CAPÍTULO 1
APRESENTAÇÃO
O presente Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/Rima) visam subsidiar a análise de viabilidade técnica e ambiental pela Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo – CETESB, no âmbito do processo de licenciamento ambiental do Acesso
Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, a ser implantado
em uma área inteiramente inserida no município de Santana de Parnaíba, sob responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.
O EIA e respectivo Rima constituem parte da documentação que instrui a solicitação de Licença
Prévia (LP) e seguem todas as diretrizes e orientações determinadas no Termo de Referência –
Parecer Técnico n° 38/16/IE, emitido em 02 de março de 2016, no âmbito do processo CETESB
n° 13/2016.
O relatório apresentado a seguir contém uma avaliação dos potenciais efeitos ambientais
relacionados ao projeto sobre sua área de influência e identifica medidas destinadas a evitar,
minimizar, mitigar ou compensar os efeitos ambientais adversos, e a realçar os impactos positivos.
O EIA encontra-se estruturado nos seguintes capítulos:
O Capítulo 1 apresenta o estudo ambiental, sua estrutura e as identificações do empreendedor,
da empresa consultora e da equipe técnica responsável.
No Capítulo 2, intitulado Informações Gerais, é apresentado o objeto de estudo de impacto
ambiental, suas principais características como localização e acessos, uso e ocupação do solo atuais
e histórico da ocupação da área.
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O Capítulo 3 apresenta as justificativas para implantação do empreendimento considerando as
tendências e vocações da região, e o Plano Municipal de Mobilidade de Santana de Parnaíba.
A análise da compatibilidade do empreendimento em relação às políticas públicas, planos,
programas e projetos colocalizados é abordada no Capítulo 4.
O Capítulo 5 apresenta uma análise da legislação ambiental diretamente incidente sobre o
empreendimento, incluindo aspectos relacionados ao licenciamento ambiental, controle da
poluição, proteção da flora e fauna, compensação ambiental, patrimônio histórico-cultural e
mobilidade urbana.
O Capítulo 6 traz a análise de alternativas tecnológicas e locacionais, além da alternativa de não
implantação do empreendimento.
No Capítulo 7 é apresentada a caracterização do empreendimento objeto de licenciamento
ambiental, abrangendo a descrição do novo viário proposto e suas características técnicas, os
procedimentos a serem adotados na sua implantação incluindo os aspectos ambientais relacionados,
e as atividades previstas na fase de operação.
O Capítulo 8 descreve a delimitação das Áreas de Influência a partir das quais foram
conduzidos os diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico.
Na sequência, o Capítulo 9 contempla o Diagnóstico Ambiental dos principais fatores dos
meios físico, biótico e socioeconômico nas áreas de influência, a saber:


Meio Físico: considera os fatores tradicionalmente tratados em estudos dessa natureza,
como clima, qualidade do ar, geologia e geotecnia, geomorfologia, pedologia, recursos
hídricos e qualidade das águas.



Meio Biótico: aborda os componentes constituintes da flora e da fauna, com destaque para
levantamentos detalhados da vegetação e fauna locais. Compõe ainda esse item, a
identificação de Unidades de Conservação da Natureza e demais áreas legalmente
protegidas nas proximidades do empreendimento projetado.



Meio Socioeconômico: aborda as características da população e condições de vida no
município, uso do solo e infraestrutura. Também são consideradas as organizações da
sociedade civil e o patrimônio cultural e arqueológico.

O Capítulo 10 apresenta a identificação e a avaliação dos impactos ambientais para cada uma
das etapas do empreendimento – planejamento, implantação e operação –, sendo esses organizados
de acordo com seus efeitos nos meios físico, biótico e socioeconômico considerando as tipologias
do empreendimento pretendido e as características ambientais de sua área de inserção.
Em função da avaliação dos impactos, são apresentados no Capítulo 11 os Programas
Ambientais que consolidam as ações de gestão propostas, sejam elas de prevenção, mitigação ou
compensação dos efeitos adversos a serem suscitados pelo empreendimento, sejam de
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potencialização dos benefícios, sejam de controle dos aspectos ambientais ou monitoramento e
acompanhamento dos impactos. Para atender à determinação legal vigente, neste capítulo é
também apresentado o Programa de Compensação Ambiental em atendimento ao disposto no
SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
No Capítulo 12 é apresentado o prognóstico da qualidade ambiental futura e a conclusão deste
EIA, convergindo para análise de viabilidade ambiental do empreendimento ora proposto.
Completam a coletânea de estudos do EIA as Referências Bibliográficas e a seleção de
Anexos.
O Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do empreendimento é apresentado em volume
separado do EIA.
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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E EMPRESA CONSULTORA
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
CNPJ: 46.522.983/0001-27
Endereço: Praça Monte Castelo, 4 – Centro
Município: Santana de Parnaíba
CEP: 06501-125
Telefone: (11) 4622-7517
Responsável legal: Elvis Leonardo Cezar
Contato: Eliane Aparecida Estevam de Oliveira
E-mail: eliane.19825@santanadeparnaiba.sp.gov.br
1.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA
CPEA – CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.
CNPJ: 04.144.182/0001-25
Endereço: Rua Henrique Monteiro, 90 – 13º andar – Pinheiros
Município: São Paulo – SP.
CEP: 05423-020
Telefone: (11) 4082-3200
Responsável legal: Sérgio Luis Pompéia
Responsável Técnico: Maurício Tecchio Romeu
E-mail: mauricio.romeu@cpeanet.com
1.3. EQUIPE TÉCNICA

Nome

Área Profissional

Registro no Conselho de Classe

COORDENAÇÃO GERAL
Mauricio Tecchio Romeu

Engenheiro Químico

0682149514 / SP

COORDENAÇÃO EXECUTIVA
Felipe Martin Correa de
Castro e Silva

Engenheiro Químico

5063305964/SP
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No me

Áre a P ro fis s io n a l

Re g is tro n o Co n s e lh o d e Cla s s e

MEIO FÍSICO
Coordenação Técnica
Felipe Martin Correa de Castro
e Silva
Mariana Beraldo Masutti

Engenheiro Químico

CREA: 5063305964/SP

Química, Dr. Msc.

CRQ IV 04154818

Equipe Técnica
Denise Germano Pinto

Bióloga

Ellen Cristiane Mainardes

Geógrafa

-

Áre a P ro fis s io n a l

Re g is tro n o Co n s e lh o d e Cla s s e

No me

MEIO BIÓTICO
Coordenação Técnica
Mariana Beraldo Masutti

Gerente Técnica

CRQ IV 04154818

Daniela Cambeses Pareschi

Coordenadora técnica - fauna

CRBio 61016/01-D

Julia Stuart

Coordenadora técnica - flora

CRBio: 79.757/01-D

Equipe Técnica
Aline Silveira Medeiros

Analista - flora

CRBio: 086.131/01-D

Caroline Nunes Parreira

Analista - herpetofauna

CRBio: 56306/01-D

Auxiliar de campo

-

Áre a P ro fis s io n a l

Re g is tro n o Co n s e lh o d e Cla s s e

Danilo Souza Santos
No me

MEIO SOCIOECONÔMICO
Coordenação Técnica
Ellen Cristiane Mainardes

Geógrafa

-

Equipe Técnica
Lígia Senna Carvalho
No me

Geógrafa

-

Áre a P ro fis s io n a l

Re g is tro n o Co n s e lh o d e Cla s s e

GEOPROCESSAMENTO
Equipe Técnica
Lígia Senna Carvalho

Geógrafa

-

Ellen Cristiane Mainardes

Geógrafa

-

Desenhista

-

Áre a P ro fis s io n a l

Re g is tro n o Co n s e lh o d e Cla s s e

Fábio de Barros Lima
No me

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Equipe Técnica
Felipe Martin Correa de Castro
e Silva

Engenheiro Químico
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CAPÍTULO 2
INFORMAÇÕES GERAIS
2.1. OBJETO DO LICENCIAMENTO
O empreendimento objeto do presente Estudo de Impacto Ambiental consiste em um Acesso
Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, no município de Santana
de Parnaíba.
O futuro viário se insere em uma área já desapropriada pela Prefeitura Municipal de Santana de
Parnaíba (originalmente pertencente à Fazenda Itahyê), de aproximadamente 8,7 hectares, tendo
cerca de 2 km de extensão e 15 m de largura média.
O projeto possibilitará o acesso mais rápido ao Polo Industrial do Tamboré/Alphaville, sendo
uma obra de utilidade pública, cujo objetivo principal é aproximar a região de maior concentração
populacional aos principais centros comerciais e industriais, através do sistema de mobilidade
urbana do município.
O projeto aproveitará o traçado existente de uma estrada interna à Fazenda Itahyê, não
pavimentada, atualmente com largura média de 4 m. O projeto final da estrada prevê duas faixas
de rolamento em cada sentido, sarjetas e sistemas de segurança nos taludes de aterro, prevendo-se
uma largura final de pavimento de cerca de 14 metros, mais os taludes de cortes e aterros
necessários para a adequação do traçado em relação às declividades máximas exigidas pelos órgãos
competentes. Sua extensão total será de 1.980,00 m.
Para a implantação do projeto não haverá necessidade de remoção de nenhuma família ou
atividade econômica.
O detalhamento deste projeto é apresentado no capítulo de Caracterização do Empreendimento.
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2.2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO
O empreendimento proposto encontra-se inserido na porção leste do município de Santana de
Parnaíba, entre os bairros Colinas de Anhanguera e Cidade São Pedro. O município de Santana de
Parnaíba encontra-se na região oeste da Região Metropolitana de São Paulo e insere-se na UGRHI
06 (Alto Tietê), dentro da sub-bacia hidrográfica do Juqueri-Cantareira.
Por meio do novo acesso viário proposto serão interligadas as avenidas Pérola Byington e
Jaguari, permitindo a aproximação e maior mobilidade entre as regiões de maior concentração
populacional do município (Cidade São Pedro, Jaguari, Fazendinha e Colinas da Anhanguera) e o
polo industrial existente, ao sul, junto ao eixo da Rodovia Presidente Castelo Branco.
A área de estudo está localizada à aproximadamente 4 km do marco de 18 km da Rodovia
Anhanguera e um pouco mais distante do Rodoanel Mário Covas (SP-021). Em relação à Rodovia
Presidente Castelo Branco, o empreendimento dista cerca de 8 km em linha reta. A faixa onde se
implantará a nova via é cortada no sentido norte-sul por um oleoduto da Transpetro (OPASA).
As unidades de conservação mais próximas são a APA Cajamar (ao norte) e a Reserva Biológica
Tamboré (ao sul), ambas localizadas a cerca de 1 km do empreendimento.
Na área de intervenção predomina a Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado de
regeneração e um relevo fortemente ondulado a montanhoso, com declividades acentuadas e alta
susceptibilidade a escorregamentos.
A seguir é apresentado o mapa de Localização Regional do Empreendimento (Desenho
26341601LOCA3) objeto de licenciamento ambiental e seus acessos.
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Inserir Localização Regional do Empreendimento (Desenho 26341601LOCA3)
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2.3. USO DO SOLO
A nova Estrada de Ligação será implantada em área urbana do município de Santana de Parnaíba,
onde o uso e ocupação do solo permitido é definido pelas Leis Municipais 2.462/2003 e
3.242/2013 (que altera e acrescenta dispositivos à primeira).
O projeto proposto está em conformidade com a legislação municipal em vigor, visto que a
ADA abrange principalmente a Zona de Uso Diversificado - 4 (ZUD-4) e uma pequena porção da
Zona Especial de Interesse Social - 1 (ZEIS-1)
2.4. HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO
Originalmente, a área do empreendimento estava inserida na propriedade denominada Fazenda
Itahyê, das empresas Empreendimentos Itahyê Ltda. e Empreendimento Fazenda Velha Ltda.
Inicialmente uma área de 31.975 m2 foi desapropriada por meio de Decreto de Utilidade Pública
3.670/14 com a finalidade de implantação de melhorias do sistema viário pela Prefeitura Municipal.
Esta área, no entanto, foi considerada insuficiente para a implantação da via, além de não
compreender o trecho entre o Conjunto Habitacional e a Av. Jaguari, no bairro Cidade São Pedro,
necessário para completar a interligação. Assim, foi promulgado o Decreto Municipal 3.683/14,
ampliando a área decretada de utilidade pública para 54.604,68 m2.
Com o desenvolvimento do projeto da via e o levantamento topográfico da área foi verificada
a necessidade de adicionar uma área contígua ao sistema viário do C.H. São Benedito de modo a
permitir seu alargamento e acomodar os taludes resultantes do processo de movimentação de terra.
Desta forma, foi publicado o Decreto Municipal 4.007/17, declarando de utilidade pública uma
área adicional de 9.594,90 m2.
Os decretos de utilidade pública acima mencionados são apresentados no Anexo 2.4-1. Cabe
ressaltar que durante o processo de desapropriação, o Grupo Itahyê abriu mão do recebimento de
qualquer indenização pela desapropriação da área, contribuindo assim para o desenvolvimento
urbano do município.
Conforme se observa no registro fotográfico (Figura 2.4-1) apresentado a seguir, o viário
atualmente não está sendo utilizado, visto tratar-se, até a ocasião da sua desapropriação, de caminho
rural, interno à Fazenda Itahyê, que permaneceu fechado ao tráfego externo durante muitos anos,
por meio da colocação de porteiras e cercas nas divisas da propriedade, objetivando evitar a invasão
da propriedade.
A via existente não possui pavimentação, nem sistema de drenagem ou disciplinamento de águas
pluviais, sendo suas dimensões e características atuais:


Largura: variando de 2 a 5 m, com largura média de cerca de 4 m;



Comprimento: cerca de 1400 m;



Declividade máxima: 16,6%;



Travessias de cursos d’água: 01 (uma) nova e 01 (uma) existente;
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Travessias de outras estruturas: uma dutovia da TRANSPETRO;



Cruzamento de trechos com cobertura vegetal de mata nativa em estágios médio e avançado
de regeneração;



Cruzamento com trechos com uso do solo antropizado, já desmatados (travessia da faixa de
servidão da dutovia da Transpetro e algumas áreas com formação de pastos antigos).

Figura 2.4-1. Registro fotográfico do viário existente
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CAPÍTULO 3
JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO
Este capítulo objetiva justificar a implantação do Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas
da Anhanguera e Cidade São Pedro no contexto do município de Santana de Parnaíba e do
setor oeste da Região Metropolitana de São Paulo.
Sua implantação tem por objetivo melhorar as condições de tráfego e incrementar a segurança
viária da região, favorecendo a maior acessibilidade entre os bairros e áreas de concentração de
atividades comerciais e industriais no entorno.
A porção nordeste do município de Santana de Parnaíba apresenta um grande vazio urbano
representado pela Fazenda Itahyê, que estabelece uma barreira na interligação dos bairros mais
periféricos, predominantemente residenciais, com o centro da cidade e com áreas com elevada
concentração de atividades econômicas, seja no setor terciário, seja no setor secundário,
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destacando-se em especial as áreas industriais e de comércio de Tamboré e Alphaville, já no
município vizinho de Barueri.
A barreira representada pela Fazenda Itahyê não permite que bairros como Cidade São Pedro e
Colinas da Anhanguera, separados por apenas 2 km em linha reta, possam se comunicar, e mais
importante, estabelece uma polaridade entre estes e os municípios vizinhos de Cajamar e Barueri,
em detrimento do centro urbano de Santana de Parnaíba. Deste modo, o bairro Colinas da
Anhanguera, por exemplo, está mais articulado e encontra maior acessibilidade junto ao município
de Cajamar e o sistema viário articulado pela Av. Tenente Marquês e Rodovia Anhanguera, do que
em relação à sede do município.
Essa falta de mobilidade dificulta também a oferta de serviços públicos pela municipalidade,
devido às distâncias e à necessidade de percorrer território de outros municípios para alcançar áreas
mais distantes.
Neste sentido, tendo em vista estabelecer condições mais adequadas de mobilidade urbana, a
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba pretende implantar esta nova estrada de ligação,
aproveitando em parte o traçado de uma estrada rural interna à Fazenda Itahyê, sendo
caracteristicamente uma obra de utilidade pública.
Com a implantação do empreendimento, certamente ocorrerá a melhoria relativa das condições
de acesso e trânsito no entorno, por meio da redução dos tempos de percurso entre os bairros da
região.
A construção deste acesso terá importância fundamental para o desenvolvimento econômico
da região, em especial para o processo logístico para escoamento da produção das indústrias e
recebimento de mercadorias das atividades comerciais localizadas na região do município de
Santana do Parnaíba, bem como poderá induzir o estabelecimento de novos investimentos
industriais e residenciais nesta região. Com relação a Santana do Parnaíba, criará uma alternativa de
deslocamento entre os bairros que pode reduzir o tempo de transporte de carga e acesso ao entorno.
O encurtamento dos caminhos e trajetos, tanto do transporte de cargas rodoviário quanto para
os usuários de outros tipos de transportes, constituirá uma diminuição no gasto total de
combustível, o que representa um impacto positivo para a cadeia logística e para os demais usuários.
3.1. PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CIRCULAÇÃO VIÁRIA E
TRANSPORTE
A Prefeitura de Santana de Parnaíba está elaborando o Plano Municipal de Mobilidade,
Circulação Viária e Transporte de Santana de Parnaíba – PlanMob, em atendimento ao disposto na
Política Nacional de Mobilidade Urbana – PMNU.
O diagnóstico da situação atual (maio/2017) apontou que o sistema viário de Santana de
Parnaíba se estrutura de maneira radial e principalmente a partir da Estrada dos Romeiros (SP-312).
A malha viária está apoiada em eixos estruturais interligados com os municípios vizinhos,
direcionados ao sistema de rodovias estaduais. Todas as vias de ligação intermunicipais coincidem
com vias estruturais para o sistema viário intraurbano, conforme mostra a figura a seguir.
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Figura 3.1-1: Estruturação viária do município de Santana de Parnaíba e sua articulação com os municípios
vizinhos

Cidade
São Pedro
Colinas da
Anhanguera

Fonte: Plano Municipal de Mobilidade, Circulação Viária e Transporte de Santana de Parnaíba – PlanMob – Etapa III
– Diagnóstico e Prognóstico – Fase I – Diagnóstico (maio/2017)1

Pela figura anterior é possível observar que o bairro Colinas da Anhanguera está no eixo
estrutural que liga a região do Tamboré, em Barueri, à porção sul do município de Cajamar, em
direção à Rodovia Anhanguera, havendo pouca ligação com o centro urbano e outros bairros de
Santana de Parnaíba.
O diagnóstico do PlanMob indica que existem sete acessos principais ao território do município
e oito corredores de tráfego. A Figura 3.1-2 apresenta estes acessos e principais corredores de
tráfego do município, descritos a seguir:

1

Disponível em: http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/planmob/PDF/Fase1_EtapaIII_STP_V1%20(f).pdf.
Acessado em 29/03/18.
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Figura 3.1-2: Principais acessos e corredores de Santana de Parnaíba

3

2

8
9
7
1

4

6
5

Corredores

Fonte: adaptado de Plano Municipal de Mobilidade, Circulação Viária e Transporte de Santana de Parnaíba – PlanMob
– Etapa III – Diagnóstico e Prognóstico – Fase I – Diagnóstico (maio/2017)

▪

Corredor 1: liga o Centro ao bairro do Suru, através da Estrada Ecoturística do Suru, é único
corredor conectando a região oeste do município ao centro urbano, percorrendo uma região
de baixa densidade;

▪

Corredor 2: conecta o bairro Fazendinha, com grande concentração de indústrias, ao centro
urbano, através da Estrada Tenente Marques e Estrada dos Romeiros, servindo como
conexão com o município de Cajamar;

▪

Corredor 3: conecta a região de Parque Santana até a divisa com o município de Cajamar,
através da Estrada dos Romeiros e da Estrada Tenente Marques;

▪

Corredor 4: representado pela Estrada dos Romeiros, serve como tráfego de passagem entre
os municípios ao norte e sul de Santana de Parnaíba;

▪

Corredor 5: conecta a região de Tamboré e, Alphaville ao centro, através da Estrada
Municipal Bela Vista, Av. Yojiro Takaoka e Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues;

▪

Corredor 6: representado pela Av. Yojiro Takaoka, principal acesso à região de Alphaville;
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▪

Corredor 7: representado pela Av. Honório Alvares Penteado, Estrada do Paiol Velho e Av.
Pérola Byington, fazendo a conexão da divisa leste de São Paulo com Barueri e Osasco;

▪

Corredor 8: faz a ligação com o bairro Fazendinha com o município de Barueri, através da
Estrada de Ipanema, Av. Dulce Chaves de Oliveira Pamíssolo, Estrada Municipal Bela Vista
e Av. Yojiro Takaoka;

▪

Corredor 9: faz a conexão entre a divisa com Cajamar e o centro, através da Estrada de
Ipanema e Estrada Municipal Bela Vista.

Pela Figura 3.1-2 pode-se observar que o setor leste do município conta com apenas um
corredor em direção ao centro, sendo que não existe ligação entre o corredor 7 e a porção nordeste
do município. Ao se analisar as rotas dos transportes públicos, fica evidente a dificuldade de acesso
entre o bairro Colinas da Anhanguera e os bairros Cidade São Pedro e Fazendinha. Só existe uma
linha de ônibus municipal que atende ao bairro Colinas da Anhanguera, operado pela Auto Viação
Urubupungá (Linha 860).
Figura 3.1-3: Linha 860 – Cidade São Pedro – Colinas da Anhanguera

Fonte: Plano Municipal de Mobilidade, Circulação Viária e Transporte de Santana de Parnaíba – PlanMob – Etapa III
– Diagnóstico e Prognóstico – Fase I – Diagnóstico (maio/2017)

A Linha 860 é a mais extensa do sistema, com um total de 73,2 km, levando cerca de 180 minutos
para fazer o percurso completo. Sai do bairro Cidade São Pedro, passa pelo Centro, Alphaville,
Tamboré e segue para o bairro Colinas da Anhanguera, já próxima à Rod. Anhanguera. Esta é a
única linha municipal que atende o bairro Colinas e atravessa todo o Tamboré, porém as linhas da
EMTU 324 e 312 (que operam todos os dias) também atendem este bairro, sendo que a diferença
é que ambas as linhas saem do bairro Colinas passando pelo município de Cajamar e não pelo
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bairro Tamboré, portanto, caso algum usuário desejar sair do bairro Colinas e ir para o bairro Cento
e Vinte ou o Centro, preferirá, devido ao tempo de viagem, utilizar uma das linhas da EMTU. A
Linha 860 é a que possui maior carga crítica, com 204 passageiros por hora pico.
Entre as proposições do PlanMob, encontra-se a proposta de estruturação de anéis perimetrais,
sendo que Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro
integra o traçado de um destes anéis, fazendo a conexão entre o bairro Fazendinha e a região do
Tamboré, passando pelo bairro Cidade São Pedro, Conjunto Habitacional São Benedito,
Residenciais Itahyê 1 e 2 e Tamboré, conforme pode-se observar na Figura 3.1-4 a seguir.
Figura 3.1-4: Anéis Perimetrais propostos pelo PlanMob (em verde o anel que integra a nova Estrada de
Ligação proposta).

Fonte: Apresentação da 3ª etapa de consultas públicas – Propostas PlanMob – 30/08/17.2

Assim, é possível confirmar a importância da implantação da Estrada de Ligação ora em
processo de licenciamento, promovendo uma melhor integração entre os bairros do setor leste do
município, bem como favorecendo melhores condições de mobilidade e acessibilidade dos
cidadãos a serviços e infraestrutura oferecidos nesses bairros.
Some-se a isto, que a implantação do anel perimetral contribuirá para uma melhoria das
condições de circulação em geral, favorecendo a logística de transporte e distribuição de cargas e
mercadorias pela malha viária disponível.

2

Disponível em:
http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/planmob/PDF/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Consulta%20P%
C3%BAblica%20PLANMOB_30_08_17.pdf . Acessado em 29/03/18.
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CAPÍTULO 4
ESTUDO DE ALTERNATIVAS
O presente capítulo apresenta as alternativas locacionais estudas para o empreendimento em
análise, assim como as alternativas tecnológicas aplicáveis à implantação do novo Acesso.
Finalmente, conforme prevê a legislação, é analisada a alternativa de não implantação do
empreendimento e suas consequências para o meio ambiente.
4.1. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
O processo de seleção da área para a construção deste Acesso iniciou-se com a procura de áreas
e alternativas possíveis para a construção de uma ligação viária entre os bairros da região que
resultasse em uma melhoria nas condições de tráfego e diminuição nos tempos de deslocamento
da população.
Algumas premissas foram consideradas nesta seleção, das quais podem ser citadas:


Utilização de áreas que não necessitem de construção de túneis e grandes obras de arte;



Preferência para interligação de áreas já com vias existentes e rotatórias, para facilitar a
utilização da nova via;



Possibilidade de duplicação de vias existentes, para melhorar a fluidez;



Prioridade para áreas de domínio da Prefeitura ou com possibilidade de desapropriação ou
doação, sem gerar custos adicionais para o Município.

A partir dessas premissas foram analisadas três alternativas para a implantação de melhorias no
sistema viário da região visando desafogar o tráfego e diminuir os tempos de deslocamento.


Alternativa 1 – Interligação entre rotatória na Estrada do Paiol Velho e o Conjunto
Habitacional São Benedito.



Alternativa 2 – Interligação entre rotatória na Av. Pérola Byington e o Conjunto Habitacional
São Benedito.



