Tráfego
X X X

Durante a fase de obras haverá aumento de viagens para transporte de pessoal, materiais e

equipamentos relacionados às obras, as quais utilizarão vias públicas já existentes. Na fase de

operação, a nova estrada de ligação induzirá alterações em trajetos de média e longa

distância dentro das áreas de influência do empreendimento.

- m

Aumento do Grau de 

Atratividade para Usos 

Residenciais, Industriais, 

Logística e Serviços

X X X

Esta interligação deverá proporcionar benefícios, em termos de acessibilidade para os

veículos, a determinadas regiões de uso residencial, com a inserção de novas alternativas de

rotas, com menores tempos de viagem e incrementos nas velocidades médias de eixos

urbanos que venham a ter o seu carregamento de tráfego aliviado.

+ m

Interferências no 

Patrimônio Cultural e 

Arqueológico

X X

conjunto de alterações que a obra projetada venha causar nos bens arqueológicos e ao seu

contexto, impedindo que a herança cultural das gerações passadas seja transmitida às

gerações futuras.

- m
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PROGRAMAS AMBIENTAIS

Programas Ambientais
Fase de 

Operação

Fase de 

Implantação
Programa de Gestão Ambiental X X

Programa de Controle Ambiental das Obras X

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais X

Programa de Monitoramento da Flora X X

Programa de Controle da Supressão de Vegetação X

Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade X X

Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre X X

Programa de Monitoramento e Mitigação da Fauna Atropelada X

Programa de Compensação Ambiental (SNUC) X

Programa de Compensação Florestal X

Programa de Comunicação Social X



• Piora na qualidade do trânsito desta região

• Por se tratar de uma área adensada, este aumento de tráfego no perímetro urbano incorre 

em aumento de risco de atropelamentos, acidentes, roubos de carga, dentre outros.

• Aumento da demanda das vias urbanas, com consequentes aumentos na magnitude de 

impactos socioambientais, tais como o aumento no nível de ruídos e da concentração das 

emissões atmosféricas nesta região. 

• Portanto, a não construção da via trará prejuízos maiores do que os impactos 

previsto para a sua implantação, uma vez que estes serão mitigados e compensados. 

HIPÓTESE DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO



CONCLUSÃO DO EIA



 O novo acesso trará melhorias nas condições de tráfego e mobilidade da região onde será inserida;

 Criação de novas rotas entre as áreas residenciais e comerciais, aumentando a potencialidade de novos clientes para as 
áreas comerciais, na mesma proporção em que melhore o padrão de acesso;

 Área de implantação já está desapropriada, bem como não irá desapropriar nenhuma população do município;

 Trecho escolhido é o que possui menor impacto relacionado a supressão de vegetação, devendo este impacto ser 
monitorado, mitigado e compensado;

 Não foram identificados impactos que inviabilizem o projeto

 Os impactos previstos serão mitigados ou compensados por ações integrantes de programas ambientais, a serem 
executados durante as obras e operação do empreendimento;

 A não implantação do empreendimento pode significar o agravamento do trânsito já existente na região, devido ao 
aumento natural na frota de veículos da região, bem como no surgimento de novos empreendimentos imobiliários, 
comerciais ou industriais na região.

CONCLUSÃO DO EIA



Com base nos estudos e avaliações realizadas pela equipe técnica responsável, 
conclui-se que a Estrada de Ligação entre as Avenidas Jaguari e Pérola 

Byington – Fazenda Itahyê apresenta viabilidade ambiental, desde 
que condicionado à implantação dos Programas Ambientais propostos para o 
controle e mitigação dos impactos negativos, a compensação ambiental e o 
monitoramento do empreendimento. 

CONCLUSÃO DO EIA



Obrigado!

Felipe Martin Correa de Castro e Silva

Contato: felipe.martin@cpeanet.com