Alternativa 3 – Ampliação das avenidas existentes entre os bairros Colinas da Anhanguera e
Cidade São Pedro

A Figura 4.1-1 apresenta o traçado destas 3 alternativas.
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Figura 4.1-1: Traçados das alternativas analisadas

A Alternativa 3 foi considerada uma vez que é a interligação viária hoje existente entre os bairros.
O alargamento das vias resultaria em uma melhoria da fluidez na região, no entanto envolveria a
administração do município de Cajamar, já que todo o traçado ao norte do bairro Colinas da
Anhanguera, a partir da Av. Cândido Portinari, se dá pela Av. Tenente Marquês, principal via
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articuladora do distrito de Polvilho, adentrando novamente o município de Santana de Parnaíba na
altura do bairro Fazendinha, pela Estrada Tenente Marquês.
Além disto, por se tratar de área já densamente urbanizada haveria a necessidade de um grande
número desapropriações e relocação de população, e apesar de melhorar as condições no tráfego,
o tempo de deslocamento não sofreria uma diminuição significativa.
Portanto, a Alternativa 3 não foi considerada viável.
Assim, foi realizado um estudo comparativo entre as alternativas 1 e 2, com o intuito de escolher
aquela com condições ambientais e econômicas mais favoráveis. Os critérios de comparação foram:


Áreas de vegetação a ser suprimida



Área de Preservação Permanente – APP impactada



Quantidade de cursos d’água a ser transpostos



Via de acesso existente

Na Tabela 4.1-1 a seguir estão as informações comparativas dos critérios apresentados para cada
uma das alternativas estudadas.
Tabela 4.1-1: Análise comparativa das alternativas 1 e 2
Critério

Áreas de vegetação a ser suprimida

Alternativa 1

Alternativa 2

Será necessária a supressão de 2,2 ha Será necessário a supressão de 1,33 ha
de vegetação
de vegetação

Área de Preservação Permanente –
Serão impactados 0,32 ha em APP
APP impactada

Serão impactados 0,16 ha em APP

Quantidade de cursos d’água a serem 3 cursos d’água (Córregos das Furnas, 2 cursos d’água (Córregos das Furnas
transpostos
Itaim e Paiol Velho)
e Paiol Velho)
Via de Acesso existente

Não há

Existe uma via de circulação interna a
Fazenda Itahyê

Olhando o aspecto econômico, as duas alternativas são semelhantes, portanto, analisando os
aspectos levantados na Tabela 4.1-1, a melhor alternativa é a 2 pois implica em menor área de
supressão de vegetação e interferência em APP, menos transposições de cursos d’água, além de
aproveitar parcialmente uma via de acesso existente.
4.2. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS MODAIS
Por se tratar de um empreendimento de pequeno porte e para interligar bairros próximos, o
modal rodoviário é o mais indicado para esta demanda, não havendo necessidade de se estudar
outros modais enquanto alternativa a este projeto.
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No que tange às alternativas tecnológicas, serão utilizadas as melhores práticas disponíveis e que
vêm sendo implementadas pela Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba em suas obras viárias.
Algumas dessas tecnologias são apresentadas a seguir.
4.2.1.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

No que diz respeito ao tipo de pavimentação asfáltica e de concreto utilizado, esta via seguirá
os mesmos padrões utilizados nas vias de grande circulação do município, visando manter o mesmo
nível de qualidade e, assim, oferecer segurança e conforto aos motoristas que vierem a se utilizar
deste trecho. Desta forma, serão utilizados métodos e modelos atuais para seu dimensionamento,
de forma a ter a alternativa tecnológica mais recente como referência. A Prefeitura definirá as
especificações técnicas para a pavimentação no processo de licitação das obras.
4.2.2.

OBRAS DE ARTE

Para as obras de arte, utilizaram-se como critérios para seu dimensionamento as normas técnicas
brasileiras (NBRs) pertinentes, tais como:


NBR 7188/1984 “Carga Móvel em Ponte Rodoviária e Passarela de Pedestre.
Procedimento”.



NBR 6118/2003 “Projeto de Estruturas de Concreto. Procedimento”.



NBR 7187/2003 “Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido.
Procedimento”.



NBR 8681/2003 “Ações e segurança nas estruturas. Procedimento”.



NBR 6122/1986 “Projeto e Execução de Fundações. Procedimento”.

As alternativas tecnológicas consideradas para dimensionamento da obra de arte prevista se
concentram nas alternativas de projeto de engenharia no que se refere a transposição de dutos, com
o objetivo de atender às demandas de tráfego, torná-lo seguro, bem como diminuir os impactos
ambientais associados às escavações e utilização de materiais.
É importante ressaltar que serão atendidas todas as recomendações e exigências da Transpetro
para a construção da obra de arte sobre o oleoduto, o que conferirá a obra maior confiabilidade e
menores riscos de impactos a esta dutovia.
2.3.1. Drenagem Definitiva
Para a concepção da drenagem definitiva levou-se em consideração os estudos hidrológicos
realizados de acordo com a instrução do DER: IP-DE-H00/001. Utilizaram-se as cartas
topográficas da EMPLASA para delimitar as bacias, dados hidrometeorológicos do Banco de
Dados Pluviométricos de São Paulo do DAEE e informações climatológicas de acordo com
Köppen.
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Para determinar as alternativas tecnológicas de projeto levou-se em consideração a experiência
da Prefeitura com a operação das demais vias do município, bem como a sensibilidade, declividade
e intensidade das chuvas na região.
No que diz respeito às estruturas para mitigação dos impactos ambientais, tais como diminuição
da energia das águas, encaixamento das estruturas de drenagem em áreas de concentração do
escoamento superficial, serão utilizados canais trapezoidais revestidos de pedra argamassada,
estruturas de transição com enrocamento utilizando pedra marroada, bem como escadas hidráulicas.
4.3. ALTERNATIVA ZERO
Neste tópico apresenta-se uma análise considerando o cenário de não realização da obra. Do
ponto de vista do meio socioeconômico, contextualizando-o com o cenário de piora na qualidade
do trânsito dessa região, relacionado às projeções de aumento das demandas de viagens na RMSP
para os próximos anos, de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes do
Estado de São Paulo (PDDT Vivo 2000 – 2020: +19% em 2010 e +70% de viagens em 2020, em
relação a 2005), é possível afirmar que haverá uma piora nas vias que permitem os munícipes de
Santana do Parnaíba para o seu deslocamento entre os bairros da região do empreendimento, mais
notadamente entre Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, bem como áreas comerciais e
industriais de Alphaville e Tamboré.
Seguindo esta linha de raciocínio é possível vislumbrar que a demanda das avenidas hoje
utilizadas para acesso entre os bairros citados, principalmente as Avenidas Tenente Marques e
Cândido Portinari, uma vez que se tratam dos principais acessos existentes entre esses bairros. Um
aumento na demanda de tráfego que pode ser gerada pelo surgimento de novas áreas urbanizadas
também pode contribuir para a piora no tráfego da região.
No que diz respeito à segurança viária, por se tratar de uma área adensada, este aumento de
tráfego no perímetro urbano incorre em aumento de risco de atropelamento, acidentes, roubos de
carga, dentre outros.
A não construção do Acesso resultaria em aumento da demanda das vias urbanas (de acordo
com o supracitado PDDT Vivo) com consequentes aumentos na magnitude de impactos
socioambientais, tais como o aumento no nível de ruídos e da concentração das emissões
atmosféricas nesta região. Sabe-se que estes impactos estão associados a problemas de saúde
pública e piora na qualidade de vida da população.
Desta forma, a alternativa de não construir esta via de acesso implica em manter a utilização da
estrutura viária urbana existente, mais notadamente nos bairros próximos ao empreendimento.
Esta situação converge com o prognóstico de diminuição da velocidade média dessas vias, além de
problemas de segurança viária e ambientais relacionados à sobrecarga de vias urbanas.
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CAPÍTULO 5
CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Este capítulo apresenta a caracterização do empreendimento denominado Acesso Rodoviário
entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro.
A descrição do empreendimento aqui apresentada compreende sua localização no município, a
apresentação do projeto a ser implantado, informações referentes a etapa de implantação do
empreendimento e, por último, os detalhes da operação do empreendimento.
5.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
5.1.1. Localização
O empreendimento encontra-se integralmente inserido em território do município de Santana
de Parnaíba. A área selecionada para o estudo da implantação do Acesso localiza-se na porção
nordeste do município de Santana de Parnaíba, interligando os bairros de Cidade São Pedro,
Conjunto Habitacional São Benedito e Colinas da Anhanguera, percorrendo área originalmente
pertencente à Fazenda Itahyê, já desapropriada pela Prefeitura Municipal. A Figura 5.1.1-1 apreseta
a localização do empreendimento.
Como os limites da área desapropriada para o projeto já foram definidos, o traçado da estrada
deverá ficar inserido integralmente nesta área.
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Figura 5.1.1-1: Localização do empreendimento

5.1.2. Acessos
O acesso à área de implantação do empreendimento pode ser feito por modal rodoviário, em
dois pontos, sendo um pela Avenida Pérola Byington/Estrada do Paiol Velho, a partir do bairro
Colinas da Anhanguera, no extremo leste do empreendimento; e outro a partir da Rua Alto da Boa
Vista e Avenida Jaguari, no bairro Cidade São Pedro, no extremo oeste do empreendimento. As
Figuras 5.1.2-1 e 2 mostram com detalhes as duas interligações da nova via com as existentes.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

23

Figura 5.1.2–1: Local de interligação da via a ser implantada com a Avenida Pérola Byington, no bairro
Colinas da Anhanguera
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Figura 5.1.2–2: Local de interligação da via a ser implantada com a Av. Jaguari, no Bairro Cidade São Pedro

5.2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento consiste em um Acesso entre a Rua Alto da Boa Vista, no Conjunto
Habitacional São Benedito e a Avenida Pérola Byington/Estrada do Paiol Velho, possuindo duas
faixas de rolamento em cada sentido, classificada como uma avenida municipal. Sua extensão total
será de 1.980,00m. No Anexo 5.2-1 é apresentado o projeto da estrada.
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A faixa de domínio da estrada será a própria área de desapropriação que também pode ser
visualizada no projeto contido no Anexo supracitado. A Tabela a seguir apresenta as características
principais da estrada.
Tabela 5.2-1: Características principais do Acesso
Indicador

Projeto

Classificação

Unidade

Avenida

Extensão Total

1,98 km

Extensão em túnel

- m

Extensão em ponte ou viaduto

- m

Praças de pedágio

- no de praças

Largura da faixa de domínio

15 m

Velocidade diretriz média

50 km/h

Pistas

1 com 2 faixas de rolamento por sentido no de pistas

Largura das faixas de rolamento

3,30 m

Largura dos acostamentos

não possui acostamento

Largura do canteiro central

1,00 (extensão de 580,00m) m

Obras de arte

1 no de obras de arte

Dispositivos de acessos

2 no de dispositivos

5.3. CARACTERIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Neste item serão apresentadas as informações referentes a implantação do Acesso.
5.3.1. Levantamento Topográfico
Para o desenvolvimento do projeto, foi realizado o levantamento topográfico de toda a área de
influência, indicando as curvas de níveis desta área. O Levantamento Topográfico pode ser
visualizado no mesmo desenho do projeto (Anexo 5.2-1).
5.3.2. Liberação da Faixa de Domínio
Para a implantação do empreendimento foi realizado a desapropriação de uma área total de
6,42 ha, conforme decretos de utilidade pública emitidos pela Prefeitura Municipal de Santana de
Parnaíba. Toda a área desapropriada pertencia ao Grupo Itahyê, sendo que este acabou doando a
área para a Prefeitura. A faixa desapropriada acompanha o traçado de uma estrada rural interna à
antiga Fazenda, não havendo qualquer tipo de ocupação às suas margens.
É importante ressaltar que para a implantação do projeto não haverá a necessidade de remoção
de população ou qualquer atividade econômica.
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5.3.3. Canteiro de Obras e Áreas de Apoio
A implantação do canteiro de obras e sua operação serão de responsabilidade da empreiteira
contratada pela Prefeitura para a realização das obras e sua localização será definida apenas após
esta contratação.
O canteiro deverá conter instalações administrativas, sanitários, vestiários, refeitórios, áreas
administrativas do projeto, almoxarifado, estacionamentos e guaritas, além de áreas de lazer. Não
haverá alojamento de mão de obra dentro dos canteiros, devendo ser a mão de obra contratada
preferencialmente na região. Todas as instalações atenderão às exigências preconizadas pela Norma
Regulamentadora NR 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção,
do Ministério do Trabalho e Emprego.
Adjacente à área do canteiro de obras, deverá haver uma área para estacionamento e manutenção
de veículos e maquinários. Esta área, assim como em todas as outras no canteiro de obras onde
existe a possibilidade de geração de efluente oleoso, contará com sistema de contenção de óleo,
como por exemplo, caixas separadoras de água e óleo (SAO), que serão limpas periodicamente e
os resíduos destinados adequadamente.
5.3.4. Supressão Vegetal
Com o intuito de se caracterizar a vegetação e áreas de APP do empreendimento, foram
realizadas vistorias na área objeto deste empreendimento. A caracterização do estágio de
regeneração de vegetação nativa foi baseada nas Resoluções CONAMA 10/93, 01/94, 07/96 e
SMA 07/17. O Laudo de Caracterização de Vegetação completo é apresentado no diagnóstico do
meio biótico, item 9.2.1 deste EIA, sendo apresentadas com mais detalhes todas as informações
relacionadas à vegetação existente nas glebas e a ser suprimidas, para a implantação do
empreendimento.
A implantação do empreendimento irá requerer a supressão de 5,97 ha de Floresta Ombrófila
Densa em estágio avançado de regeneração natural; 0,11ha de Estágio Pioneiro em Área Alagada;
e 1,37 ha de Campo Antrópico com Árvores Isoladas.
5.3.5. Terraplenagem
Para a implantação do empreendimento foi elaborado o projeto de terraplenagem, onde podem
ser visualizadas as áreas passíveis de corte e aqueles que precisam ser aterradas. O projeto de
terraplenagem, com os perfis e seções transversais, é apresentado no Anexo 5.3.5-1.
Em relação ao volume de corte e aterro, conforme pode ser visualizado na Tabela 5.3.5-1, haverá
um balanço de massa no próprio projeto, não sendo necessário a utilização de material de
empréstimo e nem o envio para áreas de bota-fora. Serão utilizadas áreas de bota-espera dentro da
própria ADA do empreendimento, portanto, também não serão necessárias áreas de depósito
temporário fora da área de intervenção.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

27

Tabela 5.3.5–1: Volumes de Corte e Aterro

Volume de Aterro
Volume de Corte
Balanço

13.196,84 m3
13.175,38 m3
21,46 m3

O volume excedente de material apresentado na tabela é pouco significativo e será espalhado
em áreas dentro da ADA do empreendimento.
5.3.6. Pavimentação
Para a implantação da pavimentação serão adotadas as normas técnicas da Prefeitura Municipal
de São Paulo, dada a complexidade e magnitude da obra objetivando a boa execução dos
pavimentos, bem como a norma DNER-ES 385/99.
O projeto detalhado da pavimentação será elaborado pela empresa que vencer concorrência
pública para a implantação da via. Para as obras de pavimentação serão realizadas as seguintes
atividades:


Serviços Topográficos



Capina e destocamento



Preparo do terreno de fundação de guias e sarjetas



Terraplenagem



Compactação



Regularização e acabamento



Assentamento de guias



Execução de sarjetas de concreto



Preparo do subleito conforme esp-01/92 da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP



Reforço do subleito de solo selecionado conforme esp-02/92 da PMSP



Sub-bases e bases de brita graduada conforme esp-06/92 da PMSP



Imprimação betuminosa conforme esp-09/92 da PMSP



Camada de concreto betuminoso usinado a quente conforme esp-11/92 da PMSP

Nas Figuras 5.3.6-1 a 3 estão apresentados alguns detalhes da pavimentação a ser implantada no
projeto.
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Figura 5.3.6-1: Detalhe da seção tipo do pavimento a ser utilizado no projeto

Figura 5.3.6-2: Detalhe de guias e sarjetas a serem utilizadas no projeto

Figura 5.3.6-3: Detalhe de seção tipo da via a ser utilizadas no projeto

5.3.7. Obras de Arte Especiais (OEA)
A única obra de arte a ser implantada no projeto é para a travessia da dutovia existente, de
propriedade da Transpetro (OPASA). Essa obra de arte atenderá todos os requisitos exigidos pela
Transpetro, visando evitar quaisquer danos a esta tubulação.
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O projeto desta obra de arte será elaborado pela empresa vencedora da concorrência pública para
a implantação da via, sendo implantada apenas após aprovação da Transpetro. O local onde será
implantado esta obra de arte pode ser visualizado na Figura 5.3.7-1.
Figura 5.3.7-1: Local onde será implantado a obra de arte sobre o oleoduto da Petrobras (círculo amarelo)

5.3.8. Sinalização
Serão implantadas todas as sinalizações necessárias para a correta segurança e trafegabilidade da
nova estrada, tanto as sinalizações verticais como horizontais, visando a prevenção de acidentes e
segurança de trânsito no local. Todas as sinalizações atenderão as normas específicas dos órgãos
de trânsito e da Prefeitura Municipal.
As principais sinalizações são:


Verticais: limite de velocidade; placas de sinalização de trânsito (PARE, proibido estacionar,
etc.), sinalização de travessia de fauna;



Horizontais: faixas de pedestres, quando necessário; faixas de divisa de faixas e de sentido.

5.3.9. Plantio de Grama
Logo após a realização da terraplenagem será plantada grama em todos os taludes que serão
construídos e nas áreas que ficarão expostas, com o intuito de não gerar processos erosivos e
escorregamentos, evitando prejuízos à obra e danos ao meio ambiente.
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5.3.10. Aspectos Ambientais da Implantação
5.3.10.1. Resíduos
Os resíduos sólidos dos serviços para implantação do Acesso serão provenientes de quatro
fontes:


Resíduos sólidos urbanos, nas áreas de refeitório e escritório do canteiro de obras;



Resíduos de Construção Civil (RCC);



Material lenhoso, ramos e folhas originados pela supressão de vegetação.

Os resíduos sólidos urbanos serão armazenados em lixeiras com tampas, acondicionados
diariamente, em contêineres próprios, retirados dos canteiros por empresas especializadas e
enviados para locais devidamente licenciados para o tipo de resíduo que irá receber. A frequência
de coleta deverá ser de 3 vezes por semana, em dias alternados, podendo este número variar em
função da geração ao decorrer do projeto.
Os resíduos sólidos de construção civil que deverão ser gerados durante a fase de implantação
do empreendimento serão encaminhados para aterros ou empresa especializada na reutilização
desses resíduos, licenciadas para tais atividades. Estes resíduos são classificados conforme o artigo
3º da Resolução CONAMA 307/2002, considerando as alterações dadas pelas Resoluções
348/2004, 431/2011 e 448/2012, e identificados a seguir:


Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, a exemplo dos resíduos de
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e
concreto, incluindo o solo proveniente de terraplenagem;



Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, papelão,
metais, vidros, madeiras e gesso;



Classe D: resíduos perigosos tais como tintas, solventes, materiais contaminados por óleos e
graxas, lâmpadas, etc.

A geração de resíduos poderá variar de acordo com a gestão interna, o controle, o
reaproveitamento de materiais e os programas de educação voltados aos trabalhadores a fim de
sensibilizá-los a evitar o desperdício.
As ações para evitar o desperdício de materiais e a geração de resíduos deverá contemplar:


Orientação aos trabalhadores, durante a integração, sobre a importância de aproveitamento
total dos materiais, bem como o prejuízo ao meio ambiente associado ao desperdício;



Orientação aos trabalhadores, durante a integração, sobre a gestão interna de resíduos de
construção civil, indicando os pontos de apoio e acondicionamento de cada tipo de resíduo;
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Ações de educação e conscientização ambiental dos trabalhadores a fim de reforçar a
importância da sustentabilidade em obras, bem como com os cuidados com flora e fauna da
região;



Controle de geração de resíduos a partir de relatórios semanais, de forma a identificar as
principais fontes e subsidiar ações de orientação;



Favorecimento do reaproveitamento de materiais, sempre que técnica e economicamente
viável.

Os resíduos Classe B gerados na obra serão triados na fonte geradora, de forma a favorecer a
reciclagem. Assim, a geração dos resíduos recicláveis previstos, conforme fonte geradora é
apresentada na tabela a seguir:

Tabela 5.3.10.1-1: Tipos de resíduos classe B a serem gerados durante as obras
Resíduo
Reciclável

Papel
Papelão
Plásticos
PVC
Metais
Madeira

Fonte Geradora

Produtos de escritórios; embalagens.
Produtos de escritórios e almoxarifado; embalagens.
Produtos de escritórios e almoxarifado; embalagens.
Sobras de tubulações de água e esgoto; instalações internas e forros
Sobras de estruturas metálicas, armações, treliças, descarte de tambores, carriolas e andaimes; latas
de tintas.
Sobras de formas, cavaletes, escoras e mourões.

Após a gestão interna, os resíduos serão transportados por empresas especializadas conforme a
especificidade do material, podendo ser reutilizados, reciclados, tratados ou dispostos em áreas
licenciadas, conforme descrito a seguir:


Resíduos Classe A: serão armazenados em caçambas distribuídas na obra ou dispostos em
área de bota-espera, delimitada pelo empreendedor, para posterior envio à reciclagem ou
destinação final.



Resíduos Classe B: serão separados dos resíduos classe A em sacos plásticos, sempre que
necessário, e dispostos em caçambas, contêineres ou baias identificadas para posterior envio
à reciclagem ou destinação final ambientalmente adequada.



Resíduos Classe D: serão armazenados separadamente, em área identificada e protegida, para
encaminhamento à reciclagem ou destinação final.

Além dos já mencionados, é prevista ainda a geração dos seguintes resíduos:
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Solo orgânico proveniente dos serviços de limpeza e remoção da camada orgânica do solo:
parte será distribuída nas áreas verdes e o restante deverá ser encaminhado à prefeitura do
município.



Resíduos da supressão de vegetação: serão armazenados em pilhas, em área de bota-espera
no interior da obra, e encaminhados, posteriormente, para um ponto de apoio ou destinado
adequadamente.

5.3.10.2. Efluentes Domésticos
Durante a realização das obras serão utilizados apenas banheiros químicos, onde haverá
preocupação com a geração e destinação dos efluentes produzidos, a fim de evitar contaminação
do solo e dos colaboradores envolvidos diretamente nas obras. Os efluentes gerados por estes
banheiros serão transportados e destinados por empresas devidamente capacitadas e licenciadas
para tal atividade.
5.3.10.3. Abastecimento de Água e Energia Elétrica
Durante as obras, o fornecimento de água e energia elétrica será de responsabilidade da
construtora. Para o fornecimento de água terão duas opções: caminhão-pipa para a água de serviço
e galões para uso potável. Para os dois casos, a construtora irá obter todas as autorizações
necessárias para a sua utilização. Com relação ao fornecimento de energia elétrica, a construtora
poderá utilizar geradores.
5.3.11. Movimentação de Veículos
Durante a fase de implantação serão utilizados veículos e máquinas relacionadas às atividades
de terraplenagem, transporte de insumos de construção, resíduos de construção, máquinas e
equipamentos diversos.
As máquinas e veículos necessários para a implantação do empreendimento serão da empresa
contratada para prestação de serviços de infraestrutura, ficando a cargo da contratante das
atividades a avaliação sobre possíveis complementações quanto ao maquinário e veículos previstos
no decorrer das atividades de obra. Segue abaixo estimativa de maquinário a ser utilizado na
implantação do empreendimento:
▪

Limpeza do terreno: 1 motoniveladora e 2 caminhões basculantes

▪

Terraplenagem: 1 retroescavadeira; 1 motoniveladora; e 2 caminhões basculantes;

▪

Preparo da base e subleito: 1 retroescavadeira; 1 motoniveladora; 1 caminhão pipa; e 6
caminhões basculantes;

▪

Pavimentação: 1 vibroacabadora; 1 rolo de pé-de-carneiro; 1 rolo de pneu; 1 caminhão pipa;
1 caminhão espargidor; e 6 caminhões basculantes.
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O acesso para as obras será feito por duas frentes, pelos bairros de Cidade de São Pedro e
Colinas da Anhanguera, sendo que no primeiro o acesso é feito pela Avenida Jaguari e no segundo
pela Avenida Pérola Byington. Serão utilizadas as vias principais destes bairros, evitando, sempre
que possível, o fluxo de caminhões em áreas residenciais.
5.3.12. Mão de Obra
Segundo estimativas da Prefeitura de Santana de Parnaíba é esperada a utilização de cerca de 20
trabalhadores da empresa contratada no pico da obra, para realizar a implantação do
empreendimento. A seguir segue estimativa de mão de obra por etapa da obra:


Limpeza do terreno – 5 funcionários



Terraplenagem – 5 funcionários



Preparo da base e subleito – 12 funcionários



Pavimentação – 17 funcionários

5.3.13. Estimativa do Custo da Obra
Segundo estimativa da Prefeitura de Santana de Parnaíba, o custo total de implantação do
empreendimento é de R$ 2.947.972,30 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos
e setenta e dois reais e trinta centavos).
5.3.14. Cronograma
A duração estimada para a implantação do empreendimento é de 12 meses. Na Tabela 5.3.14-1
é apresentado o cronograma das obras de implantação do empreendimento.
Tabela 5.3.14–1: Cronograma de implantação do projeto
Meses
Atividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Serviços preliminares
Movimento de terra
Pavimento asfáltico
Drenagem
Plantio de grama

5.3.15. Tabela Resumo das Características da Implantação
A seguir é apresentada uma tabela síntese com as principais características da implantação do
empreendimento.
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Tabela 5.3.15-1: Principais características da implantação do empreendimento
Características da Implantação
Indicador

Estimativa de corte
Estimativa de aterro
Estimativa de empréstimo
Estimativa de material excedente
Movimentação de solo
Movimentação de rocha
Supressão de vegetação nativa
Supressão de vegetação em APP
Supressão de árvores isoladas
Intervenções em corpos d' água
Propriedades afetadas *
Famílias afetadas
Desapropriação/ reassentamento
Áreas contaminadas
Áreas potenciais de empréstimos
Áreas potenciais de DME
Criação de novos acessos
Tráfego gerado pela obra
Mobilização de mão de obra
Duração da obra
Investimento total da obra

Valor

13.175,38
13.196,84
21,46
13.196,84
6,086
0,814
2
1
1,98
máximo 11
20 (pico de obra)
12
2.947.972,30

Unidade

m³
m³
m³
m³
m³
m³
ha
ha
nº de indivíduos
nº de intervenções em corpos d' água
nº de propriedades
nº de famílias
ha
nº de áreas
nº de áreas
nº de áreas
km
viagens/dias
nº de trabalhadores
meses
R$

* toda a extensão do Acesso será implantada em área da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba

5.4. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DO EMPREENDIEMNTO
A operação do empreendimento trará grande fluidez e economia de tempo entre a ligação dos
bairros Cidade São Pedro e Fazendinha e os bairros de Tamboré e Alphaville, bem como servirá
como uma via de ligação entre essas áreas e os centros comerciais, industriais e de regiões de grande
densidade demográfica, trazendo benefícios para a fluidez do trânsito da região.
5.4.1. Movimentação de Veículos
Não foi realizado um estudo para estimar a movimentação de veículos nesta via de acesso ao
empreendimento, mas é esperado que a via seja utilizada, principalmente, pelos moradores dos
bairros Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera, encurtando o caminho e desafogando as vias
que hoje são utilizadas, como as Avenidas Cândido Portinari e Tenente Marquês e a Estrada do
Jaguari.
É importante ressaltar que este empreendimento não é um gerador de tráfego, mas sim ajudará
na fluidez do trânsito local, favorecendo uma significativa melhoria na mobilidade urbana. Portanto,
é esperado que a movimentação de veículos nesta via seja benéfica para a mobilidade urbana.
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5.4.2. Empregos Diretos
Serão gerados cerca de 10 empregos diretos relacionados a manutenção da via. Esses empregos
poderão ser ofertados diretamente pela Prefeitura ou por empresa contratada para realizar a
manutenção.
5.4.3. Procedimentos Operacionais
Os procedimentos operacionais a serem executados nesta via durante a sua operação serão os
mesmos já utilizados nas demais vias do município, portanto, não serão atividades novas para a
administração pública, sendo mais simples a sua implementação. Os procedimentos a serem
implementados na via são:


Limpeza urbana;



Manutenções periódicas da via e da sinalização;



Inspeções ambientais para verificar invasões, cortes de árvores, atropelamento de animais,
entre outros;



Monitoramento de acidentes e das condições da via.

CAPÍTULO 6
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
Contexto Regional
A Lei Estadual 9.034/94 divide as bacias hidrográficas do estado de São Paulo em vinte e duas
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) (Figura 6.1.7.1-1).
O empreendimento encontra-se na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto
Tietê (UGRHI-06), que corresponde à área drenada pelo rio Tietê, desde suas nascentes em
Salesópolis até a barragem do Reservatório de Rasgão, num total de 5.775 km². A Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT) constitui-se por uma vasta rede de tributários contabilizandose no trecho quase uma centena. Vários deles se destacam não apenas pela magnitude de suas áreas
de drenagem e pelos caudais que geram, com grandes prejuízos às atividades urbanas instaladas
sem o devido planejamento, mas também pela importância que representam, seja nos aspectos
históricos da região, seja por sediar importantes projetos de engenharia nas áreas energética, de
abastecimento e hidráulica (FUSP, 2009)3.
Destacam-se, com base nas amplitudes das áreas de drenagem, no sentido de montante para jusante:


3

Margem direita: rios Paraitinga, Baquirivu-Guaçu, Cabuçu de Cima e Juqueri;

Disponível em < http://www.fabhat.org.br/site/images/docs/volume_1_pat_dez09.pdf>, acesso em 29
de julho de 2017.
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Margem esquerda: rios Claro, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba-Açu, Aricanduva,
Tamanduateí, Pinheiros, Cotia e São João do Barueri.

Figura 6.1.7.1-1: Distribuição das UGRHIs do Estado de São Paulo

Fonte: Resumo de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo: Ano Base 2012 (São Paulo, 2013).

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê divide-se em seis subrregiões, que formam cinco subcomitês,
a saber: Tietê/Cabeceiras, Billings/Tamanduateí, Cotia/Guarapiranga, Juqueri/Cantareira,
Penha/Pinheiros e Pinheiros/Pirapora (estas duas últimas formam o subcomitê
Pinheiros/Pirapora), conforme apresentado no Desenho 26341602HIDA3.
As áreas de influência do empreendimento, conforme já descrito anteriormente, estão
localizadas na subrregião Juqueri/Cantareira.
A subrregião Juqueri/Cantareira compreende a porção norte da Bacia do Alto Tietê e toda a
rede de drenagem do rio Juqueri. Esta subrregião possui grande importância, pois abriga os
reservatórios Juqueri (Paiva Castro) e Águas Claras, que fazem parte do Sistema Cantareira,
responsável pela transposição das águas do Alto Piracicaba para a bacia hidrográfica do Alto Tietê,
principal manancial de abastecimento da RMSP.
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Contexto Local
A drenagem das áreas de influência do empreendimento é bastante definida e está em sua
totalidade inserida na porção meridional da bacia hidrográfica do rio Juqueri, afluente da margem
direita do rio Tietê. A AII compreende as sub-bacias hidrográficas dos córregos Paiol Velho e
Furnas, e parcialmente as drenagens do córrego Jaguari. Na AID e na ADA destaca-se o córrego
do Paiol Velho.
A sub-bacia hidrográfica do córrego do Paiol Velho é a principal rede de drenagem da AID e
da ADA. O córrego do Paiol Velho tem origem na porção sudoeste da AID, próximo à cota 800 m,
de onde segue sentido nordeste até se encontrar com o córrego dos Micos, nas cercanias do
Residencial Itahyê, então segue sentido norte até o bairro Colinas da Anhanguera, onde flete ao
leste, indo ao encontro do Córrego do Itaim. Seu principal afluente é um córrego sem denominação,
cujo curso segue paralelo ao córrego do Itaim e conta com a presença de três pequenos
reservatórios.
O córrego de Furnas concentra a rede de drenagem do setor oeste do entorno do
empreendimento. Sua origem é na cota 835 m, em área composta por vegetação secundária, talhões
de eucalipto e campos antrópicos. O córrego inicia seu percurso com orientação norte-sul, até a
divisa da fazenda Itahyê com o bairro de São Pedro, onde flete abruptamente para oeste, seguindo
nesta direção até seu encontro com o córrego Jaguari, de onde flui ao norte até encontrar o rio
Juqueri.
A caracterização de cursos d’água e nascentes no entorno do empreendimento foi validada junto
ao Instituto Geográfico e Cartográfico do Governo do Estado de São Paulo (IGC-SP) e apresentase no mapa de Hidrografia das Áreas de Influência (Desenho 26341602HIDA3), a seguir.
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Inserir Hidrografia das Áreas de Influência (Desenho 26341602HIDA3),
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Disponibilidade Hídrica e Usos das Águas
De acordo com o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas (Comitê
da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 2012), a disponibilidade per capita (Q médio em relação à
população total) da Bacia do Alto Tietê, foi de 153,8 m3/hab. ano em 2010, com tendência de
redução progressiva da disponibilidade em função do crescimento populacional. O município de
Santana de Parnaíba é classificado como área crítica de disponibilidade de água superficial.
Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2015) em relação ao
abastecimento de água, o Município explora atualmente mananciais superficiais e subterrâneos. O
sistema de abastecimento é composto por sistemas isolados (Estações de Tratamento – ETA e
poços) e interligações com o Sistema Adutor Metropolitano (SAM), pois a água produzida no
município é insuficiente para suprir toda a demanda e necessita de complementação.
A água proveniente do SAM e que abastece Santana de Parnaíba é oriunda do Sistema Cantareira
(ETA Guaraú) e distribuída no município via reservatórios Barueri-Tamboré e Barueri-Centro. Os
reservatórios abastecem, dentre outros, os bairros que serão servidos pelo acesso rodoviário, quais
sejam, Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera.
O sistema de produção de água do município conta com 13 poços e 28 reservatórios. Os poços
apresentam em geral baixa capacidade de produção de água, devido às características geológicas da
região, e servem apenas como fonte complementar de abastecimento. Os sistemas subterrâneos
estão localizados no Jardim São Luís, Fazendinha e Cidade São Pedro. O maior volume de água
proveniente de mananciais superficiais procede do córrego do Suru, afluente do ribeirão Santo
André; do córrego do Barreiro, afluente do rio Tietê; e do lago Orion, na divisa entre Santana de
Parnaíba e Barueri. As estações para tratamento da água proveniente dos referidos mananciais estão
localizadas nos bairros Centro (ETA Sede), Bacuri (ETA Bacuri) e Orion (ETA Aldeia da Serra),
respectivamente.
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 90,78% dos domicílios particulares permanentes
de Santana de Parnaíba eram atendidos pela rede geral de abastecimento de água. Os bairros Cidade
São Pedro e Colinas da Anhanguera, no entorno da ADA, apresentaram um percentual de
abastecimento superior ao verificado no município, chegando a 96,97% de atendimento. Nas áreas
do município ainda não atendidas pelas redes de distribuição da SABESP são utilizados caminhões
pipas (particulares e da Prefeitura), poços convencionais e artesianos, sendo estes últimos mais
comuns em condomínios residenciais.
Em relação aos usos dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos cadastrados no site do
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo, verificou-se, na AII,
um total de 20 outorgas de captação para águas superficial e 472 outorgas de captação de água
subterrânea, conforme pode ser observado na Figura 6.1.7.3-1.
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Figura 6.1.7.3-1: Distribuição das outorgas de Águas Superficiais e Águas Subterrâneas na AII.
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Fonte: DAEE, 2014.

Figura 6.1.8.3-2: Distribuição das outorgas de uso da água superficial e subterrânea na AII.

300

262

Nº de Outorgas

250
200
150
100

127
Subterrânea
63

50

Superficial
16

2

3

4 5

10

0
-

Outros
Usos

Uso
Uso Rural
Industrial

Uso
Urbano

Tipo de Usos
Fonte: DAEE, 2014.

Dentre os usos destaca-se a predominância de uso urbano. Também possui relevância o uso
ligado à indústria (27%), conforme pode ser observado na Figura 6.1.7.3-3 a seguir.
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Figura 6.1.7.3-3: Distribuição das outorgas por tipo de uso na AII.

12%
4%
Outros Usos
Uso Industrial

55%
27%

Uso Rural
Uso Urbano

2%

Fonte: DAEE, 2014.
O item na legenda indicado como “-“ refere-se as outorgas cujos os usos não estão definidos

No que se refere à vazão, o total outorgado é de 355.900 m³/h, com média de 723,37 m³/h,
sendo a maior de 24.000 m³/h. As maiores vazões são registradas pelo uso urbano, que somado
consome mais de 63% da vazão outorgada na AII, apesar de representar 55% do número total de
outorgas.
Vulnerabilidade a inundações e deslizamentos
Segundo Projeto PROSAB de 2009, a ocupação territorial urbana, sem o devido planejamento
integrado das diversas infraestruturas necessárias ao desenvolvimento harmônico da cidade,
desencadeou o surgimento de problemas de drenagem por ocasião dos eventos hidrológicos de alta
intensidade.
Inicialmente, as áreas mais afetadas localizavam-se próximas aos cursos de água, em locais de
ocupação da calha secundária e nos trechos de jusante em relação à utilização das áreas ribeirinhas.
Com a expansão territorial, sem legislação e fiscalização que garantissem o disciplinamento
adequado do uso e ocupação do solo, os problemas de alagamentos e inundações foram se
intensificando e distribuindo ao longo das linhas naturais de escoamento dos deflúvios superficiais
em função da planialtimetria da cidade e do grau de impermeabilização da área de drenagem.
Conforme o Plano Diretor do Município de Santana de Parnaíba (2006), atualmente em fase de
revisão, e levantamentos realizados através de entrevista com funcionários das Secretarias de
Planejamento, os principais bairros com ocorrências críticas de alagamento/inundação são os
bairros:
 Fazendinha – área de adensamento urbano a oeste do empreendimento, fora da AII;
 Capela Velha – ao oeste do empreendimento, fora da AII;
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Colinas da Anhanguera - área de adensamento urbano a leste do empreendimento, fora
da AII;
Bairro São Luis – ao norte do empreendimento, fora da AII.

É importante ressaltar que foi elaborado um estudo pelo IPT – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas para a execução do Plano Municiapl de Redução de Riscos – PMRR4 para o município
de Santana do Parnaíba. Neste estudo foram diagnosticadas e identificadas, em sua segunda etapa,
as áreas de risco de deslizamento no município, sendo mapeadas algumas na área de influência
direta, como no bairro Cidade São Padro, porém não foram detectados dentro da área diretamente
afetada pelo município.
6.1. Qualidade das Águas Superficiais
A análise da qualidade da água, no contexto regional, considerou as informações pertinentes à
sub-região Juqueri-Cantareira (integrante da UGRHI 06), onde se insere o empreendimento.
No entanto, não foram encontrados em literatura, pontos de monitoramento nas áreas de
influência do empreendimento. Assim, como base da avaliação, utilizou-se os dados publicados
anualmente pela CETESB no relatório Qualidade das Águas Superficiais no Estado de São Paulo
2016 (CETESB, 2017). De acordo com este relatório, existe apenas um ponto de monitoramento
de águas superficiais no Rio Juqueri (JQRI 03800), próximo à AII do empreendimento. As
informações destes pontos de monitoramento podem ser observadas na Tabela 6.1.8-1 e sua
localização na Figura 6.1.8-1.
Tabela: Descrição do ponto de amostragem da rede da Cetesb.
UGRHI

6 – Alto
Tietê

Corpo
Hídrico

Rio
Juqueri

Cód.
CETESB

JQRI
03800

Projeto

R.B.

Ponto ANA
(Federal)

Local de
amostragem

Latitude S

Longitude
W

Não

Ponte
na
rodovia
Anhanguera
(SP-330), no
sentido
Jundiaí - São
Paulo, altura
do Km 31.

23 24 09

46 50 09

Município

CAJAMAR

Fonte: CETESB, 2017

4

Plano Municipal de Redução de Riscos de Deslizamentos e Solapamentos de Margnes de Córregos para o
município de Santana de Parnaíba – Etapa II – Elaboração do PMRR. Elaborado pelo IPT em
06/12/2013. Cópia digital disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba.
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Figura: Localização do ponto de amostragem da Cetesb

No referido relatório (CETESB, 2017) foram avaliadas as principais variáveis relacionadas aos
impactos em ambientes aquáticos. Observa-se assim, que a maioria dos parâmetros que
apresentaram condição ou padrão de qualidade em desconformidade à Resolução CONAMA
357/05, são relacionados às descargas de esgotos domésticos e industriais, como: OD, DBO,
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fósforo total, manganês total, nitrogênio amoniacal, além dos parâmetros biológicos como: análise
de Vibrio fischeri e Escherichia coli, assim como elevadas concentrações de turbidez e condutividade.
Ressalta-se que os solos tropicais do estado de São Paulo possuem concentrações naturalmente
elevadas dos metais alumínio, ferro e manganês. Dessa forma, os solos constituem-se em uma fonte
significativa desses metais para os corpos hídricos, por meio de lixiviação de partículas devido a
processos erosivos, acarretados entre diversos fatores por chuvas intensas e carência ou ausência
de mata ciliar. Em função disso, os resultados para manganês e alumínio no ponto JQRI03800
apresentam frequentemente, porcentagens de não conformidades.
Dados primários
Este item apresenta a descrição da metodologia de execução do diagnóstico de qualidade das
águas superficiais, assim como os resultados físico-químicos obtidos in situ e os resultados das
análises químicas e microbiológicas obtidos em laboratório para as amostras de água superficial,
coletadas próximos a região do atual empreendimento. As amostragens foram realizadas visando à
avaliação da qualidade desta matriz ambiental nas áreas de influência do empreendimento. Os
resultados das análises foram avaliados em relação a critérios de qualidade de água estabelecidos na
Resolução CONAMA 357/05, a qual dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento.
Para o diagnóstico foram realizadas duas campanhas de amostragem de água superficial. A
primeira entre os dias 23 e 30 de setembro de 2015, e a segunda entre 13 e 15 de janeiro de 2016.
As amostragens foram executadas pela equipe da CPEA – Consultoria, Planejamento e Estudos
Ambientais, sendo respeitados os prazos de análise dos parâmetros (holding time) para a realização
dos ensaios.
Identificação e localização dos pontos de amostragem de água superficial
Os pontos de amostragem foram selecionados visando à caracterização da qualidade dos
principais corpos d’água existentes nas áreas de influência do empreendimento. Dessa forma,
foram realizadas coletas de amostras de água superficial em quatro pontos de amostragem. As
coordenadas georreferenciadas dos pontos amostrados estão apresentadas na Tabela 6.1.8.2-1. Para
o georreferenciamento dos pontos, foi utilizado um receptor GPS da marca Garmin, modelo
GPSmap 60CSx.
Tabela 6.1.8.2-1. Pontos amostrados e suas respectivas coordenadas de localização geográfica.
Nome do Ponto

Coordenadas UTM
Zona

Eastings (mE)

Northings (mN)

PA-01

23K

311.215

7.408.163

PA-02

23K

311.253

7.407.418

PA-03

23K

312.582

7.406.260

PA-04

23K

313.009

7.407.391

PA-05
23K
313.729
*Coordenadas
referenciadas ao datum
horizontam SIRGAS 2000

7.407.290

PA-06

23K

314.557

7.407.295

315.043
7.406.105
CPEA 2634PA-07
– Estudo de Impacto23K
Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário
e Cidade São Pedro
PA-08 entre os Bairros
23K Colinas da Anhanguera
314.184
7.405.299
PA-09
23K
315.685
7.404.450
PA-10

23K

315.778

7.403.938
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Figura 6.1.8.2-1: Localização geográfica dos pontos de água superficial amostrados.

A seguir, são descritas algumas informações técnicas de campo, registradas no momento da
amostragem dos pontos de coleta de água superficial, nas campanhas de setembro/2015 e
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janeiro/2016. Assim como o enquadramento dos corpos d’água referente a cada ponto de
amostragem.
PA-01
No ponto de amostragem PA-01, em setembro/2015 (Figura 6.1.8.2-2), foi observado no
momento da coleta, uma coloração acinzentada na água e forte odor de matéria orgânica em
decomposição possivelmente oriunda de fontes de lançamento de esgoto doméstico das
comunidades que margeiam o respectivo corpo hídrico.
Na campanha de janeiro/2016 (Figura 6.1.8.2-3) foi necessário o deslocamento do ponto, por
conta da dificuldade de acesso ao ponto original. Entretanto este deslocamento foi a jusante do
ponto original e no mesmo corpo d’água, a fim de manter um padrão comparativo entre as
amostras.
De acordo com o Decreto Estadual 10.755/77, o ponto PA-01 está localizado em um corpo
d’água enquadrado como Classe 3, sendo, portanto, comparado às condições e padrões
estabelecidos pelo artigo 16 da resolução CONAMA 357/05.

Figura 6.1.8.2-2. Proximidades do ponto de
amostragem PA-01 (setembro/2015).

Figura 6.1.8.2-3. Proximidades do ponto de
amostragem PA-01 (janeiro/2016).

PA-02
O ponto de amostragem PA-02 constitui-se de um trecho de uma drenagem com fluxo
imperceptível, largura aproximada de 7,0 metros no trecho amostrado e que apresenta
profundidade, próxima à margem vegetada, em torno 2,0 m. Na maior parte do trecho a
profundidade do corpo de água encontra-se entre 0,3 m e 1,2 m de profundidade. O substrato é
constituído de material fino (lamoso) e bastante material orgânico (folhas, troncos, macrófitas, etc).
Na campanha de setembro/2015 (Figura 6.1.8.2-4) foi verificada a presença de um fluxo de
pessoas realizando pesca e natação. Na campanha de janeiro/2016 (Figura 6.1.8.2-5), a coleta foi
realizada sob início de precipitação, não sendo registrado este fluxo de pessoas no corpo d’água.
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De acordo com o Decreto Estadual 10.755/77, o ponto PA-02 está localizado em um corpo
d’água enquadrado como Classe 3, sendo, portanto, comparado às condições e padrões do artigo
16 da resolução da CONAMA 357/05.

Figura 6.1.8.2-4. Proximidades do ponto de
amostragem PA-02 (setembro/2015).

Figura 6.1.8.2-5. Proximidades do ponto de
amostragem PA-02 (janeiro/2016).

PA-03
Apesar do ponto amostral PA-03 (Figuras 6.1.8.2-6 e 7) estar localizado próximo a uma estrada
com intenso fluxo de veículo, foi possível perceber uma vegetação marginal razoavelmente
preservada. O corpo de água é constituído de um riacho onde se alternam pequenos trechos de
água bastante corrente, com fundo constituído de seixos e rochas, e trechos de menor fluxo de
água constituído de fundo também rochoso, mas com acúmulo de material lamoso. Em ambos os
trechos existem influência de material orgânico proveniente da cobertura vegetal.
Uma vez que o ponto PA-03 está inserido em um corpo d’água localizado no interior de uma
Unidade de Conservação (reserva biológica do Tamboré), este foi considerado como Classe 1, de
acordo com o Decreto Estadual 10.755/77, segundo o qual “todos os cursos d´água cujas nascentes situamse dentro de áreas destinadas a Reservas Florestais” pertenceriam à esta classe.
Os resultados deste ponto, foram portanto, comparados às condições e padrões estabelecidos
pelo artigo 14 da resolução CONAMA 357/05.
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Figura 6.1.8.2-6. Proximidades do ponto de
amostragem PA-03 (setembro/2015).

Figura 6.1.8.2-7. Proximidades do ponto de
amostragem PA-03 (janeiro/2016).

PA-04
A área de amostragem PA-04 localiza-se em uma região imediatamente adjacente à via de
rodagem de veículos. Constitui-se de uma área com vegetação marginal razoavelmente preservada
apesar das influências de entorno, com um canal bem definido onde se alternam porções de maior
fluxo, menor profundidade e fundo constituído majoritariamente de rochas e seixos e trechos de
fluxo mais lento com fundo onde se observa maior acúmulo de material lamoso juntamente com
a constituição primária rochosa/seixos. A largura do curso de água varia entre 1,0 m e 2,5 m no
trecho amostrado e a profundidade máxima registrada no trecho foi de cerca de 1,2 m.
Na campanha de setembro/2015 (Figura 6.1.8.2-8) foi observada uma coloração acinzentada
das águas e um fluxo de pessoas praticando natação nas proximidades do ponto, assim como a
presença de resíduos sólidos urbanos, o que denota a provável descarga de esgotos no corpo de
água. Em janeiro/2016 (Figura 6.1.8.2-9) as características do ponto mantiveram-se as mesmas,
entretanto não foi registrado fluxo de pessoas.
De acordo com o Decreto Estadual 10.755/77, o ponto PA-04 está localizado em um corpo
d’água enquadrado como Classe 3, sendo, portanto, comparado às condições e padrões
estabelecidos pelo artigo 16 da resolução CONAMA 357/05.
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Figura 6.1.9.1.1-8. Proximidades do ponto de
amostragem PA-04 (setembro/2015).

Figura 6.1.9.1.1-9. Proximidades do ponto de
amostragem PA-04 (janeiro/2016).

Procedimentos adotados para a amostragem de água superficial
Foram realizadas duas campanhas de amostragens de água superficial. A primeira entre os dias
23 e 30 de setembro de 2015, e a segunda entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2016.
Os procedimentos de amostragem seguiram o método da ISO 5667-6 – Water quality – Sampling
– Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams. As coletas das amostras foram realizadas no meio
da coluna d’água, sendo que de acordo com a profundidade do ponto amostral foi utilizado garrafa
do tipo Van Dorn ou imersão direta de frascos sem preservantes para a tomada da amostra de água.
O funcionamento da garrafa do tipo Van Dorn consiste na abertura da garrafa na superfície, sendo
que na profundidade desejada, a mesma é desarmada por meio de um peso de metal (mensageiro)
coletando a amostra correspondente à região pretendida. O dossiê fotográfico da amostragem é
apresentado nas Figuras 6.1.8.3-1 a 6.1.8.3-8, a seguir.

Figura 6.1.8.3-1. Medição da altura da coluna
d’água dos pontos de amostragem.

Figura 6.1.8.3-2. Amostragem de água superficial
utilizando garrafa do tipo Van Dorn.
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Figura 6.1.8.3-3. Transferência das amostras de
água superficial coletada, para frascos fornecidos
pelo laboratório.

Figura 6.1.8.3-4. Preparo do controle de
qualidade: branco de equipamento.

Figura 6.1.8.3-5. Realização do controle de
qualidade: branco de campo.

Figura 6.1.8.3-6. Sonda multiparamétrica da
marca HANNA, modelo HI 9828, utilizada para
medição físico-química, in situ, na água
superficial.

Figura 6.1.8.3-7. Registro dos dados físicoquímicos medidos em campo.

Figura 6.1.8.3-8. Preservação das amostras em
caixas térmicas com gelo.
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Medidas físico-químicas in situ nas amostras de água superficial
Durante a amostragem, foi realizada in situ a medição em triplicata dos parâmetros físicoquímicos (pH, EH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura) das amostras de
água com uma sonda multiparâmetros da marca Hanna modelo HI 9828. O equipamento foi
devidamente calibrado em laboratório da Rede Brasileira de Calibração (RBC) e verificado com
padrões rastreáveis ao sistema internacional (SI) de forma a assegurar o estado de calibração dos
mesmos, a fim de garantir a precisão e exatidão dos resultados de campo.
A Tabela 6.1.8.4-1 apresenta os procedimentos utilizados durante as medições físico-químicas
realizadas in situ nas amostras de água superficial. No Anexo 6.1.8.4-1 deste documento, são
apresentados os relatórios de ensaio referentes às análises dos parâmetros físico-químicos
quantificados pela CPEA, os quais foram obtidos em conformidade com os critérios de qualidade
da norma NBR ISO/IEC 17.025:2005.
Tabela 6.1.8.4-1: Procedimentos utilizados durante as medições físico-químicas realizadas in situ nas
amostras de água superficial.
Matriz

Água Superficial

Parâmetro

Procedimento

pH
Potencial Redox (E H)

SMEWW 4500-H+ B
SMEWW 2580 B

Oxigênio Dissolvido

SMEWW 4500-O G

Condutividade

SMEWW 2510 B

Salinidade

SMEWW 2520

Temperatura

SMEWW 2550B

Tratamento das amostras e análises em laboratório
As amostras de água superficial foram acondicionadas em frascos de vidro e plástico,
previamente limpos, fornecidos pelo laboratório responsável pelas análises, conforme o parâmetro
a ser analisado nas amostras. Os frascos com as amostras foram armazenados em caixas térmicas
com gelo e mantidas sob refrigeração <6°C (sem congelar), desde o momento da coleta até o seu
processamento em laboratório. O Laboratório Analytical Technology realizou as análises.
Os parâmetros de água superficial que foram analisados em laboratório, juntamente com os
protocolos para armazenamento, preservação, quantidade e prazos para análises são listados na
Tabela 6.1.8.5-1.
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Tabela 6.1.8.5-1: Protocolos para armazenamento, preservação e prazos para análises dos parâmetros a
serem analisados.
Parâmetros

M étodo de análise

Recipiente de

Prazo para análise

armazenamento

Preservação

Quantidade de amostra

Compostos Orgânicos
VOC

EPA 5021 (preparação)
EPA 8260 (análise)

14 dias

vidro âmbar c/ septo
teflon

8 gotas HCl 50% e
Refrigerar a ≤ 6ºC

40 mL (2 frascos)

SVOC

EPA 3510 (preparação)
EPA 8270 (análise)

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

3,3 - Diclorobenzidina

EPA 8321

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

PCBs

EPA 3510 (preparação)
EPA 8082 (análise)

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

Pesticidas
Organoclorados

EPA 3510 (preparação)
EPA 8081 e EPA 8321 (análise)

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

Pesticidas
Organofosforados

EPA 8141

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

Herbicidas clororados
( 2,4-D, 2,4,5-T e 2,4,5TP)

EPA 8321

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

Tributilestanho (TBT)

EPA 8321 ou SM 6710

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

Carbaril

EPA 531.2 e EPA 8318

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

DQO

SM 5220

28 dias

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC
H2SO4 (pH<2)

100 mL

Óleos e graxas

SM 5520

28 dias

vidro âmbar

Refrigerar a ≤ 6ºC HCl
(pH<2)

1000 mL

Fenol (colorimétrico)

SM 5530

28 dias

vidro âmbar

Refrigerar a ≤ 6ºC
H2SO4 (pH<2)

500 mL

Surfactantes

SM 5540

48 horas

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC
HCl ou H2SO4
(pH<2)

200 mL

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC
HNO3 (pH<2)

250 mL

28 dias

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC
HNO3 (pH<2)

200 mL

6 meses

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

Constituintes Orgânicos

Carbono Orgânico Total
(TOC)

EPA 415.3

Metais totais

EPA 3005 (preparação)
EPA 6010 (análise)

28 dias
Metais

Mercúrio (Hg) total

EPA 1631 ou EPA 7473

Metais Dissolvidos

EPA 6010

6 meses

Constituintes Inorgânicos não-metálicos
Cianeto Livre

EPA 9056

14 dias

plástico / vidro

NaOH (pH >12)
Refrigerar a ≤ 6ºC

250 mL

Fluoreto

EPA 9056

28 dias

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

Nitrato como N

EPA 9056

48 horas

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC

30 mL

Nitrito como N

EPA 9056

48 horas

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC

30 mL

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC
H2SO4 (pH<2)

100 mL
250 mL

N amoniacal total

SM 4500.NH3

28 dias

Nitrogênio Kjeldahl
Total (TKN)

SM 4500.Norg

28 dias

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC
H2SO4 (pH<2)

Fósforo total

EPA 3005 (preparação)
EPA 6010 (análise)

28 dias

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC
HNO3 (pH<2)

500 mL

Fósforo dissolvido

EPA 6010

28 dias

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC
100 uL de Acetato de
Zinco 2M + 250 uL de
NaOH 6 M até pH > 9
para cada 100 ml de
amostra.

300 mL

50 mL

Sulfeto
(como H2S não
dissociado)

SM 4500.S2

7 dias

Cor aparente

SM 2120

48 horas

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

Cor verdadeira

SM 2120

48 horas

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

50 mL

Odor
Sólidos suspensos totais
(SST)
Materiais sedimentáveis

SM 2150

6 horas

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

Turbidez

Propriedades Físicas

SM 2540

7 dias

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

200 mL

SM 2540

48 horas

polietileno ou vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

SM 2530

48 horas

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

Microbiológicos
Coliformes
termotolerantes

SME 9221

24 horas

plástico / vidro
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Resultados das análises físico-químicas realizadas in situ
Neste item são apresentados os resultados obtidos in situ para os parâmetros físico-químicos das
amostras de água superficial coletadas nas áreas de influência do empreendimento, nas duas
campanhas realizadas (setembro/2015 e janeiro/2016), conforme apresentado na Tabela 6.1.8.6-1,
a seguir.
As medições dos parâmetros físico-químicos foram realizadas em triplicata em cada ponto e os
valores apresentados nas tabelas são valores médios. Todas as réplicas de medições obtidas foram
muito próximas entre si, apresentando baixos valores de desvio-padrão.
Tabela 6.1.8.6-1: Resultados dos parâmetros físico-químicos obtidos in situ nas amostras de água
superficial coletadas nas campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Ponto de coleta
Profundidade da coluna d'água (m)
Data da coleta
Hora da coleta

Resolução
CONAMA 357/05
Art. 16

Condições ambientais nas últimas 24hs
Oxigênio Dissolvido (mg/L)

PA-01

PA-01

PA-02

PA-02

PA-04

0,50

2,00

1,50

-

0,40

0,50

30/09/2015

15/01/2015

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

14/01/2016

PA-04

16:20

09:18

16:00

17:41

10:30

12:14

Sem chuva

Com chuva

Sem chuva

Com chuva

Sem chuva

Com chuva
6,85

não inferior 4,0

< 0,3

0,38

2,95

3,33

7,04

Oxigênio Dissolvido ( % )

-

<4

5

35

41

86

85

EH (mV) a 25ºC

-

93

94

192

140

109

195

entre 6,0 e 9,0

7,30

Potencial hidrogeniônico - pH

5,57

5,56

5,57

7,06

5,90

Condutividade (µS/cm)

104

104

<7

68

40

82

Salinidade

0,05

0,05

< 0,01

0,03

0,02

0,04

Temperatura (C°)

21,0

21,0

19,7

21,1

20,0

21,9

Ponto de coleta
Profundidade da coluna d'água (m)
Data da coleta
Hora da coleta

PA-03
Resolução
CONAMA 357/05
Art. 14

Condições ambientais nas últimas 24hs
Oxigênio Dissolvido (mg/L)

PA-03

0,30

0,20

28/09/2015

14/01/2016

15:14

15:49

Com chuva

Com chuva
6,65

não inferior 6,0

6,24

Oxigênio Dissolvido ( % )

-

75

81

EH (mV) a 25ºC

-

128

261

entre 6,0 e 9,0

5,36

6,81

Potencial hidrogeniônico - pH
Condutividade (µS/cm)
Salinidade
Temperatura (C°)

<7

29

< 0,01

0,01

19,5

20,4

Considerando as duas campanhas de amostragem (setembro/2015 e janeiro/2016), os valores
de condutividade nas amostras de água superficial variaram entre < 7 µS/cm (PA-02 e PA-03 –
campanha de setembro/2015) e 104 µS/cm (PA-01- setembro/2015 e janeiro/2016), enquanto
que a salinidade variou de <0,01 (PA-02 e PA-03 – campanha de setembro/2015) a 0,05 (PA-01setembro/2015 e janeiro/2016), de acordo com a condutividade, sendo classificadas como águas
doces (salinidade inferior a 0,5), segundo artigo 2º da Resolução CONAMA 357/05.
Dentre os parâmetros medidos in situ no presente estudo, os artigos 14 e 16 da referida
Resolução estabelecem condições de qualidade para o pH, o qual pode variar entre 6,0 e 9,0 e para
o oxigênio dissolvido, o qual deve apresentar concentração superior a 6,0 mg/L e 4,0 mg/L,
respectivamente.
Nas amostras de água superficial, os valores de pH ocorreram em desconformidade às condições
de qualidade estabelecidas pelos artigos 14 e 16 da Resolução CONAMA 357/05, em todas as
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amostras analisadas em setembro/2015 (100%), enquanto que em janeiro/2016 apenas a amostra
de PA-01 apresentou valor desconforme. Considerando as duas campanhas, os valores de pH nas
amostras variaram entre 5,36 (PA-03 – setembro/2015) e 7,30 (PA-04– janeiro/16).
Em relação ao oxigênio dissolvido também foram obtidas concentrações desconformes à
respectiva legislação nas amostras de PA-01 e PA-02 (nas duas campanhas), com concentrações
que variaram de <0,3 mg/L (PA-01– setembro/2015) a 7,04 mg/L (PA-04– setembro/2015).
O oxigênio se dissolve nas águas naturais proveniente da atmosfera e a concentração de
saturação do OD na água varia em função da temperatura, pressão atmosférica e salinidade.
Naturalmente a concentração de oxigênio dissolvido em corpos d’água decresce de acordo com a
profundidade, uma vez que a oxigenação se dá na superfície através da turbulência gerada pelos
ventos. No mais, as amostras de água de fundo, também sofrem forte influência do sedimento que,
por ser rico em matéria orgânica, consome o oxigênio dissolvido da coluna d’água adjacente
(BAIRD, 2002).
O potencial de oxirredução obtido em campo teve como referência o eletrodo de Ag/AgCl,
sendo convertidos a EH (25°C) para interpretação dos resultados. Os valores de EH variaram entre
93 mV (PA-01- setembro/2015) e 261 mV (PA-03- janeiro/2016), indicando se tratar de um
ambiente oxidante, com tendência das espécies presentes no meio para adquirirem elétrons e serem
reduzidas.
Quanto à temperatura da água, foi registrado em setembro/2015 média de 20,05°C nas amostras
coletadas e em janeiro/2016, média de 21,10°C. Além disso em setembro/2015 não foi registrado
precipitação durante o período de amostragem, ao contrário de janeiro/2016, onde todos os dias
de coleta foram sob chuva.
Resultados das análises laboratoriais
Neste item, são apresentados os resultados das análises laboratoriais (propriedades físicas,
ânions, constituintes orgânicos, inorgânicos não metálicos, metais totais e dissolvidos, série
nitrogenada, microbiológicos, PCBs, organometálicos, herbicidas, pesticidas, benzeno clorados,
compostos nitrogenados, fenóis clorados e hidrocarbonetos) das amostras de água superficial
coletadas nas áreas de influência do empreendimento, nas duas campanhas realizadas em
setembro/2015 e janeiro/2016, respectivamente.
A. Propriedades físicas
A Tabela 6.1.8.7-1, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros de propriedades físicas
(clorofila-a, cor, odor, sólidos dissolvidos totais, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos totais e
turbidez) analisados nas amostras de água superficial, coletadas na área de influência do
empreendimento, nas duas campanhas de amostragem (setembro/2015 e janeiro/2016) realizadas
para este diagnóstico.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

55

Tabela 6.1.8.7-1: Resultados dos parâmetros de propriedades físicas obtidos nas amostras de água
superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e
janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

< 1,5

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Propriedades físicas

Clorofila a
Cor verdadeira
Odor

µg/L

60

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

mg Pt/L

75

26,8

11,0

< 6,0

27,9

23,8

20,3

-

virtualmente ausentes

inodoro

inodoro

inodoro

inodoro

inodoro

inodoro

Sólidos dissolvidos totais

mg/L

500

94,7

35,3

38,7

112,7

57,3

105,3

Sólidos sedimentáveis

mL/L

virtualmente ausentes

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

Sólidos suspensos totais

mg/L

-

18,0

14,0

< 5,0

28,0

20,7

48,0

Turbidez

UNT

100

10,2

4,21

1,63

6,34

10,5

8,9

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

< 1,5

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Propriedades físicas

Clorofila a
Cor verdadeira
Odor

µg/L

10

< 1,5

mg Pt/L

cor natural

< 6,00

13,5

-

virtualmente ausentes

Inodoro

inodoro

Sólidos dissolvidos totais

mg/L

500

14,7

67,3

Sólidos sedimentáveis

mL/L

virtualmente ausentes

< 0,300

< 0,3

Sólidos suspensos totais

mg/L

-

15,3

40,7

Turbidez

UNT

40

13,5

2,44

Quanto aos parâmetros de propriedades físicas, a Resolução CONAMA 357/05 não estabelece
uma concentração máxima de condição de qualidade e sim a condição de “virtualmente ausente”
para os parâmetros odor e sólidos sedimentáveis. Considerando as duas campanhas realizadas
(setembro/2015 e janeiro/2016) estes dois parâmetros não foram quantificados em nenhuma das
amostras, classificados como inodoro e <0,3 mg/L, respectivamente.
Além destes, o parâmetro clorofila a ocorreu abaixo do limite de quantificação do método
analítico utilizado (<1,5 µg/L) em todas as amostras analisadas das duas campanhas
(setembro/2015 e janeiro/2016).
Cor verdadeira foi quantificada em 75% das amostras analisadas variando de <6,0 mg Pt/L (PA02 e PA-03 – setembro/2015) a 27,9 mgPt/L (PA-02 – janeiro/2016), todas em conformidade ao
respectivo padrão de qualidade estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 (art.16).
Os sólidos dissolvidos totais foram quantificados em todas as amostras analisadas das duas
campanhas, variando entre 14,7 mg/L (PA-03 – setembro/2015) a 112,7 mg/L (PA-02 –
janeiro/2016), todas em conformidade à respectiva legislação. Assim como o parâmetro turbidez
que foi quantificado em todas as amostras analisadas, com variação entre 1,63 NTU (PA-02 –
setembro/2015) e 13,5 NTU (PA-03 – setembro/2015), todas em conformidade à Resolução
supracitada
Além destes, foram quantificados, em todas as amostras (exceção a PA-02 – setembro/2015),
sólidos suspensos totais, variando entre 14,0 mg/L (PA-01 – janeiro/2016) a 48,0 mg/L (PA-04 –
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janeiro/2016). Entretanto, a referida Resolução não apresenta condição de qualidade para este
parâmetro.
B. Ânions
A Tabela 6.1.8.7-2, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros de ânions (cianeto livre,
cloreto, fluoreto, sulfato e sulfeto) analisados nas amostras de água superficial coletadas na área de
influência do empreendimento, nas duas campanhas de amostragem (setembro/2015 e
janeiro/2016) realizadas para este diagnóstico.
Tabela 6.1.8.7-2: Resultados dos parâmetros de ânions obtidos nas amostras de água superficial coletadas
na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

< 0,002

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Ânions

Cianeto livre

mg/L

0,022

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

Cloreto

mg/L

250

64,3

5,62

24,7

1,46

61,0

5,34

Fluoreto

mg/L

1,4

< 0,03

0,173

0,852

0,118

< 0,03

0,106

Sulfato

mg/L

250

24,8

6,89

0,629

3,26

17,6

3,1

Sulfeto de hidrogênio (Sulfeto não dissociado)

mg/L

0,3

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

< 0,002

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Ânions

Cianeto livre

mg/L

0,005

< 0,002

Cloreto

mg/L

250

14,7

3,8

Fluoreto

mg/L

1,4

0,881

0,076

Sulfato

mg/L

250

1,28

1,94

Sulfeto de hidrogênio (Sulfeto não dissociado)

mg/L

0,002

< 0,002

< 0,002

Dentre os parâmetros analisados, cianeto livre e sulfeto, não foram quantificados em nenhuma
das amostras analisadas, ocorrendo em concentrações abaixo do limite de quantificação do método
analítico utilizado (< 0,002 mg/L).
Em contrapartida, o parâmetro cloreto foi quantificado em todas as amostras analisadas,
variando entre 1,46 mg/L (PA-02 – janeiro/2016) a 64,3 mg/L (PA-01 – setembro/2015), todas
em conformidade a Resolução CONAMA 357/05 (até 250 mg/L). Assim como os parâmetros
sulfato, que foi quantificado em todas as amostras (100%), com concentrações que variaram de
0,629 mg/L (PA-02 – setembro/2015) a 24,8 mg/L (PA-01 – setembro/2015); e fluoreto
quantificado em 75% das amostras, entre < 0,003 mg/L (PA-01 e PA-04 – setembro/2015) a 0,881
mg/L (PA-03 – setembro/2015), todos em conformidade a respectiva resolução (250 mg/L e 1,40
mg/L, respectivamente).
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C. Constituintes orgânicos
A Tabela 6.1.8.7-3, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros de constituintes orgânicos
(DBO, fenóis totais, óleos e graxas e surfactantes) analisados nas amostras de água superficial
coletadas na área de influência do empreendimento, nas duas campanhas de amostragem
(setembro/2015 e janeiro/2016) realizadas para este diagnóstico.
Tabela 6.1.8.7-3: Resultados dos parâmetros de constituintes orgânicos obtidos nas amostras de água
superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e
janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

Ident.Laboratorio
ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Constituinstes Orgânicos

DBO

mg/L

10

8,41

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Fenóis totais

mg/L

0,01

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Óleos e graxas

mg/L

virtualmente ausentes

< 10,0

< 10,0

< 10,0

< 10,0

< 10,0

< 10,0

Surfactantes

mg/L

0,5

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Constituinstes Orgânicos

DBO

mg/L

3

< 3,0

< 3,0

Fenóis totais

mg/L

0,003

< 0,003

< 0,003

Óleos e graxas

mg/L

virtualmente ausentes

< 10,0

< 10,0

Surfactantes

mg/L

0,5

< 0,015

< 0,015

Dentre os parâmetros de constituintes orgânicos, apenas DBO foi quantificado em uma amostra
(8,41 mg/L em PA-01 – setembro/2015) de todas as analisadas. O restante dos parâmetros
analisados (fenóis totais, óleos e graxas e surfactantes) ocorreram abaixo do limite de quantificação
do método analítico utilizado (< 0,003 mg/L, < 10,0 mg/L e < 0,015 mg/L, respectivamente), em
todas as amostras analisadas nas duas campanhas amostrais.
D. Inorgânicos não metálicos
A Tabela 6.1.8.7-4, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros de inorgânicos não
metálicos (cloro e fósforo total) analisados nas amostras de água superficial coletadas na área de
influência do empreendimento, nas duas campanhas de amostragem (setembro/2015 e
janeiro/2016) realizadas para este diagnóstico.
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Tabela 6.1.8.7-4: Resultados dos parâmetros de inorgânicos não metálicos obtidos nas amostras de água
superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e
janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

< 0,009

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Inorgânicos não metálicos

Cloro total

mg/L

-

NA

< 0,009

NA

< 0,009

NA

Fósforo total (P) - Ambiente: Lêntico

mg/L

0,05

-

-

< 0,02

< 0,02

-

-

Fósforo total (P) - Ambiente: Lótico

mg/L

0,15

0,095

< 0,02

-

-

0,039

0,032

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

< 0,009

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Inorgânicos não metálicos

Cloro total

mg/L

0,010

NA

Fósforo total (P) - Ambiente: Lêntico

mg/L

0,02

-

-

Fósforo total (P) - Ambiente: Lótico

mg/L

0,1

< 0,02

< 0,02

Quanto ao cloro total, este parâmetro foi analisado apenas na segunda campanha de amostragem
(janeiro/2016), entretanto, não foi quantificado em nenhuma das amostras analisadas, ocorrendo
abaixo do limite de quantificação do método analítico utilizado (<0,009 mg/L).
Para comparação com a resolução CONAMA 357/05, que determina padrão de qualidade
máximo de fósforo total, baseado na classificação do ambiente em lêntico, lótico e intermediário,
os pontos de amostragem foram classificados de acordo com esta determinação. Sendo assim, os
pontos PA-01, PA-03 e PA-04 foram classificados como ambientes lóticos. Enquanto que o PA02 como lêntico. Entretanto, apenas as amostras dos pontos PA-01 em setembro/2015 (0,095
mg/L) e PA-04 em setembro/2015 (0,039 mg/L) e janeiro/2016 (0,032 mg/L), todos classificados
como ambiente lótico, foi quantificado fósforo, sendo todos em concentrações em conformidade
à respectiva resolução (0,10 mg/L). As demais amostras apresentaram concentrações abaixo do
limite de quantificação do método analítico utilizado.
E. Metais e semimetais dissolvidos e totais
A Tabela 6.1.8.7-5, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros de metais e semimetais
dissolvidos (alumínio, cobre e ferro) e totais (antimônio, arsênio, bário, berílio, boro, cádmio,
chumbo, cobalto, cromo, lítio, manganês, mercúrio, níquel, prata, selênio, urânio, vanádio e zinco)
analisados nas amostras de água superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas
duas campanhas de amostragem (setembro/2015 e janeiro/2016) realizadas para este diagnóstico.
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Tabela 6.1.8.7-5: Resultados dos parâmetros de metais e semimetais dissolvidos e totais obtidos nas
amostras de água superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de
setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-01

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Metais e semimetais dissolvidos

Alumínio dissolvido (Al)

mg/L

0,2

0,659

0,041

< 0,03

0,041

0,569

0,041

Cobre dissolvido (Cu)

mg/L

0,013

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

Ferro dissolvido (Fe)

mg/L

5

1,77

0,23

0,588

0,151

1,88

0,101

Metais e semimetais totais

Antimônio total (Sb)

mg/L

-

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Arsênio total (As)

mg/L

0,033

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Bário total (Ba)

mg/L

1

0,262

0,067

0,034

< 0,01

0,238

< 0,01

Berílio total (Be)

mg/L

0,1

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Boro total (B)

mg/L

0,75

0,330

< 0,015

< 0,015

< 0,015

0,376

< 0,015

Cádmio total (Cd)

mg/L

0,01

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Chumbo total (Pb)

mg/L

0,033

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

Cobalto total (Co)

mg/L

0,2

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Cromo total (Cr)

mg/L

0,05

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Lítio total (Li)

mg/L

2,5

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Manganês total (Mn)

mg/L

0,5

0,891

0,561

0,038

0,015

0,743

1,03

Mercúrio total (Hg)

mg/L

0,002

< 0,0002

< 0,0004

< 0,0002

< 0,0004

< 0,0002

< 0,0004

Níquel total (Ni)

mg/L

0,025

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Prata total (Ag)

mg/L

0,05

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Selênio total (Se)

mg/L

0,05

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

Urânio total (U)

mg/L

0,02

< 0,018

< 0,018

< 0,018

< 0,018

< 0,018

< 0,018

Vanádio total (V)

mg/L

0,1

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

Zinco total (Zn)

mg/L

5

< 0,07

< 0,07

< 0,07

< 0,07

< 0,07

< 0,07

(continua)
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Tabela 6.1.8.7-5 (continuação): Resultados dos parâmetros de metais e semimetais dissolvidos e totais
obtidos nas amostras de água superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas
campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Metais e semimetais dissolvidos

Alumínio dissolvido (Al)

mg/L

0,1

0,094

0,06

Cobre dissolvido (Cu)

mg/L

0,009

< 0,009

< 0,009

Ferro dissolvido (Fe)

mg/L

0,3

0,445

0,133

Antimônio total (Sb)

mg/L

0,005

< 0,005

< 0,005

Arsênio total (As)

mg/L

0,01

< 0,010

< 0,01

Bário total (Ba)

mg/L

0,7

0,014

< 0,01

Berílio total (Be)

mg/L

0,04

< 0,010

< 0,01

Boro total (B)

mg/L

0,5

< 0,015

< 0,015

Cádmio total (Cd)

mg/L

0,001

< 0,001

< 0,001

Chumbo total (Pb)

mg/L

0,01

< 0,009

< 0,009

Cobalto total (Co)

mg/L

0,05

< 0,005

< 0,005

Cromo total (Cr)

mg/L

0,05

< 0,010

< 0,01

Lítio total (Li)

mg/L

2,5

< 0,020

< 0,02

Manganês total (Mn)

mg/L

0,1

0,046

0,035

Mercúrio total (Hg)

mg/L

0,0002

< 0,0002

< 0,0004

Níquel total (Ni)

mg/L

0,025

< 0,005

< 0,005

Prata total (Ag)

mg/L

0,01

< 0,005

< 0,005

Selênio total (Se)

mg/L

0,01

< 0,009

< 0,009

Urânio total (U)

mg/L

0,02

< 0,018

< 0,018

Vanádio total (V)

mg/L

0,1

< 0,015

< 0,015

Zinco total (Zn)

mg/L

0,18

< 0,070

< 0,07

Metais e semimetais totais

Quanto aos metais dissolvidos analisados o cobre não foi quantificado em nenhuma das
amostras analisadas. Enquanto que o alumínio foi quantificado em 87,5% das amostras analisadas,
variando entre <0,03 mg/L (PA-02 – setembro/205) e 0,659 mg/L (PA-01 em setembro/205),
sendo que destas quantificadas, 28,5% apresentaram concentrações em desconformidade com o
estabelecido pela respectiva resolução. Já o ferro dissolvido foi quantificado em todas as amostras
analisadas (100%), em concentrações que variaram de 0,101 mg/L (PA-04 – janeiro/2016) a 1,88
mg/L (PA-04 – setembro/2015), sendo que apenas a amostra PA-03 de setembro/2015 (0,445
mg/L) ocorreu em desconformidade à Resolução CONAMA 357/05 (artigo 14).
Dentre todos os metais analisados nas amostras, apenas manganês (100%), bário (62,5%) e boro
(25%) foram quantificados em algumas amostras. As demais amostras de metais totais ocorreram
abaixo do limite de quantificação dos métodos analíticos utilizados.
Ainda, em relação ao manganês total este foi quantificado em quatro amostras, em
concentrações desconformes ao padrão de qualidade estabelecido na Resolução CONAMA
357/05 (0,50 mg/L). Contudo, é válido ressaltar que o manganês é um dos elementos mais
frequentes na superfície da terra, sendo consequentemente encontrado em todos os corpos d’água,
mesmo que em concentrações muito reduzidas (< 0,2 mg/L; ESTEVES, 2011).
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F. Série nitrogenada
A Tabela 6.1.8.7-6, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros da série nitrogenada
(nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e nitrogênio total) analisados nas amostras de água superficial
coletadas na área de influência do empreendimento, nas duas campanhas de amostragem
(setembro/2015 e janeiro/2016) realizadas para este diagnóstico.
Tabela 6.1.8.7-6: Resultados dos parâmetros da série nitrogenada obtidos nas amostras de água superficial
coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Série nitrogenada

Nitrato como N

mg/L

10

0,628

1,12

0,176

0,377

1,12

0,881

Nitrito como N

mg/L

1

0,2189

0,0907

< 0,015

< 0,015

0,1334

0,0225

Nitrogênio Amoniacal - pH: <= 7,5

mg/L

13,3

3,69

0,957

12,5

0,124

2,25

1,21

Nitrogênio Total

mg/L

-

NA

3,03

NA

1,83

NA

2,66

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Série nitrogenada

Nitrato como N

mg/L

10,0

9,92

0,355

Nitrito como N

mg/L

1,0

< 0,0150

< 0,015

Nitrogênio Amoniacal - pH: <= 7,5

mg/L

3,7

11,8

0,116

Nitrogênio Total

mg/L

-

NA

2,01

Dentre os parâmetros da série nitrogenada, o nitrogênio total foi analisado apenas na segunda
campanha (janeiro/20160), sendo quantificado em todas as amostras analisadas, com
concentrações que variaram de 1,83 mg/L (PA-02) a 3,03 mg/L (PA-01). Entretanto, a Resolução
CONAMA 357/05 não estabelece padrão de qualidade para este parâmetro.
O parâmetro nitrogênio amoniacal foi quantificado em todas as amostras analisadas (100%),
com concentrações que variaram de <0,116 mg/L (PA-03 – janeiro/2016) a 12, 5mg/L (PA-02 setembro/2015), sendo que apenas uma amostra (PA-03 – setembro/2015), ocorreu em
desconformidade ao padrão de qualidade estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05. O
parâmetro nitrito foi quantificado apenas em 50% das amostras analisadas, todas em conformidade
à Resolução supracitada, com concentrações variando de < 0,015 mg/L a 0,2189 mg/L (PA-01 –
setembro/2015). Enquanto que o nitrato foi quantificado em todas as amostras analisadas deste
monitoramento (100%), com concentrações que variaram entre 0,355 mg/L (PA-03 – janeiro/2016)
a 9,92 mg/L (PA-03 – setembro/2015), ocorrendo todas em conformidade ao respectivo padrão
de qualidade (10,0 mg/L).
Segundo Esteves (2011), as fontes de nitrogênio nas águas naturais são diversas, mas em geral,
os esgotos sanitários constituem a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico devido
à presença de proteínas e nitrogênio amoniacal, pela hidrólise da ureia na água. Indústrias químicas,
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petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas e outras, também são conhecidas por lançarem efluentes
ricos em nitrogênio orgânico e amoniacal nas águas (CETESB, 2017).
G. Microbiológicos
A Tabela 6.1.8.7-7, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros microbiológicos (coliformes
termotolerantes e contagem de cianobactérias) analisados nas amostras de água superficial coletadas
na área de influência do empreendimento, nas duas campanhas de amostragem (setembro/2015 e
janeiro/2016) realizadas para este diagnóstico.
Tabela 6.1.8.7-7: Resultados dos parâmetros microbiológicos obtidos nas amostras de água superficial
coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Microbiológicos

Coliformes Termotolerantes (E. coli)
Contagem de cianobactérias

NMP/100mL

***

33000

23000

< 1,1

490

< 1,0

330

cel/mL

100000

600

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Microbiológicos

Coliformes Termotolerantes (E. coli)
Contagem de cianobactérias

NMP/100mL

*

490

130

cel/mL

20000

< 1,0

< 1,0

* Não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas
durante o período de um ano, com frequência bimestral.
** Não deverá ser excedido um limite de 1000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas
durante o período de um ano, com frequência bimestral.
*** Não deverá ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas
durante o período de um ano, com periodicidade bimestral.

Coliformes termotolerantes foram quantificados em 75% das amostras analisadas, com
concentrações que variaram entre <1,1 NMP/100mL a 33000 NMP/100mL (PA-01 –
setembro/2015), sendo 50% das amostras em desconformidade à Resolução CONAMA 357/05.
Em relação à contagem de cianobactérias, apenas na amostra PA-01 em setembro/2015 foi
quantificada concentrações de cianobactérias (600 cel/mL) em conformidade ao respectivo padrão
de qualidade.
H. Demais parâmetros químicos analisados
Os demais parâmetros químicos analisados nas amostras de água superficial das duas campanhas
realizadas em setembro/2015 e janeiro/2016, entre eles: bifenilas policloradas (PCBs),
organometálicos, herbicidas, pesticidas, benzeno clorados, compostos nitrogenados, fenóis
clorados e hidrocarbonetos, não foram quantificados em nenhuma das amostras analisadas.
Ocorrendo todos abaixo do limite de quantificação do método analítico utilizado, conforme
observado na Tabela 6.1.8.7-8, a seguir.
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Tabela 6.1.8.7-8: Resultados dos parâmetros químicos obtidos nas amostras de água superficial coletadas
na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-01

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Bifenilas Policloradas (PCBs)

PCB total

µg/L

0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

µg/L

2

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

2,4-D

µg/L

30

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

2,4,5-T

µg/L

2

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

2,4,5-TP

µg/L

10

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

Glifosato

µg/L

280

< 15,0

< 15,0

< 15,0

< 15,0

< 15,0

< 15,0

Carbaril

µg/L

70

< 1,67

< 1,67

< 1,67

< 1,67

< 1,67

< 1,67

Aldrin + Dieldrin

µg/L

0,03

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Endrin

µg/L

0,2

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

DDT + DDE + DDD

µg/L

1

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

gama-BHC (Lindano)

µg/L

2

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Alacloro

µg/L

-

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

Clordanos (isômeros)

µg/L

0,3

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Endossulfan (alfa+beta+sulfato)

µg/L

0,22

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Heptacloro + Heptacloro epóxido

µg/L

0,03

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Metolacloro

µg/L

-

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

Metoxicloro

µg/L

20

< 0,006

< 0,006

< 0,006

< 0,006

< 0,006

< 0,006

Toxafeno

µg/L

0,21

< 0,125

< 0,125

< 0,125

< 0,125

< 0,125

< 0,125

Dodecacloro Pentaciclodecano

µg/L

0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Organometálicos

TBT (tributilestanho)
Herbicidas

Pesticidas Organoclorados

Pesticidas Organofosforados

Demeton

µg/L

14

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

Gution

µg/L

0,005

< 0,010

< 0,010

< 0,010

< 0,010

< 0,010

< 0,010

Malation

µg/L

100

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

Paration (Etil paration)

µg/L

35

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

Atrazina

µg/L

2

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

Benzidina

µg/L

-

< 1,00

< 1,0

< 1,00

< 1,0

< 1,00

< 1,0

Simazina

µg/L

-

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

Trifluralina

µg/L

-

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

µg/L

-

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

3,3-Diclorobenzidina

µg/L

-

< 0,0038

< 0,0038

< 0,0038

< 0,0038

< 0,0038

< 0,0038

Acrilamida

µg/L

-

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

2-Clorofenol

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

2,4-Diclorofenol

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

2,4,6-Triclorofenol

µg/L

10

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

Pentaclorofenol

µg/L

9

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

Pesticidas Organonitrogenados

Benzenos clorados

Hexaclorobenzeno
Compostos nitrogenados

Fenóis clorados

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos

Benzo(a)antraceno

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(a)pireno

µg/L

0,7

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(b)fluoranteno

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(k)fluoranteno

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

Criseno

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

Dibenzo(a,h)antraceno

µg/L

-

< 0,0125

< 0,0125

< 0,0125

< 0,0125

< 0,0125

< 0,0125

Indeno(1,2,3-cd)pireno

µg/L

-

< 0,0188

< 0,0188

< 0,0188

< 0,0188

< 0,0188

< 0,0188

µg/L

10

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

µg/L

30

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

30

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

10

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Etanos clorados

1,2-Dicloroetano
Etenos clorados

1,1-Dicloroeteno
1,1,2-Tricloroeteno (Tricloroeteno)
Tetracloroeteno (PCE)

µg/L

Halometanos

Cloreto de Metileno (Diclorometano)

µg/L

-

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

Tetracloreto de Carbono

µg/L

3

< 2,0

< 2,0

< 2,0

< 2,0

< 2,0

< 2,0

µg/L

-

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Benzeno

µg/L

5

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Etilbenzeno

µg/L

-

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Xilenos Totais

µg/L

-

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Estireno

µg/L

-

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Tolueno

µg/L

-

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

Hidrocarbonetos aromáticos clorados voláteis

Triclorobenzenos
Hidrocarbonetos aromáticos voláteis

(Continua)
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Tabela 6.1.8.7-8 (continuação): Resultados dos parâmetros químicos obtidos nas amostras de água
superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e
janeiro/2016.
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Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Bifenilas Policloradas (PCBs)

PCB total

µg/L

0,001

< 0,001

< 0,001

µg/L

0,063

< 0,03

< 0,03

2,4-D

µg/L

4

< 1,5

< 1,5

2,4,5-T

µg/L

2

< 1,5

< 1,5

2,4,5-TP

µg/L

10

< 1,5

< 1,5

Glifosato

µg/L

65

< 15,0

< 15,0

Carbaril

µg/L

0,02

< 1,67

< 1,67

Aldrin + Dieldrin

µg/L

0,005

< 0,003

< 0,003

Endrin

µg/L

0,004

< 0,003

< 0,003

DDT + DDE + DDD

µg/L

0,002

< 0,001

< 0,001

gama-BHC (Lindano)

µg/L

0,02

< 0,003

< 0,003

Alacloro

µg/L

20

< 0,6

< 0,6

Clordanos (isômeros)

µg/L

0,04

< 0,003

< 0,003

Endossulfan (alfa+beta+sulfato)

µg/L

0,056

< 0,003

< 0,003

Heptacloro + Heptacloro epóxido

µg/L

0,01

< 0,003

< 0,003

Metolacloro

µg/L

10

< 0,6

< 0,6

Metoxicloro

µg/L

0,03

< 0,006

< 0,006

Toxafeno

µg/L

0,01

< 0,125

< 0,125

Dodecacloro Pentaciclodecano

µg/L

0,001

< 0,001

< 0,001

Organometálicos

TBT (tributilestanho)
Herbicidas

Pesticidas Organoclorados

Pesticidas Organofosforados

Demeton

µg/L

0,1

< 0,03

< 0,03

Gution

µg/L

0,005

< 0,010

< 0,010

Malation

µg/L

0,1

< 0,03

< 0,03

Paration (Etil paration)

µg/L

0,04

< 0,03

< 0,03

Pesticidas Organonitrogenados

Atrazina

µg/L

2

< 2,00

< 2,0

Benzidina

µg/L

0,001

< 1,00

< 1,0

Simazina

µg/L

2

< 2,00

< 2,0

Trifluralina

µg/L

0,2

< 2,00

< 2,0

µg/L

0,0065

< 0,003

< 0,003

Benzenos clorados

Hexaclorobenzeno
Compostos nitrogenados

3,3-Diclorobenzidina

µg/L

-

< 0,0038

< 0,0038

Acrilamida

µg/L

0,5

< 0,3

< 0,3

2-Clorofenol

µg/L

0,1

< 0,0375

< 0,0375

2,4-Diclorofenol

µg/L

0,3

< 0,0375

< 0,0375

2,4,6-Triclorofenol

µg/L

10

< 0,04

< 0,04

Pentaclorofenol

µg/L

9

< 0,04

< 0,04

Benzo(a)antraceno

µg/L

0,05

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(a)pireno

µg/L

0,05

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(b)fluoranteno

µg/L

0,05

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(k)fluoranteno

µg/L

0,05

< 0,0375

< 0,0375

Criseno

µg/L

0,05

< 0,0375

< 0,0375

Dibenzo(a,h)antraceno

µg/L

0,05

< 0,0125

< 0,0125

Indeno(1,2,3-cd)pireno

µg/L

0,05

< 0,0188

< 0,0188

µg/L

10

< 3,0

< 3,0

Fenóis clorados

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos

Etanos clorados

1,2-Dicloroetano
Etenos clorados

1,1-Dicloroeteno

µg/L

3

< 3,0

< 3,0

30

< 3,0

< 3,0

µg/L

10

< 3,0

< 3,0

Cloreto de Metileno (Diclorometano)

µg/L

20

< 15

< 15

Tetracloreto de Carbono

µg/L

2

< 2,0

< 2,0

µg/L

20

< 3,0

< 3,0

1,1,2-Tricloroeteno (Tricloroeteno)
Tetracloroeteno (PCE)
Halometanos

Hidrocarbonetos aromáticos clorados voláteis

Triclorobenzenos
Hidrocarbonetos aromáticos voláteis

Benzeno

µg/L

5

< 3,0

< 3,0

Etilbenzeno

µg/L

90

< 3,0

< 3,0

Xilenos Totais

µg/L

300

< 3,0

< 3,0

Estireno

µg/L

20

< 3,0

< 3,0

Tolueno

µg/L

2

< 1,0

< 1,0
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Principais considerações a respeito da qualidade das águas
Este item apresenta a avaliação da qualidade das águas superficiais nas áreas de influência do
empreendimento, com base em levantamentos de dados históricos e primários apresentados
anteriormente.
De maneira geral, os parâmetros que ocorreram em concentrações superiores às condições e
padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 estão relacionados à carga
orgânica presente nos corpos hídricos da área de estudo, a qual pode estar relacionada tanto a
processos naturais, dentre eles a mortalidade natural de plantas e animais (matéria orgânica), quanto
a atividades antrópicas na região, com destaque para os adensamentos urbanos, lançamento de
esgotos e rodovias movimentadas nos arredores dos corpos d’água do empreendimento.
O aumento das concentrações de matéria orgânica demanda um maior consumo de oxigênio
no processo de decomposição aeróbica. Em ambientes com elevada carga orgânica, há um elevado
consumo de oxigênio, que pode ocasionar a eutrofização, devido à superação da capacidade de
autodepuração do corpo d’água.
Em algumas amostras coletadas, o oxigênio dissolvido ocorreu em baixas concentrações na água,
possivelmente, resultado da respiração da biota nos processos de biodegradação aeróbia da matéria
orgânica. A diminuição dos teores de OD e o estabelecimento de condições redutoras promovem
a redução e a solubilização de íons metálicos (como, por exemplo, ferro e manganês) e de nutrientes
(como, por exemplo, fósforo e nitrogênio) a partir do sedimento (BRANCO, 1991). Como
consequência, podem influenciar na cor da água, que é resultado da existência de sólidos dissolvidos
e que no caso, podem ser os íons metálicos ferro e manganês, os quais apresentaram valores
elevados em algumas amostras ou pela decomposição da matéria orgânica. Este fato, quando de
origem natural, não apresenta risco à saúde, enquanto que de origem industrial, pode ou não
apresentar toxicidade (VON SPERLING, 2005).
A presença de coliformes termotolerantes (E. coli) em algumas amostras de água indica que ao
menos uma parcela da carga orgânica presente nos corpos d’água na área de estudo é de origem
fecal, uma vez que E. coli está sempre presente em densidades elevadas nas fezes de humanos,
mamíferos e pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que não tenham recebido
contaminação fecal.
6.2. Recursos Hídricos Subterrâneos
O contexto geológico ao qual a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê está inserida define duas
unidades aquíferas: o Sistema Aquífero Sedimentar (SAS) e o Sistema Aquífero Cristalino (SAC).
O SAS ocorre na bacia sedimentar de São Paulo (Aquífero São Paulo), ocupando uma área de
1.000 km², onde está localizada a RMSP. Sua constituição compreende um pacote de rochas
sedimentares com litologia variada, com predomínio de camadas argilosas intercaladas por lentes
de areia distribuídas irregularmente, conferindo vazões explotáveis entre 10 e 40 m³/h.
Embora recobrindo apenas 25% da área da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, o SAS é o mais
intensamente explorado. Este sistema aquífero é livre a semiconfinado, de porosidade primária,
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bastante heterogêneo. Sua espessura média é de 100 m, podendo atingir até 250 m em alguns
pontos. As altitudes médias, nas colinas, situam-se nas cotas 760 m com máximo de 840 m, no
espigão da Av. Paulista, e mínimo de 710 m, na soleira de Barueri, onde o sistema é hidraulicamente
fechado.
O SAC, por sua vez, ocorre nos domínios das rochas cristalinas do embasamento geológico.
Seus limites coincidem, aproximadamente, com os divisores de drenagem superficial nas cotas de
800 a l000 m. Segundo o comportamento hidráulico das rochas é possível distinguir duas unidades
neste sistema. O primeiro, relacionado às rochas intemperizadas, configurando um aquífero de
porosidade granular bastante heterogêneo, de natureza livre, com espessuras médias de 50 m. Sob
o manto de intemperismo e muitas vezes conectado hidraulicamente, ocorre o aquífero cristalino
propriamente dito, onde as águas circulam por descontinuidades rúpteis da rocha (fraturas e falhas
abertas). Esta unidade é de caráter livre a semilivre, heterogêneo e anisotrópico.
O Aquífero Cristalino é um aquífero fraturado e de extensão regional. Com uma área de
53.400 km², abrange as cidades de Campos do Jordão, Águas de Lindóia, Jundiaí, Tapiraí, Iporanga,
dentre outras, além da RMSP, chegando até o litoral.
Formado há mais de 550 milhões de ano, é composto pelas rochas mais antigas do estado de
São Paulo. São elas rochas ígneas e metamórficas (geralmente granitos, gnaisses, filitos, xistos e
quartzitos, que são, em sua origem, praticamente impermeáveis) e se estendem para o oeste do
estado, abaixo da Bacia Sedimentar do Paraná, a grandes profundidades, o que impossibilita sua
utilização. Constituem, portanto, o embasamento sobre o qual os aquíferos sedimentares se
depositaram.
As fendas mais favoráveis ao armazenamento e ao fluxo de água subterrânea são as fraturas
geradas posteriormente à formação das rochas, resultado dos esforços tectônicos que atuaram na
crosta terrestre, como, por exemplo, a separação dos continentes e a formação da Serra do Mar.
De acordo com o tipo de porosidade fissural que se desenvolve nas rochas, o Cristalino é
dividido em duas unidades:


Aquífero Pré-Cambriano (onde está localizada a área de estudo, Figuras 6.1.9-1 e 2), que
apresenta porosidade fissural representada apenas por fraturas na rocha. Esta unidade é
predominante e ocupa a maior área de ocorrência, abrangendo o norte, nordeste e sudeste
do estado de São Paulo. Sua produtividade é baixa e bastante variável, estando condicionada
à presença de fraturas abertas. A vazão média dos poços é em torno de 5 m3/h, mas é comum
encontrar poços próximos com vazões muito diferentes devido à variação no número, tipo,
abertura e conexão das fraturas;



Aquífero Pré-Cambriano Cárstico, que apresenta porosidade cárstica, representada por
fraturas alargadas pela dissolução dos minerais carbonáticos das rochas calcárias. Quando
esta dissolução é intensa ou de longa duração, pode gerar cavernas. Esta unidade tem
ocorrência restrita no sul do estado de São Paulo, entre a região do Vale do Rio Ribeira de
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Iguape e as cidades de Capão Bonito, Ribeirão Branco e Bom Sucesso de Itararé. Sua
produtividade é pouco conhecida devido à pequena quantidade de poços existentes.
A água do aquífero Cristalino apresenta boa qualidade para o consumo humano e outros usos
gerais. No entanto, deve-se dar especial atenção à proteção de qualidade das águas da unidade PréCambriana, por ocorrer como aquífero livre em áreas populosas e industrializadas, como na RMSP
e na região entre Campinas e Sorocaba. Nessas áreas, apesar da baixa e irregular produtividade, é
utilizado para abastecimento complementar de pequenas comunidades em municípios como
Bananal, Jarinu, Embu Guaçu e Piedade, assim como para o uso industrial, permitindo o
desenvolvimento da região, apesar da oferta de água superficial com qualidade.
O modelo de circulação regional aceito para a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê mostra que as
águas das chuvas recarregam os aquíferos em toda a sua extensão não impermeabilizada. Outra
importante recarga ocorre pelas fugas da rede pública de abastecimento de água e de coleta de
esgoto. Uma vez ingressando no aquífero, as águas fluem em direção às drenagens superficiais, suas
áreas de descarga. O rio Tietê representa, junto à soleira de Barueri, o ponto de menor potencial
hidráulico do aquífero e onde todas as águas drenadas dos dois sistemas aquíferos finalmente fluem.
Figura 6.1.9-1: Unidades Aquíferas no Estado de São Paulo.

Fonte: SMA/IG, 2012
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Figura 6.1.9-2: Modelo hidrogeológico conceitual do aquífero cristalino

Fonte: SMA/IG, 2012

Segundo o Mapa de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2007), o
Domínio Cristalino destaca-se também por apresentar baixa/muito baixa favorabilidade
hidrogeológica. Como a maioria destes litotipos ocorre geralmente sob a forma de grandes e
extensos corpos maciços, existe uma tendência de que este domínio seja o que apresente menor
possibilidade ao acúmulo de água subterrânea dentre todos aqueles relacionados aos aquíferos
fissurais.
O Mapa Hidrológico Regional (Desenho 26341851HGLA3) apresenta a localização da Área de
Estudo neste mapa da CPRM.
.
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Inserir Mapa Hidrogeológico Regional (Desenho 26341851HGLA3)
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6.3. Qualidade das Águas Subterrâneas
Aquífero São Paulo
As águas subterrâneas do Aquífero São Paulo têm baixa salinidade predominando águas
bicarbonatadas cálcicas. Nos estudos realizados pela Cetesb (2013), em 27 pontos de
monitoramento (4 pontos no SAS e 23 no SAC), a maioria dos dados analisados apresentaram
teores de sólidos totais de 126 mg/L, dureza total média de 21,6 mg/L de CaCO3, baixa
concentração de cloretos (média 0,55 mg/L de Cl), concentração de sulfato média de 3,12 mg/L
de SO4 e pH de 6,8.
Todos os pontos de monitoramento do Aquífero São Paulo que fazem parte da rede de
monitoramento da Cetesb estão localizados no Município de Guarulhos e correspondem a poços
tubulares instalados com a finalidade de captação de água para abastecimento (público e comercial).
De acordo com o relatório Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo
(CETESB, 2013), a água subterrânea nesse aquífero possui regular qualidade, embora haja
constatação de concentrações de Ferro e Manganês ultrapassando o padrão de potabilidade. Além
desses parâmetros, verificam-se concentrações de bactérias heterotróficas que indicam a
necessidade de monitoramento de água subterrânea para consumo.
Tabela 6.1.10.1-1. Desconformidades de qualidade das águas do Aquífero São Paulo, na UGRHI 6 – Alto
Tietê.

Município

Ponto

Parâmetro

Valor Máximo
Permitido

Amostra

Resultado
Desconforme
2010-2012

Número de
desconformidades
2007-2009

Manganês

0,1 mg Mn L-1

2ª-2012

0,146

0

Ferro

0,3 mg Fe L-1

1ª-2012

0,4822

Manganês
Bactérias
heterotróficas

0,1 mg Mn L-1

2ª-2012

0,127

4
0

500 UFC mL-1

2ª-2011

1500

1

2ª-2010
2ª-2012
Fonte: Adaptado de “Qualidade de Águas Subterrâneas, CETESB 2013”

2,56
0,413

0

SP0169P
Guarulhos

SP0170P
SP0187P
SP0208P

Ferro

0,3 mg Fe L-1

O Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas – IPAS avalia a qualidade das águas
subterrâneas, sendo definido a partir do percentual de amostras em conformidade com os padrões
definidos na Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde, que estabelece os padrões de qualidade
da água para o consumo humano, fixados com base em risco à saúde humana, conforme orientação
da Organização Mundial da Saúde – OMS. O indicador possui três classes para classificação de
qualidade das águas: ruim (0 – 33%), regular (33,1 – 67%) e boa (67,1 – 100%).
Portanto, como pode ser observado na Tabela 6.1.10.1-2, o IPAS do Aquífero São Paulo vem
piorando, uma vez que o índice variou de 87,5% (qualidade boa), em 2009, para 50% (qualidade
regular), em 2012.
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Tabela 6.1.10.1-2. Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas – IPAS para os anos 2009, 2010 e
2012, para o aquífero São Paulo.
2009
Aquífero

IPAS

2010

Parâmetros Desconformes

IPAS

Parâmetros
Desconformes

alumínio, ferro, manganês,
coliformes totais, bactérias 87,5
ferro
heterotróficas
Fonte: Adaptado de “Qualidade de Águas Subterrâneas, CETESB 2013”
São Paulo

87,5

2012
Parâmetros
Desconformes

IPAS

50

ferro, manganês

Aquífero Pré-Cambriano - Cristalino
De acordo com o relatório Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo,
publicado pela Cetesb (2013), as águas do Sistema Aquífero Cristalino são naturalmente pouco
mineralizadas. Apresentam sólidos totais médios de 144 mg/L, a dureza média é de 44,5 mg/L de
CaCO3, concentração de cloretos (média 3,33 mg/L de Cl), concentração de sulfato média de 5,1
mg/L de SO4 e pH de 6,9.
Dentro da Área de Influência Indireta do empreendimento encontram-se três poços
monitorados pela Cetesb, dois poços no município de Cajamar e, na Área de Influência Direta, um
poço no município de Santana de Parnaíba. As localizações e características desses poços estão
listadas na Tabela 6.1.10.2-1 a seguir:
Tabela 6.1.10.2-1: Localização e características dos poços.
Município

Ponto

Descrição

Cajamar

PC0209P

P4 – Sabesp

Cajamar

PC0210P

P3 – Sabesp

Cajamar

PC0295P

P1 Sabesp –
Distrito de
Jordanésia

Santana de
Parnaíba

PC0215P

P5 – Sabesp

Aquífero

PréCambrian
o
PréCambrian
o
PréCambrian
o
PréCambrian
o

Prof. de
captação
(m)

Nível
Estático
(m)

Latitude (S)

Longitude (O)

s.d.

11

23° 20' 11"

46° 50' 32"

s.d.

5

23° 21' 21"

46° 52' 26"

24 a 215

5

23°17'28"

46°52'11"

s.d.

s.d.

23° 25' 11"

46° 51' 36"

s. d. – sem dados.
Obs. As amostras dos pontos da UGRHI 6 são coletadas nos meses de abril (1ª) e outubro (2ª) de cada ano.

Conforme o relatório, a desconformidade de qualidade das águas só foi notada no município de
Cajamar, na AII, no ponto PCO0295P, onde uma amostra de Bactérias heteretróficas apresentou
um resultado maior que 5700 UFC/mL, quando o valor máximo permitido é de 500 UFC/mL
(Tabela 6.1.10.2-2).
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Tabela 6.1.10.2-2: Desconformidades de qualidade das águas subterrâneas do Aquífero Pré-Cambriano

Município

Cajamar

Ponto

Valor Máximo
Permitido

Parâmetro

PC0295P

Bactérias heterotróficas

500
mL-1

UFC

Resultado
desconforme
2010-2012

Amostra

2ª-2012

>5700

Número de
desconformidades
2007-2009

s.d.

Foram detectadas substâncias orgânicas voláteis (grupo dos trihalometanos) acima do limite de
quantificação em sete amostras do Aquífero Pré-Cambriano, cujas concentrações eram muito
inferiores aos valores máximos permitidos. No poço de Santana de Parnaíba, na AID, foi detectado,
em 2010, um teor de 9,59 (μg/L) de substância orgânica volátil (grupo dos trihalometanos), porém,
esta concentração é muito inferior ao valor máximo permitido (VMP) que é de 100 μg/L, conforme
a Portaria MS 2914/11. Conforme o citado relatório da Cetesb (2011), “Normalmente, em águas
tratadas , os trihalometanos podem ser formados no processo de desinfecção com cloro.” Nos demais anos de
monitoramento (2011 e 2012) não foi identificada nenhuma substância orgânica nas águas deste
poço, tendo sido analisados dezenas de produtos (Tabela 6.1.10.2-3).
Tabela 6.1.10.2-3: Substâncias Orgânicas Voláteis detectadas no triênio 2010-2012 no poço profundo de
Santana d e Parnaíba (Cetesb, 2013)
Parâmetro

Clorofórmio

VMP (μg L-1)

100

Município

Santana de Parnaíba

Ponto CETESB

PC0215P

1ª-2010

9,59

1ª-2011

--

2ª-2011

--

O Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas – IPAS avalia a qualidade das águas
subterrâneas, sendo definido a partir do percentual de amostras em conformidade com os padrões
definidos na Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde, que estabelece os padrões de qualidade
da água para o consumo humano, fixados com base em risco a saúde humana, conforme orientação
da Organização Mundial da Saúde – OMS. O indicador possui três classes para classificação de
qualidade das águas: ruim (0 – 33%), regular (33,1 – 67%) e boa (67,1 – 100%).
Portanto, como pode ser observado na Tabela 6.1.10.2-4, o IPAS do Aquífero Cristalino não
teve grande variação nos últimos anos, apresentando uma boa classificação em 2009 (67,8%), 2010
(64,29%) e 2012 (65,2%).
Tabela 6.1.10.2-4: Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas – IPAS para os anos 2009, 2010 e
2012, para o aquífero Pré-Cambriano.
Aquífero

IPAS

2009
Parâmetros
Desconformes

IPAS

2010
Parâmetros
Desconformes

IPAS

ferro, fluoreto,
manganês, nitrato,
Prébactérias
67,8
64,29
65,2
Cambriano
heterotróficas,
coliformes totais,
Escherichia coli
Fonte: Relatório Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo (Cetesb, 2013)
arsênio, ferro, fluoreto,
manganês, nitrato,
bactérias heterotróficas,
coliformes totais,
Escherichia coli
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Parâmetros
Desconformes

alumínio, arsênio,
chumbo, ferro,
fluoreto, manganês,
bactérias heterotróficas,
coliformes totais,
Escherichia coli
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Os pontos de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas da URGHI Alto Tietê e as
suas vazões podem ser observados na Figura 6.1.10.2-1 a seguir.
Figura 6.1.10.2-1: Pontos de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas da URGHI Alto Tietê e as
suas vazões

Fonte: Relatório Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo (Cetesb, 2013)
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CAPÍTULO 7
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS – RECURSOS
HÍDRICOS
Alterações na Qualidade dos Solos e das Águas Subterrâneas
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: mobilização da mão de obra e implantação do canteiro,
movimentação de terra, pavimentação e implantação das obras de arte especiais, e reafeiçoamento
da paisagem.
Elemento Ambiental Impactado: recursos hídricos e solos
Caracterização do Impacto:
As alterações da qualidade do solo e das águas subterrâneas podem ocorrer durante a
implantação do empreendimento em função da estocagem de material para as obras, da geração de
efluentes líquidos e oleosos, da geração de resíduos sólidos e da desmobilização do canteiro de
obras. Durante todo o tempo em que estas atividades estejam sendo desenvolvidas serão geradas
fontes com potencial de contaminação do solo e da água subterrânea.
Avaliação do Impacto Ambiental:
O impacto na qualidade dos solos pelas ações do empreendimento, durante a fase de
implantação, será negativo porque poderá causar a degradação ambiental; direto porque poderá ser
decorrente da disposição direta e indevida sobre o solo de resíduos sólidos ou de efluentes líquidos;
localizado porque estará limitado à ocorrência na ADA; temporário porque poderá cessar
juntamente com a paralisação da geração e disposição dos resíduos e efluentes; reversível porque
cessará com o término das ações geradoras; de ocorrência imediata, uma vez que pode se iniciar
juntamente com as obras; sendo de pequena magnitude e relevância e, portanto, podendo ser
considerado de baixa significância.
Medidas Mitigadoras:
Para mitigação desse impacto recomenda-se a adoção de medidas de gestão de resíduos sólidos
envolvendo redução da geração, a caracterização, classificação, segregação, acondicionamento,
armazenamento, coleta e disposição dos resíduos sólidos em locais adequados e especificamente
destinados para esses fins, e então encaminhamento a centros de reciclagem, quando possível. Além
disso, deverão ocorrer manutenções de rotina, preventiva e corretiva de equipamentos, veículos e
máquinas envolvidos nas obras, além do gerenciamento de efluentes líquidos, por meio da
prevenção contra vazamentos de óleos e graxas.
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Para controlar e minimizar estas possíveis situações de alteração da qualidade do solo e da água
subterrânea durante as obras estão previstas medidas descritas no Programa de Controle Ambiental
das Obras – PCAO.
Alterações na Qualidade das Águas Superficiais
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: mobilização da mão de obra e implantação do canteiro, supressão de
vegetação e preparo do terreno, movimentação de terra, pavimentação e implantação das obras de
arte especiais, e reafeiçoamento da paisagem.
Elemento Ambiental Impactado: recursos hídricos
Caracterização do Impacto:
As alterações da qualidade do corpo de água decorrente da implantação do canteiro de obras e
da movimentação de equipamentos, veículos e operação de máquinas ocorrem principalmente pelo
derramamento de produtos durante a operação (óleos e combustíveis), em função do trânsito e
possíveis acidentes, além da suspensão do material particulado.
Óleos e graxas são substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal ou animal. A presença de
material graxo nos corpos hídricos, além de acarretar problemas de origem estética, diminui a área
de contato entre a superfície da água e o ar atmosférico, impedindo, dessa maneira, a transferência
de oxigênio dissolvido da atmosfera para a água. Em seu processo de decomposição, os óleos e
graxas reduzem o oxigênio dissolvido, devido à elevação da DBO, causando prejuízos aos
ecossistemas aquáticos (CETESB, 2014).
A poluição dos corpos d’água por sólidos em suspensão podem causar danos à vida aquática,
com a diminuição da incidência de luz, aumento da sedimentação no leito dos rios e córregos,
destruindo organismos que fornecem alimentos, ou também danificar os leitos de desova de peixes.
Os sólidos podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios, promovendo
decomposição anaeróbia (CETESB, 2014).
A supressão de vegetação, os serviços de terraplanagem (corte, aterro e compactação) e a
pavimentação, podem ocasionar a erosão do solo, alteração da drenagem superficial, interferência
em nascentes e corpos d’água intermitentes e o carreamento de sólidos para os corpos d’água,
elevando a concentração de material particulado em suspensão e turbidez.
O aumento da turbidez é uma consequência do aumento da concentração de sólidos suspensos
e também terá um impacto na qualidade da água. Se os sedimentos em suspensão estiverem em
alta concentração e persistirem por um longo período, a penetração de luz na coluna d’água pode
reduzir-se causando, principalmente, a redução nas taxas da vegetação enraizada submersa e algas.
Esse desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a produtividade de peixes.
Logo, a turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas. Além disso, afeta
adversamente os usos doméstico, industrial e recreacional da água (CETESB, 2014).
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Ainda, estes impactos listados podem alterar além da qualidade da água, a própria vazão destes
corpos d’água, o escoamento superficial e consequentemente a hidrodinâmica local.
Avaliação do Impacto Ambiental:
Trata-se de um impacto negativo, direto, temporário, imediato, disperso, reversível, sendo sua
magnitude, relevância e significância média.
Medidas Mitigadoras:
Para mitigar este impacto propõe-se o controle dos processos erosivos e do escoamento
superficial para diminuir o carreamento de sólidos para os corpos d’água; o tratamento adequado
dos efluentes; a instalação de banheiros químicos nas frentes de obras; o controle da geração,
armazenamento, coleta e disposição final adequadas dos resíduos sólidos e as inspeções periódicas
dos procedimentos ambientais das obras; medidas previstas no Programa de Controle Ambiental
das Obras. Além disso, os parâmetros de qualidade da água serão constantemente monitorados.
Alterações no Escoamento Superficial
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: movimentação de terra, pavimentação e implantação das obras de
arte especiais, e reafeiçoamento da paisagem.
Elemento Ambiental Impactado: relevo e solos.
Caracterização do Impacto:
Durante as obras de implantação será necessária a supressão de vegetação, limpeza e
regularização do terreno por meio de terraplanagem, que resultará na modificação das condições
atuais do relevo e exposição do solo. Estas condições tendem a reduzir o tempo de retenção das
águas pluviais e de sua infiltração no solo, aumentando o escoamento superficial e promovendo o
aporte de um volume maior de águas pluviais para os cursos d’água, bem como induzindo ou
intensificando os processos erosivos laminares. Com o aumento do escoamento e da energia de
transporte a ele associada, as águas pluviais transportando os materiais oriundos das erosões
laminares irão se concentrar nos pontos baixos, representados pelos talvegues e drenagens locais,
e terão como destino final os cursos d’água da área de influência, podendo promover
assoreamentos e inundações a jusante.
A disposição inadequada dos resíduos e pilhas de materiais naturais de construção, de forma
provisória, poderá também promover obstruções no escoamento superficial do local, criando
novos focos de erosão e depósitos secundários de material sedimentado, podendo agravar os riscos
de assoreamento.
Avaliação do Impacto Ambiental:
CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

78

Esse impacto será negativo, direto e localizado, por se restringir à ADA e a alguns pontos da
AID. Sua ocorrência pode ser imediata, a partir do início dos trabalhos de movimentação de terra,
cessando o impacto quando da cobertura dos solos expostos por vegetação. Pela extensão total,
pode ser considerado de pequena magnitude e relevância e baixa significância.
Medidas Mitigadoras:
Esse impacto deverá ser mitigado pela construção e manutenção de um sistema de drenagem
superficial, já na fase de implantação do empreendimento. Deverão ser utilizadas valetas, canaletas,
galerias e caixas de coleta e de passagem, e estruturas de detenção e infiltração e de descarga nos
pontos baixos, munidas de dissipadores de energia, com caimentos adequados às áreas drenadas e
capacidades compatíveis com as vazões previstas.
As pilhas de resíduos (de material de demolição / construção civil e vegetais) e materiais, de
caráter provisório, deverão ser adequadamente dimensionadas e dispostas de forma a não interferir
com o sistema de drenagem superficial.
O monitoramento dos sistemas de drenagem compreenderá sua inspeção periódica, de forma a
se detectar possíveis assoreamentos e entupimentos, obstruções por vegetação, trincas nos
elementos de concreto, solapamentos, etc., que possam comprometer sua eficiência e originar focos
de erosão, de acordo com o proposto pelo Programa de Controle Ambiental das Obras.

CAPÍTULO 8
PROGRAMAS AMBIENTAIS
PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS
Apresentação e Justificativa
O Programa de Controle Ambiental das Obras - PCAO compreende um conjunto de diretrizes
e medidas que tratam dos vários aspectos relacionados à construção civil, os quais estão divididos
em subprogramas. São estes:


Subprograma de Prevenção e Controle de Processos de Dinâmica Superficial;



Subprograma de Controle da Qualidade do Ar e da Emissão de Ruídos;



Subprograma de Controle da Poluição do Solo e das Águas Subterrâneas;



Subprograma de Controle de Efluentes;



Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;



Subprograma de Recomposição das Áreas Afetadas;
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Subprograma de Controle das Interferências com o Tráfego e com a Segurança da
População;



Subprograma de Prevenção e Controle de Rupturas e Escorregamento de Taludes.

Essas diretrizes e medidas destinam-se a evitar ou minimizar ao máximo possível os processos
de degradação dos meios físico e biótico, decorrentes das atividades e serviços relacionados às
obras; as interferências e incômodos ocasionados à população residente nas proximidades; e
facilitar os trabalhos posteriores de recuperação das áreas afetadas.
As atividades inerentes às obras de construção civil, sob o ponto de vista ambiental, estão
associadas a impactos relacionados às emissões atmosféricas, às emissões sonoras, à qualidade do
solo e águas, à erosão e ao assoreamento, dentre outros. Assim, surge a necessidade de um
acompanhamento, no sentido de monitorar como estão sendo realizadas as obras, e da aplicação
de medidas com a finalidade de aprimorar procedimentos e assim, minimizar/evitar a ocorrência
dos impactos ambientais relacionados às atividades da implantação.
As medidas preventivas, mitigadoras e de controle para os impactos previstos consistirão,
fundamentalmente, de obras e procedimentos usuais em engenharia, de eficiência comprovada e
consagrada, preconizadas e descritas por normas técnicas e amplamente aplicadas em
empreendimentos nos quais os impactos aqui avaliados se manifestam. Serão contempladas pelo
projeto de engenharia e monitoradas pelo empreendedor e o projetista, para que as soluções
preconizadas sejam executadas com a precisão, eficiência, segurança e economia desejadas.
Para que este Programa atinja seus objetivos, é fundamental que as medidas de prevenção e
controle dos impactos ambientais sejam incorporadas aos contratos de serviços e aos
procedimentos construtivos, requerendo para isso que sejam assumidas por todos os envolvidos
na obra.
Objetivos e Metas
Os principais objetivos deste Programa são:
o

Definir os levantamentos, investigações, instrumentação e procedimentos que
permitirão o controle e a mitigação dos impactos causados pelas obras na sua fase
de implantação e operação,

o

Garantir que o desenvolvimento das intervenções previstas ocorra sem a geração
de dano ambiental;

o

Implementar a adoção de práticas operacionais ambientalmente adequadas, de
modo a garantir as condições ambientais adequadas nos canteiros de serviços e nas
áreas de entorno das obras durante a fase de implantação da Estrada de Ligação;

o

Implementar ações de monitoramento necessárias à avaliação da eficácia das ações
de controle ambiental adotadas.
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As metas necessárias para o desenvolvimento deste Programa de Controle Ambiental das Obras
– PCAO serão descritas separadamente dentro de cada subprograma.
Procedimentos Metodológicos
O PCAO é composto de diversos subprogramas, os quais possuem metodologias e atividades
distintas e específicas para a prevenção e mitigação de impactos distintos, as quais são apresentadas
na sequência, separadamente.
Subprograma de Prevenção e Controle de Processos de Dinâmica Superficial
A. Justificativas e Objetivos
A execução de obras de limpeza do terreno, supressão vegetal e terraplenagem potencializam a
propagação de processos erosivos em suas mais diversas escalas, tornando latente a aplicação de
medidas de proteção superficial do terreno e da drenagem, como forma de controle dos processos
erosivos potencialmente desencadeáveis sobre a superfície do terreno que acarretam na
movimentação das massas de resíduos e materiais. Como resultado desses processos poderá haver
carreamento das partículas de solos para os corpos d’água e seus assoreamentos.
Sendo assim, devido aos fatores apresentados acima, foi desenvolvido o Subprograma de
Prevenção e Controle de Processos de Dinâmica Superficial, visando controlar e monitorar as
atividades de implantação do empreendimento reduzindo ou ainda eliminando os impactos
causados pelas atividades das obras.
Este subprograma tem, por objetivo, prevenir e mitigar os impactos ambientais provenientes de
processos erosivos, escorregamentos de taludes, assoreamentos, entre outros, ocasionados no
decorrer das atividades de implantação do acesso rodoviário.
B. Metas
Durante as atividades de obra para a implantação, podem ser consideradas como metas deste
subprograma:
o

Definir os procedimentos necessários para o monitoramento dos processos de
erosão, escorregamentos de taludes de cortes e aterros, e assoreamentos e deposição
de sedimentos em drenagens;

o

Definir medidas mitigadoras necessárias para seu controle e prevenção e para a
recuperação dos locais afetados;

o

Verificação periódica, em campo, das eventuais inconformidades ambientais.

C. Metodologia e Atividades Propostas
A prevenção e controle do desenvolvimento dos processos erosivos compreendem os seguintes
procedimentos:
a.

Identificação dos Processos Erosivos
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Os processos de erosão deverão ser identificados por meio de inspeções periódicas e
sistemáticas, a serem realizadas nas áreas de solo exposto pela terraplanagem, superfícies dos
taludes de cortes e aterros, pilhas de resíduos e materiais, e nos elementos de drenagem superficial
como canaletas, trincheiras, caixas e escadas hidráulicas, onde irão se depositar os materiais
transportados indicativos desses processos.
Para a identificação da erosão laminar – que ocorre em superfícies expostas, pelo escoamento
das águas superficiais sem concentração de fluxo – deverão ser observadas evidências como
alterações na coloração do solo para tons mais claros; texturas e estruturas mais pronunciadas;
destaque de blocos ou fragmentos de rocha na superfície exposta do solo e materiais, e exposição
de raízes da vegetação instalada nos taludes.
As erosões profundas – que se formam ao longo das faixas onde ocorrem concentrações de
fluxo das águas superficiais e podem comprometer a estabilidade do talude afetado – poderão ser
identificadas pela ocorrência de sulcos, ravinas; grotas; massas de solo descalçadas ou “em balanço”;
solapamentos de canaletas, caixas e escadas hidráulicas; trincas e rupturas por descalçamento do
solo, e escorregamentos.
b.

Identificação dos Processos de Assoreamento

Os materiais provenientes das erosões, em especial as do tipo laminar, irão se encaminhar para
as drenagens, podendo formar depósitos de assoreamento de caráter disperso. As erosões
profundas, bem como as rupturas e escorregamentos de taludes consequentes ou não da primeira,
promoverão a formação de depósitos localizados.
Como as erosões promovem o assoreamento das drenagens e cursos d’água, os pontos baixos
dos taludes e pilhas de resíduos e materiais, os elementos hidráulicos e as drenagens também
deverão ser inspecionados sistematicamente, principalmente em caso de suspeita de erosão laminar
ou quando da ocorrência de erosão profunda. Os depósitos formados deverão ser identificados e
caracterizados quanto à sua extensão, largura, espessura e tipo de material, determinando-se,
também, sua origem e estágio evolutivo.
O assoreamento dos cursos d’água também deverá ser monitorado por meio de inspeções
sistemáticas, conforme os critérios já descritos, e deverão ser utilizados registros fotográficos para
análises comparativas quanto à evolução dos eventuais depósitos formados. Nos locais mais
favoráveis a esses processos, representados por trechos de baixa energia de transporte e
desembocaduras de talvegues e córregos, o primeiro levantamento poderá ser utilizado como
“primitivo” dos levantamentos seguintes, procedendo-se a análise comparativa das seções.
c.

Medidas Mitigadoras

As medidas mitigadoras previstas no caso de verificação de processos de dinâmica superficial
consistem de:
o

Proteção dos taludes com grama em placas, manta geotêxtil, pedra ou enrocamento;
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o

Controle do direcionamento das águas superficiais, mediante implantação de
sistema de drenagem superficial, constituído por canaletas, caixas de retenção,
galerias, escadas e estruturas para descarga das águas nos talvegues e córregos;

o

Recuperação e proteção dos taludes de cortes e aterros que apresentarem rupturas,
onde, se necessário, deverá ser procedida sua drenagem profunda.

Para possíveis deposições de sedimentos e assoreamentos verificados:
o

Desobstrução dos elementos hidráulicos (canaletas, caixas de retenção, galerias,
etc.);

o

Remoção dos depósitos de sedimentos nas drenagens e desassoreamentos dos
cursos d’água, por escavação manual ou mecânica,

o

Disposição final adequada dos sedimentos e resíduos.

D. Indicadores Ambientais
Deverão se considerados indicadores para este Subprograma de Prevenção e Controle de
Processos de Dinâmica Superficial o número de ocorrências registradas.
E. Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Os trabalhos de execução da obra poderão ter, como referência, o projeto de engenharia e as
normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas relacionadas a ensaios
geotécnicos, controle tecnológico de aterros, estabilidade de taludes, dentre outras.
F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado desde o início das atividades de implantação da
Estrada de Ligação e durante toda a sua fase de obras, de forma que as inspeções e vistorias de
campo para identificação dos aspectos deverão ser realizadas com frequência semanal a fim de
abranger toda a área do empreendimento. Na fase de operação as atividades deverão ser realizadas
inicialmente a cada mês e, posteriormente, em função dos resultados obtidos, poderão ter intervalos
maiores entre as inspeções.
G. Recursos Necessários
A equipe que irá desenvolver os trabalhos deverá ser constituída por profissionais habilitados e
com experiência, que serão responsáveis pelos levantamentos de campo, e registro e caracterização
das ocorrências identificadas, bem como pelas eventuais não conformidades ambientais com o
projeto.
Antes do início dos trabalhos de implantação, será realizado treinamento com os profissionais
que executam atividades diretamente relacionadas a processos erosivos, com o intuito de capacitálos para detecção das feições das erosões, e para que observem as medidas contidas neste
subprograma.
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H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções deverão ser consubstanciados em relatórios de
monitoramento que compreenderão caracterização detalhada das ocorrências e sua origem;
descrição tátil-visual dos materiais; estimativas de dimensões e volumes; evidências fotográficas e
recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a serem tomadas para a
mitigação do impacto/ocorrência verificado.
I. Responsabilidade
A responsabilidade pelo desenvolvimento das medidas deste subprograma é da empreiteira
encarregada dos serviços e obras referentes à implantação do empreendimento, cabendo à
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba a fiscalização do cumprimento das medidas indicadas.
Para que este subprograma atinja seus objetivos, as ações devem ser realizadas com
procedimentos e técnicas básicas presentes num conjunto de diretrizes que devem ser incorporadas
aos contratos de execução das obras, de forma que as empreiteiras assumam, contratualmente, o
compromisso de implementação deste subprograma.
Subprograma de Controle da Qualidade do Ar e da Emissão de Ruídos
A. Justificativas e Objetivos
O controle das atividades das obras que interferem nas condições atmosféricas e de ruído deverá
ser implementado nas áreas onde serão realizadas as obras de ampliação, nas áreas de apoio e nas
vias de acesso aos locais vinculados às atividades do empreendimento, de forma a manter dentro
dos padrões da legislação vigente, os níveis de emissões atmosféricas e de ruídos, compatíveis com
a manutenção da saúde dos trabalhadores e dos moradores das imediações das obras.
São objetivos deste Subprograma:
o

Garantir o bem-estar da população, prioritariamente daquela instalada nas
proximidades das obras e, também, daquela população residente nas imediações das
principais vias de acesso da ADA, a serem utilizadas pelos veículos e equipamentos
da obra;

o

Não interferir no padrão da qualidade do ar nas áreas diretamente afetadas pelo
empreendimento, em cumprimento à legislação em vigor;

o

Garantir condições adequadas e salubres de trabalho, para operários e operadores
de máquinas e equipamentos;

o

Controlar possíveis interferências na fauna e flora locais.

B. Metas
Durante as atividades de obra para a implantação do acesso rodoviário, podem ser consideradas
como metas deste subprograma:
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o

Acompanhar a evolução dos níveis de ruído ao longo do tempo de duração das
obras, os quais devem ser mantidos dentro dos padrões legais estabelecidos na NBR
10.151/1999, em sua última revisão;

o

Minimizar ao máximo e/ou evitar suspensão de material particulado nas vias de
tráfego não pavimentadas devido, principalmente, ao tráfego de veículos pesados;

o

Minimizar ao máximo e/ou evitar emissões de materiais particulados devido ao
transporte, recebimento e estocagem de materiais de obra;

o

Minimizar ao máximo e/ou evitar emissões de produtos de combustão interna;

o

Propor medidas de controle e prevenção para minimizar e/ou evitar a ocorrência
destas emissões durante a obra.

C. Metodologia e Atividades Propostas
d.

Medidas para Redução das Emissões Atmosféricas

A emissão de gases e de particulados durante as obras será ocasionada pela circulação de veículos,
máquinas e equipamentos necessários às atividades de implantação do empreendimento.
Para minimizar este impacto recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
o

Durante a realização das atividades das obras, tais como escavações e regularização
de terreno, o material extraído deve ser mantido umedecido, de forma que não
ocorra emissão exagerada de partículas, principalmente nos locais onde exista
população no entorno das obras;

o

As áreas de estocagem de materiais e de manutenção de equipamentos, bem como
as vias de acesso, devem ser umectadas constantemente, especialmente durante o
período seco;

o

O transporte de material oriundo da terraplanagem deve ser feito em caminhões
cobertos com lona, principalmente no caso de transitarem em área urbana, para
evitar a formação de poeira, a queda e o espalhamento de terra ao longo do trajeto.
Se necessário, o material transportado deverá ser umectado;

o

O tráfego com os veículos, vinculados às obras, deverá ser feito em velocidade
compatível com as vias e sem excesso de carga;

o

Os equipamentos, máquinas e os veículos utilizados nas obras e serviços associados
devem passar por manutenção regular e periódica, de modo a obedecer às
exigências do PROCONVE – Programa de Controle de Poluição do Ar por
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Veículos Automotores, minimizando-se assim a emissão de gases poluentes e
material particulado na atmosfera, fora dos padrões estipulados;
o
e.

A queima de materiais combustíveis, de lixo e de matéria orgânica deve ser proibida.

Medidas para o Controle da Emissão de Ruídos

As obras de ampliação deverão provocar ruídos, em função da circulação de veículos e da
operação de máquinas. Como esses ruídos provocam incômodos à população residente nas
proximidades das áreas das obras, para mitigação são sugeridas as seguintes diretrizes:
o

No caso de necessidade de realização das obras no período noturno, o número de
máquinas e equipamentos utilizados deverá ser reduzido, de forma a adequar as
emissões de ruídos aos padrões preconizados pela legislação vigente, considerando
a existência de moradores nas proximidades das áreas de obras;

o

Os equipamentos deverão ter especificações técnicas rigorosas com relação à
emissão de ruídos, adotando-se a melhor tecnologia disponível;

o

As máquinas e equipamentos deverão passar por serviços de manutenção e
regulagem periódicos, bem como os veículos deverão ser fiscalizados para a
verificação do nível de ruídos e a manutenção das características originais do sistema
de escapamento, em atendimento à Resolução CONAMA 008/92 referente a este
tema;

o

Atender aos limites máximos de ruídos permitidos pela legislação, de acordo com a
NBR 10.151 da ABNT (que estabelece os limites máximos de ruídos, em função
das características de uso e ocupação do solo), tanto para o período diurno quanto
noturno, sendo este último apenas necessário se tiver obras durante a noite;

o

Este controle dos níveis de ruídos será implementado nas áreas onde se realizarão
as atividades, de forma a manter os níveis dentro dos padrões da legislação vigente,
compatíveis em relação aos níveis anteriormente medidos, para as áreas diretamente
afetadas (Resolução CONAMA 01/90 e NBR 10.151 e NBR 10.152).

o

Para este monitoramento de ruído durante a fase de obras, deverão ser realizadas
campanhas de medições periódicas, a começar antes do início das obras, e até o seu
final. As medições terão por finalidade avaliar a condição inicial e os incrementos
dos níveis de ruído, associando-os às etapas da obra e verificando a necessidade de
medidas corretivas.
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D. Indicadores Ambientais
Deverão ser considerados indicadores para este Subprograma de Controle da Qualidade do Ar
e da Emissão de Ruídos o número de ocorrências registradas tanto para as emissões atmosféricas
e de ruído. Estas devem ser separadas conforme as metas e objetivos preconizados anteriormente.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
f.

g.

Emissões Atmosféricas
o

Art. 32 do Decreto 8.468/76 que aprova o regulamento da Lei nº 997/76 que dispõe
sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. Este artigo determina
os limites máximos de emissão de fumaça preta por fontes móveis;

o

Resolução CONAMA 005/89 que institui o Programa Nacional de Controle da
Qualidade do Ar – PRONAR;

o

Resolução CONAMA 018/86 sobre o Programa de Controle de Poluição do Ar
por Veículos Automotores - PROCONVE;

o

ABNT NBR 6016:1986 – Gás de escapamento de motor Diesel – Avaliação do teor
de fuligem com a escala de Ringelmann.

Ruído e Vibração

Deve-se ressaltar a importância do atendimento aos limites máximos de ruídos permitidos pela
legislação, de acordo com a NBR 10.151 da ABNT (que estabelece os limites máximos de ruídos,
em função das características de uso e ocupação do solo), e outras normalizações de referência,
listadas a seguir.
o

IEC 60651 – Medidores de Nível Sonoro.

o

IEC 60804 – Medidores de Nível Sonoro por Integração.

o

IEC 60942 – Calibradores de referência acústica.

o

Decisão de Diretoria – DD nº 215/2007/E (CETESB) – Avaliação de incômodo
causado por vibrações.

F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado desde o início das atividades e durante toda a sua fase
de obras, de forma que as inspeções e vistorias de campo deverão ser realizadas com frequência
semanal para identificação dos aspectos aqui descritos,
Com relação ao monitoramento de ruído, recomenda-se uma campanha prévia ao início das
obras, que servirá de comparação para as campanhas a serem realizadas durante as obras, as quais
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deverão ser realizadas trimestralmente, durante todo o período de implementação do
empreendimento, sempre acompanhando o cronograma de obras de implantação das etapas do
empreendimento, ou seja, no período em que não houver obras, não deverão ser medidos os níveis
de ruídos.
G. Recursos Humanos e Materiais
h. Emissões Atmosféricas
Para execução deste Subprograma será necessário, minimamente, um profissional com
experiência em gestão ambiental e/ou segurança do trabalho. Este profissional será responsável
pelo acompanhamento das atividades e verificação da implementação das medidas, bem como pela
elaboração dos respectivos relatórios.
Também será utilizada, como recurso material, a escala colorimétrica de Ringelmann, para
inspeção de fumaça preta além dos recursos necessários para realização das inspeções (veículo para
deslocamento, EPI etc.).
i.

Ruído e Vibração

Para execução deste programa será necessário um técnico especialista em avaliação de ruído
ambiental.
Os integrantes da equipe poderão ser do próprio quadro de funcionários do empreendedor ou
da empresa responsável pela Gestão Ambiental das obras de implantação do empreendimento,
caso esta venha a ser contratada a parte.
A empresa contratada para a realização das campanhas de medição de ruídos deverá dispor dos
equipamentos para medição de ruídos, devidamente certificados e calibrados, que deverá consistir
de:
o

Analisador e monitor de eventos de ruído e vibração;

o

Microfone capacitivo;

o

Calibrador/referência acústica.

H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções deverão ser consolidados em relatórios de
monitoramento que compreenderão caracterização detalhada das ocorrências e sua origem;
evidências fotográficas e recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a
serem tomadas para a mitigação do impacto/ocorrência verificado.
Os monitoramentos de ruído serão registrados em relatórios específicos, que podem ser
incorporados nos relatórios das inspeções de campo no mês em que o monitoramento for realizado.
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I. Responsabilidade
É de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba as atividades de
implantação, gerenciamento e acompanhamento dos trabalhos contratados com as empresas
construtoras e prestadoras de serviços, quanto ao cumprimento das diretrizes aqui descritas.
Subprograma de Controle da Poluição do Solo e das Águas Subterrâneas
A. Justificativas e Objetivos
Os solos e os recursos hídricos subterrâneos poderão ser afetados pela infiltração de substâncias
poluentes manuseadas nas áreas de obra, tais como aditivos de concreto (álcalis), vazamentos ou
derrames acidentais de óleos e lubrificantes de máquinas e motores, entre outros. Devido a estes
fatores, foi desenvolvido o Subprograma de Controle da Poluição do Solo e das Águas Subterrâneas
visando controlar e monitorar as atividades de implantação do empreendimento reduzindo ou
ainda eliminando os impactos causados pelas atividades da obra.
Este subprograma tem, por objetivo, controlar, minimizar e até evitar possíveis contaminações
do solo e dos recursos hídricos subterrâneos.
B. Metas
Dentre as metas deste subprograma, estão:
o

Identificação e registro de áreas potencialmente contaminadas;

o

Estabelecer diretrizes para o manuseio adequado de produtos químicos;

o

Elaborar medidas preventivas contra possíveis vazamentos e para controle de
arraste de materiais.

C. Metodologia e Atividades Propostas
Para os potenciais impactos descritos anteriormente decorrentes das atividades de obra para a
implantação do acesso rodoviário, são recomendadas as medidas descritas a seguir, que deverão ser
implementadas tanto no canteiro de obras, como também nas oficinas de manutenção de máquinas
e equipamentos, locais de disposição temporária de materiais das obras e de resíduos sólidos.
j.

Prevenção contra vazamentos de óleos e graxas

O armazenamento de líquidos que possam acarretar contaminação do solo e da água (ex. óleos,
combustíveis) será feito em área coberta, impermeabilizada, sinalizada e dotada de caixas de
contenção para eventuais derrames ou vazamentos.
Nas áreas onde pode ocorrer acúmulo de resíduos de óleos e de combustíveis, como oficinas e
pátios de estacionamento de veículos pesados, deverão ser instalados sistemas de direcionamento
de efluentes de forma segregada e drenadas separadamente da drenagem pluvial.
Tais áreas também deverão contar com piso impermeável e contornado por canaletas para
garantir a retenção de ocasionais vazamentos que possam ocorrer durante as operações. Estas
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caneletas deverão ser direcionadas para uma caixa separadora água e óleo (SAO) de alta eficiência
no processo de remoção do óleo.
As caixas separadoras, tanques e grades deverão passar por limpezas periódicas, onde deve ser
removido todo o material acumulado para posterior disposição final adequada.
A manutenção de veículos e equipamentos deverá ser feita em local adequado para este fim
(piso impermeabilizado, sistema de contenção e separador água óleo). Os pátios de estacionamento
de maquinário da obra também deverão possuir piso impermeabilizado.
k.

Controle de arraste de materiais

Todos os equipamentos e materiais utilizados nas atividades da obra deverão ficar armazenados
em área coberta.
Restos de materiais acumulados em áreas descobertas que possam ser carreados pela chuva
deverão ser recolhidos diariamente e manuseados de acordo com o Subprograma de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
As áreas das atividades da obra, inclusive as vias de serviço e pátios de estacionamento de
maquinário, deverão possuir um sistema de canaletas de coleta de águas pluviais e caixas de
sedimentação, dotadas de sistema de gradeamento para retenção dos sólidos grosseiros carreados
por essas águas.
Ainda é importante ressaltar que tais caixas de sedimentação e grades deverão passar por
limpezas periódicas, retirando-se o material acumulado e enviando-o para disposição adequada.
D. Indicadores Ambientais
Deverão se considerados indicadores para este Subprograma de Controle da Poluição do Solo
e das Águas Subterrâneas o número de ocorrências registradas. Estas devem ser separadas
conforme as metas e objetivos preconizados anteriormente e por tipo, de acordo descrito no
Metodologia e Atividades Propostas.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
o

Decreto Estadual 8.468/76 que aprova o Regulamento da Lei Estadual 997/76. Os
efluentes deste empreendimento somente poderão ser lançados nas coleções de
água, desde que obedeçam às condições estabelecidas no art.18;

o

Resolução nº 396, de 03 de abril de 2008. Dispõe sobre a classificação e diretrizes
ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.

As atividades propostas neste subprograma visam à aplicação das boas práticas de
gerenciamento de obras para evitar/mitigar eventuais impactos ambientais no solo e recursos
hídricos subterrâneos, de forma a atender a legislação listada acima.
Para que a legislação seja cumprida, também é necessário que as leis e normas técnicas
pertinentes ao gerenciamento de resíduos, manejo e corte de vegetação, bem como as boas práticas
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de execução de obras sejam cumpridas/observadas. Estas leis e boas práticas podem, portanto, ser
encontradas nos Programas e Subprogramas que versam sobre esses processos e que se encontram
ao longo deste documento.
F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado desde o início das atividades de implantação e durante
toda a sua fase de obras até sua conclusão. As inspeções e vistorias de campo deverão ter frequência
semanal.
G. Recursos Humanos e Materiais
Para execução deste Subprograma a empreiteira contratada disponibilizará um profissional com
experiência em gestão ambiental que deverá acompanhar a obra durante todo o tempo de execução.
Este profissional será responsável pelo acompanhamento das atividades e verificação da
implementação das medidas descritas neste subprograma, bem como pela elaboração dos
respectivos relatórios.
H. Sistema de Registros
No monitoramento das obras, deverá ser realizada inspeção visual, de forma que os elementos
obtidos deverão ser consolidados em relatórios de monitoramento que compreenderão
caracterização detalhada das ocorrências e sua origem; evidências fotográficas e recomendações
com detalhamento das ações de controle e mitigação a serem tomadas para a mitigação do
impacto/ocorrência verificado.
I. Responsabilidade
A responsabilidade pelo desenvolvimento das medidas deste subprograma é da empreiteira
encarregada dos serviços e obras referentes à implantação do empreendimento, cabendo ao
empreendedor a fiscalização do cumprimento das medidas indicadas.
Para que este subprograma atinja seus objetivos, as ações devem ser realizadas com
procedimentos e técnicas básicas presentes num conjunto de diretrizes que devem ser incorporadas
aos contratos de execução das obras, de forma que as empreiteiras assumam, contratualmente, o
compromisso de implementação deste subprograma.
Subprograma de Controle de Efluentes
A. Justificativas e Objetivos
A implantação deste subprograma se faz necessária a fim de minimizar e até evitar possíveis
contaminações do solo e das águas superficiais e subterrâneas, através do adequado monitoramento
após a geração deste efluente, durante o seu adequado direcionamento para sistemas de tratamentos
adequados e na sua disposição final.
Este subprograma tem ainda a intenção de permitir o controle qualitativo e quantitativo, de
acordo com a legislação vigente aplicável, dos efluentes tratados e das águas pluviais drenadas que
serão lançados no corpo d’água receptor, a fim de evitar possíveis impactos ambientais nesse
ambiente.
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Os objetivos do presente subprograma são:
o

Minimizar e até evitar os impactos ambientais nos corpos receptores;

o

Assegurar o adequado direcionamento e tratamento dos efluentes gerados na obra;

o

Garantir a máxima eficiência dos sistemas de tratamento existentes.

B. Metas
Dentre as metas deste subprograma, estão:
o

Estabelecer diretrizes de avaliação e de gerenciamento de efluentes líquidos gerados;

o

Gerar informação e avaliar a condição de qualidade dos efluentes gerados no
empreendimento;

o

Subsidiar ações de prevenção e correção de atividades impactantes, minimizando
os efeitos da alteração da qualidade das águas.

C. Metodologia e Atividades Propostas
Para o controle de efluentes domésticos e industriais durante a fase de implantação estão sendo
preconizadas as seguintes medidas de controle:
l.

Controle dos Efluentes Domésticos

A obra deverá dispor, obrigatoriamente, de banheiros químicos ou contêineres, onde seus
efluentes, deverão ser direcionados por tubulação ou caminhão limpa fossa para sistemas de coleta,
afastamento e tratamento de efluentes mais próximos ao empreendimento.
Deverá ser realizado um controle ambiental, que consistirá de inspeção visual das obras, para
detecção de extravasamentos, falhas de vedação, infiltrações e vazamentos, de forma a evitar as
contaminações de solo e águas superficiais e subterrâneas.
m.

Controle dos Efluentes Industriais

O manuseio de cimento e concreto, assim como as atividades passíveis de contaminação, devem
ser realizados conforme diretrizes já preconizadas no Subprograma de Controle da Poluição do
Solo e das Águas Subterrâneas.
Dessa forma, os efluentes e águas residuais gerados nas áreas de apoio às obras, como áreas de
manutenção e lavagem de veículos, máquinas e equipamentos deverão ser direcionados, através de
sistema de dutos ou canaletas, para caixas separadoras água/óleo, destinado à contenção de sólidos,
óleos e graxas antes de seu lançamento nos cursos d’água, visando evitar o carreamento dessas
substâncias poluidoras.
Por sua vez, deve ser pré-estabelecida uma frequência de manutenção/limpeza das caixas
separadoras, de acordo com as instruções do fabricante ou projetista, onde os sólidos contaminados
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e óleos e graxas retidos deverão ser armazenados para sua posterior remoção e destinação
ambientalmente adequada (como resíduo perigoso), conforme diretrizes descritas no Subprograma
de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos.
No que concerne, os efluentes gerados pelo manuseio de cimento/concreto devem ser
decantados em tanques/bacias específicos, onde, após este processo, o efluente poderá ser
reutilizado na obra, tanto para a fase de compactação de piso quanto para a umectação do solo
(utilizado como medida de contingência à poluição do ar) ou ainda outros usos a serem
identificados durante a obra. O lodo remanescente do tanque será destinado como resíduo Classe
A, pois, de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002 trata-se de resíduo de cimento ou de
concreto.
D. Indicadores Ambientais
Deverão ser considerados indicadores para este Subprograma de Controle de Efluentes o
número de ocorrências registradas, onde estas devem ser separadas conforme as metas e objetivos
preconizados anteriormente.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
As atividades propostas neste subprograma visam à aplicação das boas práticas de
gerenciamento de obras para evitar/mitigar eventuais impactos ambientais nos recursos hídricos.
Para que a legislação seja cumprida, principalmente no que se refere a evitar alteração dos
parâmetros de qualidade dos cursos d’água impactados direta ou indiretamente pelo
empreendimento, é necessário que as leis e normas técnicas pertinentes ao gerenciamento de
resíduos, manejo e corte de vegetação, bem como as boas práticas de execução de obras sejam
cumpridas/observadas. Estas leis e boas práticas podem, portanto, ser encontradas nos Programas
e Subprogramas que versam sobre esses processos e que se encontram ao longo deste documento.
F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado no início das atividades de implantação e durante
toda a sua fase de obras até sua conclusão. As inspeções e vistorias de campo deverão ter frequência
semanal.
G. Recursos Materiais e Humano
Para execução deste Subprograma a empreiteira contratada disponibilizará um profissional com
experiência em gestão ambiental que deverá acompanhar a obra durante todo o tempo de execução.
Este profissional será responsável pelo acompanhamento das atividades e verificação da
implementação das medidas descritas neste subprograma, bem como pela elaboração dos
respectivos relatórios.
H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções e investigações deverão ser consubstanciados em
relatórios de monitoramento que compreenderão indicação das ocorrências e sua origem;
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evidências fotográficas e recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a
serem tomadas para a mitigação do impacto/ocorrência verificado.
I. Responsabilidade
A responsabilidade pelo desenvolvimento das medidas deste subprograma é da empreiteira
encarregada dos serviços e obras referentes à implantação do empreendimento, cabendo a
Prefeitura de Santana de Parnaíba a fiscalização do cumprimento das medidas indicadas.
Para que este subprograma atinja seus objetivos, as ações devem ser realizadas com
procedimentos e técnicas básicas presentes num conjunto de diretrizes que devem ser incorporadas
aos contratos de execução das obras, de forma que as empreiteiras assumam, contratualmente, o
compromisso de implementação deste subprograma.
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
A. Justificativas e Objetivos
Obras que envolvem a geração de resíduos sólidos, precisam ser gerenciados corretamente, de
tal forma que estes sejam armazenados, tratados, se for o caso, para que ocorra a destinação final
adequada, seja para tratamento, reciclagem ou disposição final.
O gerenciamento adequado desses resíduos tem a finalidade de evitar a degradação da qualidade
dos solos, dos recursos hídricos superficiais e até subterrâneos, além da proliferação de vetores de
doenças, mau cheiro, poluição visual, entre outros fatores, os quais justificam a necessidade da
implementação deste subprograma.
Podem ser citados como objetivos do presente subprograma:
o

Garantir a proteção dos recursos naturais e do ecossistema terrestre, mediante
adoção das medidas pertinentes de controle na geração, armazenamento, transporte
e disposição final dos resíduos gerados durante as obras;

o

Minimizar a geração de resíduos durante as obras, controlando as quantidades de
resíduos gerados e minimizando desta forma os impactos negativos causados por
sua produção;

o

Garantir o manejo e armazenamento temporário e adequado, de acordo com a
tipologia de cada resíduo sólido gerado;

o

Garantir a destinação (quando resíduos) e disposição finais (quando rejeitos)
adequados para cada tipo de resíduo sólido.

B. Metas
A principal meta estabelecida para este subprograma é estabelecer procedimentos e diretrizes
de coleta, transporte, acondicionamento, destinação final (quando resíduos) e disposição final
(quando rejeitos) para os resíduos gerados, de forma a serem incorporados à rotina de atividades
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desenvolvidas diariamente e a fim de minimizar os seus impactos ambientais durante a fase de
obras.
C. Metodologia e Atividades Propostas
n.

o.

p.

Planejamento do Gerenciamento de Resíduos Sólidos:
o

Estimativa dos resíduos a serem gerados, com a identificação de resíduos passíveis
de reciclagem;

o

Levantamento, prévio à obra, dos locais adequados para a disposição dos resíduos
previstos, bem como as empresas capacitadas para o transporte e disposição dos
resíduos;

o

Detalhamento das ações de gerenciamento de resíduos durante as obras conforme
as características das etapas do empreendimento; e

o

Treinamento ambiental dos trabalhadores quanto aos aspectos de gerenciamento
de resíduos.

Implantação do Subprograma de Gerenciamento, compreendendo:
o

Classificação e caracterização detalhada de todos os resíduos gerados de acordo
com a Norma ABNT NBR 10004 e Resolução CONAMA 307/02;

o

Triagem, respeitando as classes de resíduos apresentadas acima (Resolução
CONAMA 307/02, art 3°);

o

Acondicionamento adequado;

o

Contratação e fiscalização dos serviços de transporte de acordo com as normas
técnicas para transporte de resíduos;

o

Obtenção dos certificados de destinação de resíduos e emissão dos respectivos
manifestos de transporte;

o

Destinação/disposição final; e

o

Fiscalização sobre as atividades geradoras de resíduos durante toda a implantação
do empreendimento.

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Comuns

Para este tipo de resíduo, recomenda-se:
o

Instalação de recipientes para a coleta seletiva;
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o

q.

Coleta diária dos resíduos, os quais deverão ser armazenados em área especialmente
protegida, onde deverão ser dispostos separadamente por tipo de resíduo, até sua
retirada final e encaminhamento para as centrais de reciclagem e aterros sanitários,
no caso de não-recicláveis e orgânicos.

Gerenciamento dos Resíduos Perigosos

Os resíduos classificados como perigosos deverão ser:

r.

o

Coletados, separados de acordo com o tipo e a quantidade, acondicionados em
recipientes adequados e guardados de forma apropriada em locais de
armazenamento temporário protegidos contra as intempéries (pátios e áreas
cobertas);

o

A disposição final dos resíduos perigosos deverá ser feita em instalações especiais
(Aterros Classe I e incineradores), segundo o tipo de resíduo, ou deverão ser
encaminhados a centros de reciclagem/recondicionamento autorizados;

o

Óleos usados e solventes deverão ser entregues a empresas terceirizadas e
devidamente licenciadas, com o conhecimento prévio de seu destino final, com
registro de saída dos depósitos e canteiros de obras e chegada ao local de
reutilização ou disposição final;

o

Sempre que ocorrer o envio de resíduos perigosos para locais de disposição final é
necessário o preenchimento do Certificado de Autorização para Destinação de
Resíduos Industriais (CADRI), com a aprovação do órgão ambiental competente
(CETESB);

o

Tanto o armazenamento temporário quanto à disposição final deverá cumprir ao
estabelecido pela legislação vigente.

Gerenciamento de Resíduos Inertes

Os resíduos inertes correspondem aos resíduos oriundos das frentes de obras, como os entulhos
de demolições para limpeza e preparo das áreas das obras; pedras e areias retirados de escavações.
Este tipo de resíduo deve ser encaminhado para reuso e reciclagem ou para disposição em locais
apropriados (Aterro Classe IIA).
D. Indicadores Ambientais
Deverão ser considerados indicadores para este subprograma o número de ocorrências
registradas, onde estas devem ser separadas conforme as metas e objetivos preconizados
anteriormente.
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E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
Deve-se ressaltar a importância ao atendimento das normas, resoluções e decretos, referentes
aos processos de separação, acondicionamento provisório e disposição final, entre outros assuntos
pertencentes ao gerenciamento de resíduos sólidos. As normas utilizadas como base para o
desenvolvimento deste Subprograma e que devem ser atendidas são:
o

Norma ABNT NBR 10.004/2004: Classificação de Resíduos Sólidos;

o

Norma ABNT NBR 11.174/1990: Armazenamento de Resíduos Classe 2;

o

Norma ABNT NBR 12.235/1992: Armazenamento de Resíduos Perigosos – Classe
1;

o

Resolução CONAMA 275/2001: Estabelece o Código de Cores para Diferentes
Tipos de Resíduos;

o

Resolução CONAMA 307/2002: Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestão dos resíduos de construção civil;

o

Resolução CONAMA 358/2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição final
dos resíduos de saúde e dá outras providências;

o

Lei Estadual 12.300/06: Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define
princípios e diretrizes.

F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado no início das atividades de implantação e durante
toda a sua fase de obras até sua conclusão. As inspeções e vistorias de campo deverão ter frequência
semanal.
G. Recursos Materiais e Humano
Será necessário disponibilizar treinamentos para todo o pessoal envolvido na obra para que
saibam qual a responsabilidade de cada um no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos. Será
necessário garantir recursos para aquisição dos coletores de resíduos, construção da Central de
Resíduos de acordo com os requisitos aqui descritos e contratação de empresas prestadoras de
serviços de transporte, destinação e reciclagem de resíduos.
H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções deverão ser consubstanciados em relatórios de
monitoramento que compreenderão indicação das ocorrências e sua origem; evidências
fotográficas e recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a serem
tomadas para a mitigação do impacto/ocorrência verificado.
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I. Responsabilidade
A responsabilidade pelo desenvolvimento das medidas deste subprograma é da empreiteira
encarregada dos serviços e obras referentes à implantação do empreendimento, cabendo ao
empreendedor a fiscalização do cumprimento das medidas indicadas.
As empresas contratadas para prestação dos serviços relacionados à implantação do
empreendimento deverão implementar o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos durante
todo o período das obras, devendo ser essa uma das condições contratuais a ser respeitada.
Subprograma de Recomposição das Áreas Afetadas
A. Justificativas e Objetivos
A desativação dos canteiros de obras, depósitos de materiais e instalações de apoio e de
manutenção dos equipamentos e veículos implicará em demolições de edificações ou estruturas de
apoio, momento em que resultará uma quantidade de resíduos sólidos provenientes da remoção de
pavimentos e estruturas provisórias, e de descartes de materiais utilizados nos canteiros, nas
instalações de apoio administrativo e de estocagem de produtos; e nas áreas destinadas aos serviços
de manutenção de equipamentos e veículos.
São considerados objetivos deste subprograma:
o

Restabelecer o equilíbrio na relação solo-água-planta nas áreas atingidas pelo
empreendimento visando o suporte às atividades de recomposição física e biótica
dos locais e áreas alterados;

o

Possibilitar a retomada do uso original ou alternativo das áreas que sofreram
intervenções diretas decorrentes da implantação do empreendimento, através da
sua reestruturação e de modo a integrá-la de forma harmoniosa na paisagem.

B. Metas
Este subprograma trabalha de forma conjunta com outros, de forma que as suas principais metas
são:
o

Evitar, juntamente com o Subprograma de Prevenção e Controle de Processos de
Dinâmica Superficial, a instalação e/ou potencialização de processos erosivos nas
áreas a serem desmobilizadas;

o

Remover, de forma conjunta com o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, todos os vestígios materiais de atividades e serviços realizados e
reorganização da área modificada pelas obras;

o

Estabelecer diretrizes e procedimentos para os trabalhos de recuperação e
recomposição das áreas afetadas, tendo em vista aproveitar equipamentos,
ferramentas e mão-de-obra disponíveis, ainda presentes na área.
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C. Metodologia e Atividades Propostas
s.

Limpeza das Áreas de Trabalho

Nesta etapa deverá se proceder à:

t.

o

Remoção de todos os vestígios da obra, tais como restos de material da construção
(ferragens, fios, parafusos, madeiras, tapumes, isolantes, estacas, etc.), entulhos,
restos de estruturas provisórias, embalagens, ferramentas e equipamentos, material
excedente ou inútil, pisos das instalações, etc.;

o

Encaminhamento das ferragens, fios, equipamentos e demais materiais passíveis de
reutilização para o almoxarifado da empresa ou para locais de reciclagem. Os
resíduos sólidos não recicláveis deverão ser recolhidos e acondicionados em
recipientes apropriados para seu encaminhamento para disposição final adequada,
de acordo com o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

o

Remoção e transporte dos resíduos e entulhos até o local devidamente licenciado
para sua disposição final;

o

Descompactação das superfícies dos pavimentos das instalações provisórias de
apoio às obras, desativadas, para que se possa proceder à recomposição do solo (no
caso das áreas que serão revegetadas).

Recomposição Topográfica

No caso das áreas de apoio desativadas, nessas deverão ser realizados serviços de reconstituição
da geometria dos terrenos para evitar o surgimento de pontos favoráveis à erosão; e reintegração
ao conjunto da paisagem.
A recomposição topográfica compreende duas operações básicas: reconfiguração das linhas e
condições do relevo local (sistematização do terreno) e reordenamento das linhas de drenagem.
Essa recomposição compreende dois serviços básicos:

u.

o

Nivelamento da superfície do terreno – procedendo-se à remoção de eventuais
saliências (acúmulo de material inerte das escavações realizadas) e recobrimento de
depressões;

o

Implantação das estruturas de controle de erosão e dos sistemas de drenagem
superficial definitivas, de acordo com o Subprograma de Prevenção e Controle de
Processos de Dinâmica Superficial.

Proteção das Superfícies das Áreas Afetadas
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As superfícies livres do canteiro central do sistema viário e a área do canteiro de obras desativado
deverão ser protegidas da ação das águas pluviais, preferencialmente com a implantação de
cobertura vegetal (grama) e adequado sistema de drenagem de águas pluviais, tanto por questões
estéticas da paisagem quanto por questões de segurança devido ao surgimento de processos
erosivos.
Após a conclusão do nivelamento dos terrenos e implantação dos sistemas de drenagem
superficial, as superfícies deverão ser:

v.

o

Escarificadas para atenuar a compactação do solo, melhorar as condições da
estrutura do solo, facilitar a infiltração das águas pluviais e permitir o enraizamento
das espécies vegetais;

o

Recobertas com a camada de solo orgânico removido por ocasião das obras e
devidamente estocado; e

o

Adubadas, recebendo uma aplicação de corretivos e fertilizantes, os quais deverão
ser incorporados ao solo através de uma gradagem (revolvimento do solo com os
insumos).

Recomposição Vegetal

A recomposição vegetal deverá ser realizada prioritariamente nas áreas onde as alterações na
topografia original e a supressão da vegetação foram mais intensas, escolhendo-se as espécies
vegetais mais adequadas às necessidades de recomposição de cada local.
Nas superfícies menos impactadas, como canteiro de obras e estruturas de apoio, a
recomposição vegetal deverá utilizar espécies que tenham capacidade para proteger rapidamente o
solo e ao mesmo tempo propiciar condições para o estabelecimento de uma sucessão vegetal
natural.
A implantação de cobertura vegetal através de grama em placas, com fixação por estacas ou tela
metálica, e o plantio de espécies alastrantes têm sido uma solução plenamente utilizada, uma vez
que resolve a proteção do solo de superfícies mais planas.
Nos locais onde as declividades forem superiores a 5% ou onde as alterações ocorridas no perfil
dos solos foram intensas, será recomendável também a introdução de arbustos e trepadeiras
alastrantes, tolerantes à acidez comum dos solos expostos. Essas espécies, além de proteger a
superfície e o perfil do terreno, ajudam o desenvolvimento da sucessão natural da revegetação
realizada por espécies pioneiras locais arbustivas e arbóreas.
Nos casos em que o solo natural for úmido ou encharcado devido à proximidade de linhas de
drenagem, o plantio deverá considerar espécies adaptadas a essas condições.
Para a efetividade da realização da recuperação vegetal, é necessária a execução de um projeto
que considere os seguintes aspectos:
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o

Características geoecológicas de cada local;

o

Condições topográficas e edáficas;

o

Características da vegetação nativa, para escolha de espécies mais adequadas aos
propósitos de proteção e controle de erosão, recomposição paisagística e da
autossustentação do novo ecossistema da flora e fauna;

o

Formação e suprimento de mudas;

o

Procedimentos, métodos e equipamentos mais adequados, período da semeadura;
e

o

Manejo da área plantada.

As correções eventuais deverão ser indicadas com base nos resultados das medidas
implementadas.
D. Indicadores Ambientais
Deverão se considerados indicadores para este subprograma o número de ocorrências
registradas, as quais estiverem em desacordo com os procedimentos e diretrizes descritas, onde
estas também devem ser separadas conforme as metas e objetivos preconizados anteriormente.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
O Subprograma de Recomposição de Áreas Afetadas é orientativo quanto às medidas práticas
a serem adotadas no campo, devendo ser adaptado para cada caso específico de forma a recompor
a paisagem de cada área afetada pelas obras, da forma mais próxima à original e em toda a extensão
afetada. Foi elaborado em conformidade com a Lei Federal 6.938/81, regulamentada pelo Decreto
99.274, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado imediatamente após o término de todas as fases de
obras. As inspeções e vistorias de campo deverão ter frequência semanal a fim de contemplar todas
as frentes de serviço realizadas durante a implantação do empreendimento.
G. Recursos Materiais e Humano
Para execução deste Subprograma a empreiteira contratada disponibilizará um profissional com
experiência em gestão ambiental que deverá acompanhar a obra durante todo o tempo de execução.
Este profissional será responsável pelo acompanhamento das atividades e verificação da
implementação das medidas descritas neste subprograma, bem como pela elaboração dos
respectivos relatórios.
H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções deverão ser consubstanciados em relatórios de
monitoramento que compreenderão indicação das ocorrências e sua origem; evidências
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fotográficas e recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a serem
tomadas para a mitigação do impacto/ocorrência verificado.
I. Responsabilidade
A responsabilidade pelo desenvolvimento das medidas deste subprograma é da empreiteira
encarregada dos serviços e obras referentes à implantação do empreendimento, cabendo a
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba a fiscalização do cumprimento das medidas indicadas.
Para que este subprograma atinja seus objetivos, as ações devem ser realizadas com
procedimentos e técnicas básicas presentes num conjunto de diretrizes que devem ser incorporadas
aos contratos de execução das obras, de forma que as empreiteiras assumam, contratualmente, o
compromisso de implementação deste subprograma.
Subprograma de Controle das Interferências com o Tráfego e com a Segurança
da População
A. Justificativas e Objetivos
Embora as obras de implantação do Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera
e Cidade São Pedro não devam ser desenvolvidas em vias atualmente liberadas para tráfego, o fluxo
de veículos e caminhões de transporte de material destinado às obras deverá ocasionar
interferências com o tráfego ao longo das principais vias de circulação que dão acesso ao
empreendimento, destacando-se:
o

Incremento de tráfego em vias públicas, com consequente redução de fluidez e da
segurança;

o

Interferências com o tráfego e circulação de pedestres nas manobras de entrada e
saída do local do empreendimento, principalmente de caminhões;

o

Estacionamento irregular de veículos na via pública, aguardando entrada no local
do empreendimento;

o

Derramamento de cargas e sujeira nas vias (principalmente lama que desprende dos
pneus dos veículos que saem do local do empreendimento), entre outros.

Essas interferências no tráfego, ainda que temporárias, deverão ser mitigadas por meio da
adoção de medidas de controle, relacionadas à movimentação e circulação de veículos e máquinas,
ao transporte de cargas propriamente dito e à sinalização de orientação aos motoristas e proteção
aos transeuntes.
O objetivo principal deste subprograma consiste em eliminar ou atenuar eventuais impactos
negativos da movimentação de veículos a ser gerada na fase de implantação do empreendimento,
tais como os apontados anteriormente.
B. Metas
São as metas estabelecidas para este subprograma:
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o

Formular e aplicar aos processos de transporte medidas que permitam alcançar o
objetivo acima;

o

Estabelecer e aplicar requisitos de desempenho e controle dos processos de
transporte relacionados à fase de implantação do empreendimento.

C. Metodologia e Atividades Propostas
w.

Público-Alvo

Este subprograma terá como públicos-alvo:

x.

o

Usuários das vias públicas que serão utilizadas para transporte de materiais,
equipamentos e pessoal na fase de implantação do empreendimento;

o

Pessoas que residem ou exercem atividades no entorno das vias envolvidas;

o

Funcionários do empreendedor, ou de terceiros contratados, que exerçam
atividades relacionadas ao transporte de materiais, equipamentos e pessoal na fase
de implantação do empreendimento.

Planejamento de implantação do Subprograma

A fim de minimizar o derramamento de material nas vias, vale destacar a importância do
adequado dimensionamento das viagens a serem realizadas para transporte de materiais,
equipamentos e pessoal segundo os seguintes atributos considerados conjuntamente:
o

Origem e destino;

o

Tipo de veículo a ser empregado;

o

Rota entre origem e destino – vias e trechos a serem percorridos;

o

Períodos, dias e horários de realização das viagens.

A identificação das interferências significativas nas vias auxiliará em um planejamento
apropriado das rotas a serem seguidas no decorrer do transporte de materiais, equipamentos e
pessoal. Para tanto, tal planejamento deverá abranger:
o

Excesso de tráfego em relação às características e capacidade da via;

o

Estacionamento irregular na via pública para espera de entrada no local do
empreendimento;

o

Locais onde manobras de conversão e travessia nas vias pelos veículos a serviço do
empreendimento possam gerar interferências ou situações inseguras mais críticas;
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y.

o

Excesso de peso dos veículos em relação à capacidade de obras de arte (pontes,
viadutos);

o

Ruído e vibrações excessivos causados pela circulação de veículos a serviço do
empreendimento diante das condições de ocupação e uso do entorno das vias;

o

Geração de poeira, sujeira nas vias e outros fatores de risco ou incômodo.

Formulação de diretrizes e medidas

A formulação inicial de medidas para eliminação ou atenuação das interferências significativas
identificadas deverá contemplar os seguintes aspectos: adequação das rotas e movimentação dos
veículos vinculados às obras; complementação de sinalização e orientação do tráfego;
procedimentos para transporte de materiais, equipamentos e trabalhadores; e segurança em relação
à população, conforme apresentado na sequência:
z.

Medidas de Minimização de Interferência no Tráfego
o

Articulação com o Departamento de Trânsito Municipal para adoção e
implementação de medidas de ordenação do fluxo de veículos e de segurança dos
transeuntes e trabalhadores;

o

Alteração ou reajuste de rotas, tipos de veículos, períodos, dias e horários de
realização de determinadas viagens;

o

Orientação e sinalização da circulação de veículos e máquinas nas vias de acesso
locais e regionais, pelo menos nos trechos mais críticos, evitando a ocorrência de
acidentes com outros veículos e com os transeuntes;

o

Adequação e complementação de sinalização e canalização do tráfego nas vias
envolvidas junto a entradas e saídas do local do empreendimento: A movimentação
de veículos e equipamentos pesados vinculados às obras deverá ser disciplinada de
modo a minimizar interferências com o tráfego local, principalmente nas
proximidades da área do empreendimento;

o

Adoção de medidas preventivas em relação à movimentação de veículos vinculados
às obras, tais como comunicação social, isolamento da área das obras e sinalização
– viária e de advertência convencional;

o

Provisão de espaço suficiente para o estacionamento, carga e descarga dos
caminhões dentro do local da obra;
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aa.

bb.

o

Adoção de sinalização luminosa ou fosforescente nas proximidades do
empreendimento para facilitar a visualização à noite, devendo ser colocada a uma
distância adequada informando obstruções e desvios de tráfego;

o

Manutenção dos dispositivos utilizados para sinalização em perfeitas condições de
conservação, devendo os mesmos ser substituídos, caso sejam danificados.

Medidas de Segurança dos Trabalhadores da Obra
o

Durante os serviços de terraplenagem para implantação, o material retirado deverá
ser disposto em locais protegidos, de modo a não impedir o trânsito seguro dos
trabalhadores e de veículos vinculados às obras;

o

Isolamento prévio das áreas de terraplenagem e escavações através de fitas e/ou
proteções de madeira;

o

Sinalização permanente de todas as frentes de trabalho durante todo o período das
obras, de acordo com um plano de sinalização pré-definido.

Medidas de Controle do Transporte de Materiais

Para o transporte de máquinas e materiais por veículos longos, carretas-prancha e outros
veículos menores, destacam-se as seguintes medidas de controle e segurança:
o

Identificação de todos os veículos próprios, fretados e contratados pela construtora
com etiquetas ou placas de identificação;

o

Estabelecimento de contato prévio com as autoridades pertinentes para definição
de trajetos alternativos, alças de contorno, desvios, horários mais convenientes etc.
para reduzir os incômodos do tráfego de veículos pesados (poeira, lama, ruído e
vibrações) e evitar seu trânsito pelo centro urbano;

o

Planejamento do itinerário para o transporte dos materiais até o local de descarga
definido. Alterações de locais de descarga de materiais não poderão ser efetuadas
sem a autorização dos encarregados responsáveis pela logística das obras;

o

Os materiais deverão ser transportados por veículos apropriados à natureza do
material: caçambas ou carros-pipas para evitar vazamentos ou transbordos de
materiais úmidos, e caçambas fechadas/ cobertas por lonas ou acondicionamento
de materiais secos para evitar a produção de poeiras;

o

As velocidades permitidas tanto aos veículos de carga, como do pessoal vinculado
às obras, deverão ser sumariamente respeitadas;
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cc.

dd.

o

O abastecimento de combustível e a lubrificação dos equipamentos, por serem
atividades de risco, deverão ser executados por pessoal devidamente treinado e
veículos apropriados, de forma a evitar o derramamento de produtos no solo e os
impactos ambientais que poderão advir dessa operação;

o

Todos os veículos utilizados no transporte de materiais deverão ser periodicamente
revisados, para o controle da integridade dos equipamentos, particularmente
sistemas de freios, direção, injeção de combustível, além dos sistemas de
escapamento de gases e controle de ruídos.

Sinalização de Segurança das Obras e do Tráfego
o

A sinalização de segurança para o tráfego deverá obedecer às recomendações do
Código Nacional de Trânsito quanto às dimensões, formatos e dizeres. Qualquer
sinalização complementar de obras nas vias públicas deverá seguir a Resolução
561/80 do CONTRAN;

o

Os operadores de máquinas e equipamentos serão treinados para seguir
rigorosamente as indicações da sinalização;

o

Os dispositivos de sinalização deverão ser mantidos em perfeitas condições de
conservação durante todo o período de obras, devendo ser substituídos, caso sejam
danificados;

o

A sinalização nas proximidades das obras deverá ser luminosa ou fosforescente para
facilitar a visualização à noite, devendo ser colocada a uma distância adequada
informando obstruções e desvios de tráfego;

o

As saídas e entradas de veículos nas áreas das obras, áreas de apoio e em área de
empréstimo ou bota-fora, também deverão ser providas de sinalização diurna e
noturna adequadas;

o

As placas de orientação para “ATENÇÃO” e “REDUZIR VELOCIDADE”
devem ser posicionadas com a devida antecedência (no mínimo 500, 200 e 100 m),
em consonância com determinação das autoridades locais de trânsito;

o

O desvio de trânsito só poderá ser efetuado com autorização das autoridades
competentes, utilizando-se para isso barreiras, com sinalizações de advertência, que
serão removidas logo após o término dos serviços, retomando as condições
originais do local afetado.

Operacionalização do Subprograma
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A operacionalização do Subprograma deverá ser conduzida de acordo com o que vier a ser
definido na fase de planejamento descrita, bem como em medidas posteriores de ajuste e
aprimoramento. As principais ações a serem realizadas durante a execução do subprograma
abrangem:
o

Implantação de sinalização e adequação de infraestrutura nas vias envolvidas
(sinalização, canalização, reparos ou complementos de pavimentação e passeios e
outras);

o

Realização de campanhas de divulgação ao público sobre alterações nas condições
de infraestrutura e operação das vias envolvidas, se cabível;

o

Seleção de veículos e operadores de transporte de acordo com os requisitos
estabelecidos;

o

Orientação e treinamento dos operadores para cumprimentos dos procedimentos
previstos;

o

Programação das viagens de caminhões segundo origens, destinos, veículos, rotas,
dias e horários estabelecidos;

o

Controle do efetivo cumprimento dos procedimentos previstos quanto a veículos,
operadores, programação de viagens, acondicionamento e manuseio de cargas;

o

Implantação de medidas de ajuste e aprimoramento do próprio subprograma e suas
interfaces com outros programas e subprogramas e atividades relacionados.

D. Indicadores Ambientais
Deverão se considerados indicadores para este subprograma o número de ocorrências
registradas, as quais estiverem em desacordo com os procedimentos e diretrizes descritas, onde
estas também devem ser separadas conforme as metas e objetivos preconizados anteriormente.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
O Código de Trânsito Brasileiro - CTB estabelece a obrigatoriedade de implantação da
sinalização ao órgão com circunscrição sobre a via, que responderá, civil e criminalmente, pela falta,
insuficiência ou incorreta colocação da mesma, conforme consta do artigo 90 §1º, sujeitando-se
ainda, pelo artigo 1º §3º, à responsabilização objetiva por danos causados pelos cidadãos em virtude
da ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que
garantam o direito ao trânsito seguro.
Assim, preconiza o artigo 94 que, qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos
e pedestres, seja na pista ou no acostamento, caso não possa ser retirado, deve ser devidamente e
imediatamente sinalizado.
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Em complementação, o artigo 95 estabelece que nenhuma obra ou evento que possa perturbar
ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será
iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. O
parágrafo 1º do artigo 95 diz que a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou
manutenção da obra ou evento.
Na desativação do desvio e da sinalização provisória, versa o artigo 88 que a rodovia só poderá
ser liberada à circulação normal quando estiver devidamente sinalizada, verticalmente e
horizontalmente.
F. Cronograma de Execução
Este subprograma deverá ser formulado previamente à mobilização dos trabalhadores,
equipamentos e veículos vinculados às obras do empreendimento, e mantido durante todas as
etapas, de acordo com o cronograma de implantação do empreendimento.
G. Recursos Materiais e Humano
Nesta etapa do projeto não é possível determinar os recursos necessários para a implementação
deste subprograma, e, portanto, serão apresentados no detalhamento dos projetos para implantação
do empreendimento, no momento da solicitação da Licença de Instalação.
H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções deverão ser consubstanciados em relatórios de
monitoramento que compreenderão indicação das ocorrências e sua origem; evidências
fotográficas e recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a serem
tomadas para a mitigação do impacto/ocorrência verificado.
I. Responsabilidade
O planejamento e a execução deste Subprograma de Controle das Interferências com o Tráfego
e a Segurança da População são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
em conjunto com a empreiteira contratada.
Subprograma de Prevenção e Controle de Rupturas e escorregamentos de
Taludes
A. Justificativas e Objetivos
Para execução da obra serão necessários trabalho de terraplanagem para conformação do
terreno, podendo resultar em taludes que, caso não sejam implantados da forma correta e não
possuírem as proteções devidas, poderão acarretar em rupturas e escorregamento dos mesmos,
justificando assim a implantação deste subprograma durante as obras.
Após finalização das obras de implantação, ainda existem riscos de rupturas e escorregamento
dos taludes, uma vez que os mesmos ficaram expostos as intempéries do tempo e a ações antrópicas
e, portanto, este subprograma deve ter sua duração estendida a fase de operação do
empreendimento.
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B. Metas
A meta estabelecida para este subprograma é minimizar eventos de escorregamento e rupturas
de taludes.
C. Metodologia e Atividades Propostas
O monitoramento será realizado em conformidade com os padrões e metodologias usuais,
atendendo as normas técnicas pertinentes e consistindo, basicamente, de procedimentos de
observação e medição, os quais permitirão a identificação, diagnóstico e acompanhamento das
rupturas e escorregamentos, os quais podem eventualmente estar instalados nos taludes dos cortes
e aterros, de forma a se estabelecer as medidas de mitigação, controle e prevenção necessárias, e a
verificação das eventuais inconformidades com o projeto.
O dimensionamento dos taludes, de forma a garantir sua estabilidade e integridade, está
devidamente contemplado pelo projeto e foi desenvolvido com base nas investigações e estudos
geotécnicos realizados, considerando-se as características geotécnicas das fundações e dos materiais,
inclinação dos taludes, necessidade de bermas, proteção superficial contra erosão e drenagem.
Instabilidades em taludes de cortes e aterros poderão ocorrer durante as fases de implantação e
operação do empreendimento, e estariam relacionadas a inclinações inadequadas de taludes; falta
de proteção superficial ou sua deterioração; deficiências nos sistemas de drenagem superficial;
processos erosivos; percolação de água, e carregamentos não previstos, manifestando-se como
rupturas e escorregamentos.
Podem ser identificados e diagnosticados pela presença de trincas na superfície do terreno,
abatimentos, deslocamentos, basculamentos, degraus, presença de água e zonas saturadas.
A ruptura corresponde à etapa inicial do processo, sendo caracterizada pela presença de uma ou
mais trincas abertas sem deslocamento (trincas de tração), indicando que já houve o rompimento
do solo ao longo de uma superfície contínua, com o “isolamento” de uma massa de solo em relação
ao maciço.
Escorregamentos dizem respeito à movimentação da massa rompida, com o abatimento de um
dos lados das trincas (trincas de cisalhamento) e a exposição de uma superfície verticalizada com
milímetros a metros de altura, que nos solos homogêneos apresenta forma aproximadamente
côncava, característica de rupturas do tipo circular.
O monitoramento dos taludes quanto às eventuais rupturas e escorregamentos consiste,
basicamente, de inspeções sistemáticas nas quais devem ser mapeadas em planta georreferenciada,
e caracterizadas detalhadamente, as seguintes feições e ocorrências:
o

Trincas de tração (abertas), com indicação da forma, comprimento, abertura em
milímetros, evidências de deslocamentos associados, evidências de infiltração de
água, carreamento de materiais e processos de piping (erosão tubular regressiva) a
jusante.
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o

Trincas de cisalhamento (fechadas, com abatimento de um dos lados ao longo da
superfície de ruptura), com indicação da forma, comprimento, rejeito
(deslocamento vertical) em milímetros, e evidências de deslocamentos associados.

o

Escorregamentos relacionados às trincas, com seus limites e altura da superfície de
ruptura, seção típica transversal pela ruptura, volume aproximado do material
mobilizado, tipo de material rompido e causa provável.

o

Presença de água e zonas saturadas, com indicação das áreas com ocorrência de
umidade; formas de ocorrência das surgências de água (escorrimento, gotejamento
ou jorro) com indicação de vazão (em litros/s) e carga hidráulica (em metros), se
necessário; e as ocorrências de processos erosivos e piping associados.

o

Deterioração da proteção superficial, com croqui das áreas das ocorrências,
extensões, estado de conservação e identificação das causas das ocorrências
registradas.

o

Erosões na forma de locas e tubos nos taludes, causadas pela ocorrência de piping,
com indicação da posição da ocorrência em relação ao talude (topo, posições
intermediárias e pé), dimensões, profundidade e presença de água.

Como medidas mitigadoras para as eventuais rupturas e escorregamentos nos taludes dos cortes
e aterros, poderão ser realizadas recomposições do talude rompido por meio de reaterro com solo
argiloso compactado; retaludamentos; construção de bermas de equilíbrio; instalação de drenos
profundos; recomposição ou adequação da drenagem superficial; recomposição da proteção
superficial, e obras de contenção caso necessário.
D. Indicadores Ambientais
Deverão se considerados indicadores para este subprograma o número de ocorrências
registradas, as quais estiverem em desacordo com os procedimentos e diretrizes descritas, onde
estas também devem ser separadas conforme as metas e objetivos preconizados anteriormente.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
As principais normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a serem
observadas pelo projeto, são relacionadas a seguir:
o

NBR-06497/1983 – Levantamento Geotécnico;

o

NBR-08044/1983 – Projeto Geotécnico;

o

NBR-09061/1985 – Segurança de Escavações a Céu Aberto;

o

NBR-11682/1990 – Estabilidade de Taludes;

o

NBR-06484/2001 – Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento de Solos.
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F. Cronograma de Execução
Este Subprograma será executado em três etapas:
o

Etapa de Planejamento: nesta etapa, será informada à construtora responsável pelas
atividades das obras e às empresas terceirizadas a necessidade de definir os
procedimentos necessários para a prevenção e controle de eventuais rupturas e
escorregamentos de taludes de cortes e aterros passíveis de ocorrência nas obras.

o

Etapa de Execução: nesta etapa será verificado se todos os procedimentos
estabelecidos estão sendo atendidos e monitorados os taludes de cortes e de aterros.

o

Etapa de Pós-execução: nesta etapa serão avaliados os resultados dos
procedimentos implantados, bem como avaliada a periodicidade das vistorias
técnicas, a(s) instituição(ções) responsável(is) pela contratação desses serviços e a
forma de registro e de armazenamento das informações a serem obtidas.

G. Recursos Materiais e Humanos
Para execução deste Subprograma a empreiteira contratada disponibilizará um profissional com
experiência em gestão ambiental que deverá acompanhar a obra durante todo o tempo de execução.
Este profissional será responsável pelo acompanhamento das atividades e verificação da
implementação das medidas descritas neste subprograma, bem como pela elaboração dos
respectivos relatórios.
H. Sistema de Registros
Durante a etapa de obras, as inspeções deverão ser realizadas semanalmente, e durante sua
operação deverão ser realizadas semestralmente; após as precipitações pluviométricas intensas e
períodos de chuvas continuadas, e quando houver indícios ou informação de terceiros sobre
eventuais ocorrências.
I. Responsabilidade
O planejamento e a execução deste Subprograma são de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Santana de Parnaíba em conjunto com a empreiteira contratada.
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL
Apresentação e Justificativa
Durante a fase de implantação do empreendimento, atividades como supressão da vegetação e
limpeza do terreno; a realização dos serviços de terraplenagem; execução das obras civis e
pavimentação e circulação de veículos e máquinas poderão alterar a qualidade físico-química e
química das águas. Na fase de operação, a atividade prevista é a circulação de veículos, não sendo
previstos impactos a qualidade da água superficial em função dessa atividade.
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Objetivos e Metas
Este programa tem como objetivo a avaliação periódica das características físico-químicas e
químicas das águas nas áreas de influência do empreendimento, de modo a identificar prontamente
a ocorrência de possíveis impactos.
Este Programa tem como meta avaliar a eficácia das medidas mitigadoras de alterações da
qualidade da água nas imediações do empreendimento, executando o monitoramento periódico da
mesma.
Procedimentos Metodológicos
a.

Definição dos pontos de monitoramento

O monitoramento de qualidade da água deverá ser realizado através da amostragem de água
superficial, considerando os mesmos pontos avaliados no levantamento de dados primários para a
elaboração do Diagnóstico Ambiental.
b.

Procedimento de coleta

A amostragem deverá seguir as recomendações descritas por ISO 5667-6 (2014) e ANA;
CETESB (2011). As amostras deverão ser armazenadas em frascos de material apropriado,
contendo o preservante adequado, em função do analito ao qual se destina cada alíquota. O preparo
de amostras e as respectivas análises deverão ser realizados dentro do holding time específicos para
cada parâmetro a ser analisado, de acordo com metodologias internacionalmente reconhecidas, tais
como Standard Methods e USEPA.
c.

Parâmetros a serem monitorados

Em campo, deverão ser realizadas medidas físico-químicas nas amostras de água superficial dos
seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, pH, potencial de oxirredução, condutividade, salinidade
e temperatura. A medição dos parâmetros físico-químicos em campo deverá ser feita utilizando
uma sonda multiparâmetros, calibrada em laboratório acreditado segundo a norma NBR/ISO IEC
17.025:2005.
Em laboratório, deverão ser analisados os mesmos parâmetros analisados no Estudo de
Impacto Ambiental.
O laboratório contratado deverá adotar métodos analíticos que propiciem limites de
quantificação praticável (LQP) que atendam aos valores da Resolução CONAMA 357/05. Todas
as amostras deverão ser encaminhadas para o laboratório acompanhadas de cadeia de custódia.
Todas as análises deverão ser realizadas em laboratório acreditado pela NBR/ISO IEC
17.025:2005, em atendimento a Resolução SMA nº 100/2013.
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Indicadores ambientais
Os indicadores ambientais do presente programa de monitoramento se baseiam no
acompanhamento dos parâmetros referentes às condições e padrões de qualidade das águas
superficiais. A variação desses parâmetros, ao longo do tempo poderá fornecer elementos que
permitam a identificação dos efeitos dos impactos ambientais associados ao processo de instalação
e operação do empreendimento na área.
Recursos materiais e humanos
Para a execução deste programa de monitoramento, serão necessários insumos e equipamentos
para a coleta, acondicionamento, transporte e análise das amostras de água.
A equipe técnica deverá ser composta por profissionais devidamente qualificados e com
experiência comprovada. Para o desenvolvimento do presente programa é sugerido no mínimo os
seguintes profissionais: 1 biólogo, 1 químico e 2 técnicos ambientais.
Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Em 2005, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) publicou a Resolução nº 357
que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento definindo condições e padrões de qualidade das águas, estabelecendo limites
individuais para cada substância em cada classe.
Inter-relação com outros Planos e Programas
O programa de monitoramento das águas superficiais está associado aos seguintes planos e
programas:
o

Programa de Controle Ambiental das Obras;

o

Plano de Supressão de vegetação

Cronograma de Execução
O monitoramento deverá ter início através da realização de uma campanha prévia, a qual deverá
ocorrer em momento anterior ao início de qualquer atividade de implantação do empreendimento,
incluindo a supressão de vegetação.
A partir do início da implantação, as campanhas deverão ocorrer mensalmente e se estenderão
ao longo de toda a fase de implantação. Durante a fase de operação, não está sendo previsto
impacto em função da atividade do empreendimento, entretanto três meses após a conclusão da
obra deverá ser realizada uma campanha final.
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