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LOCALIZAÇÃO

 Localizado na porção nordeste do município
de Santana de Parnaíba
 interligará os bairros de Cidade de São Pedro,

Conjunto Habitacional São Benedito e Colinas
da Anhanguera

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
 OBJETIVO
 melhorar as condições de tráfego e incrementar a segurança viária da região onde se insere,
favorecendo a maior acessibilidade entre os bairros e áreas de concentração de atividades
comerciais e industriais no entorno
 JUSTIFICATIVA
 Falta de mobilidade entre os bairros da região, como Cidade São Pedro e Colinas da
Anhanguera, separados por apenas 2 km em linha reta;
 A falta de mobilidade dificulta também a oferta de serviços públicos pela municipalidade,
devido às distâncias e à necessidade de percorrer território de outros municípios;
 O empreendimento terá importância fundamental para o desenvolvimento econômico da
região;

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

LOCALIZAÇÃO
ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

Alternativa 3 – Descarta devido a necessidade de grande
desapropriação e relocação de população, bem como
adentra o município de Cajamar.
Critério

Áreas de vegetação a ser suprimida

Alternativa 1

Alternativa 2

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

Área de Preservação Permanente – Serão impactados 0,32 ha em Serão impactados 0,16 ha
APP impactada
APP
em APP
3 cursos d ’ ´água (Córregos
Quantidade de cursos d’água a serem
2 cursos d’água (Córregos
das
Furnas,
Itaim
e
Paiol
transpostos
das Furnas e Paiol Velho)
Velho)
Existe uma via de
Via de Acesso existente
Não há
circulação interna a Fazenda
Itahyê

Melhor alternativa  2, pois implica em menor área de
supressão de vegetação e interferência em APP, menor
transposições de cursos d’água, além de aproveitar

parcialmente uma via de acesso existente.

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

 Obra de utilidade pública que visa criar uma nova via de acesso entre Conjunto
Habitacional São Benedito, localizado no bairro Cidade São Pedro, e a Avenida
Pérola Byington/Estrada do Paiol Velho, próximo ao bairro Colinas da Anhanguera

 Área do empreendimento já foi desapropriada
Indic ador

Classificação
Extensão Total

Projeto

Unidade

Avenida
1,98

km

Extensão em túnel

-

m

Extensão em ponte ou viaduto

-

Praças de pedágio
Largura da faixa de domínio
Pistas
Largura das faixas de rolamento

15
1 com 2 faixas de rolamento
por sentido
3,3

m
o

n de praças
m
no de pistas
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

LOCALIZAÇÃO
ÁREAS DE INFLUÊNCIA

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO
MEIO FÍSICO E BIÓTICO
Área de Influência Indireta (AII)
 Compreende os limites das áreas de
drenagem do entorno imediato à ADA

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

DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

Meio Físico

•
•
•
•
•
•

Clima
Qualidade do ar
Solo e Relevo
Cavernas
Drenagem
Recursos Hídricos
Superficiais
• Recursos Hídricos
Subterrâneos
• Levantamento de Passivos

Meio Biótico

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

Meio Socioeconômico

• População e Qualidade de
Vida
• Emprego e Renda
• Equipamentos e serviços
públicos
• Condições de Saneamento;
• Infraestrutura viária e
Transporte Público
• Uso e ocupação do solo
• Ordenamento Territorial
• Patrimônio cultural e
Natural

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

DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO

DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO
 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

 Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do
Alto
Tietê
(UGRHI-06),
na
sub-região
Juqueri/Cantareira;
 A sub-bacia hidrográfica do córrego do Paiol Velho é
a principal rede de drenagem da AID e da ADA. 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 município de Santana de Parnaíba é
classificado como área crítica de disponibilidade
de água superficial.

DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO
 DISPONIBILIDADE HÍDRICA E USOS DAS ÁGUAS

Distribuição das outorgas de uso da água superficial e
subterrânea na AII.

Distribuição das outorgas por tipo de uso na AII.

DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO
 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS (CONTEXTO REGIONAL)

 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;
 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, 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 (CETESB, 2017).

DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO
 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS (DADOS PRIMÁRIOS)

 Para o diagnóstico foram realizadas duas campanhas
de amostragem (set/15 e jan/16) de água superficial
em quatro pontos, visando à caracterização da
qualidade dos principais corpos d’água existentes
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.

DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO
 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS (DADOS PRIMÁRIOS)
 De acordo com o Decreto Estadual
10.755/77, PA-01, PA-02 e PA-04
estão localizados em corpos d’água
enquadrados como Classe 3, sendo,
portanto, comparados às condições
e padrões estabelecidos pelo artigo
16 da resolução CONAMA 357/05;
Ponto de Amostragem PA-01

Ponto de Amostragem PA-02

 PA-03 está inserido em um corpo
d’água localizado no interior de uma
Unidade de Conservação (reserva
biológica do Tamboré), considerado
como Classe 1, sendo os resultados
comparados às condições e padrões
estabelecidos pelo artigo 14 da
resolução CONAMA 357/05.
Ponto de Amostragem PA-03

Ponto de Amostragem PA-04

DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO
 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS (DADOS PRIMÁRIOS)

Medição da profundidade da coluna d’água
dos pontos de amostragem

Sonda multiparamétrica da marca HANNA, utilizada
para medição físico-química, in situ.

Amostragem de água superficial utilizando
garrafa do tipo Van Dorn.

Registro dos dados físico-químicos medidos
em campo.

Transferência das amostras de água superficial coletada,
para frascos fornecidos pelo laboratório.

Preservação das amostras em caixas
térmicas com gelo.

DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO
 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS (DADOS PRIMÁRIOS)

 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, quanto
a atividades antrópicas na região;
 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.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E
PROGRAMA AMBIENTAIS

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
METODOLOGIA
Fase de
Planejamento




















Qualidade do ar e níveis de
ruídos e vibrações
Relevo e solos (topografia do
terreno e qualidade dos solos)
Recursos hídricos superficiais e
subterrâneos
Cobertura vegetal (composição
florística)
Fauna terrestre (mamíferos,
aves, répteis e anfíbios) e Biota
Aquática
Áreas protegidas
População e qualidade de vida
Uso do solo e paisagem
Infraestrutura viária e tráfego
Finanças públicas
Equipamentos e serviços
públicos

Fase de
Implantação







Meio
Físico

Elementos
ambientais
relevantes
Meio
Biótico

Meio
Socioeconômico

Fase de
Operação



Divulgação do empreendimento
Levantamentos topográficos e investigações
geológicas e geotécnicas;
Levantamentos florísticos, faunísticos e da
qualidade da água.

Mobilização da mão de obra e implantação do
canteiro de obras
Movimentação de terra
Pavimentação e implantação de obras de arte
especiais;
Implantação da sinalização;
Reafeiçoamento da paisagem;
Disposição dos resíduos sólidos e dos descartes das
obras.
Circulação de veículos particulares e transporte
público;
Manutenção da via pública.


Identificação,
análise e
avaliação dos
potenciais 18 impactos
 Meio físico: 6
impactos
decorrentes do  Meio biótico: 6
empreendimento Meio socioeconômico: 6

IMPACTOS AMBIENTAIS
IMPACTOS AVALIADOS PARA O MEIO FÍSICO

DESCRIÇÃO

NATUREZA

SIGNIFICÂNCIA

ADA

AID

AII

ABRANGÊNCIA

operação

implantação

IMPACTOS

planejamento

FASE

-

b

Alteração da qualidade
do ar

X

X

X

O aumento da circulação de veículos nas vias de acesso e a operação de
máquinas e equipamentos geram emissões atmosféricas e ressuspensão de
poeiras.

Alteração dos níveis de
ruídos e vibrações

X

X

X

A movimentação e operação de máquinas, equipamentos e veículos
contribuirão para o aumento das emissões de ruídos e vibrações.

-

b

Itensificação dos
processos erosivos

X

A supressão da vegetação, a remoção do solo orgânico, a execução da
terraplenagem poderão induzir processos erosivos.

-

m

A instalação do canteiro de obras, supressão de vegetação, execução da
terraplenagem e das obras civis poderão provocar alterações na qualidade das
águas.

-

m

X

Alteração da qualidade
das águas superficiais

X

Alteração do
escoamento superficial

X

X

Alteração das condições de escoamento das águas superficiais em função da
remoção da vegetação, terraplenagem e pavimentação da via.

-

b

X

Os resíduos sólidos e líquidos gerados na fase de obras, caso dispostos
X inadequadamente, poderão ocasionar a poluição dos solos e das águas
subterrâneas.

-

b

Alteração da qualidade
dos solos e das águas
subterrâneas

X

PROGRAMAS AMBIENTAIS

Programas Ambientais

Fase de
Implantação

PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS

X

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA
SUPERFICIAL

X

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FLORA

X

PLANO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

X

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INCREMENTO DA CONECTIVIDADE

X

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO SNUC

X

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA TERRESTRE

X

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DA FAUNA
ATROPELADA

Fase de
Operação

X
X
X
X

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL

X

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

X

CONCLUSÃO DO EIA

CONCLUSÃO DO EIA
 O novo acesso trará melhorias nas condições de tráfego e mobilidade da região onde será inserida;
 Criação de novas rotas entre as áreas residenciais e comerciais, aumentando a potencialidade de novos clientes para as
áreas comerciais, na mesma proporção em que melhore o padrão de acesso;
 Área de implantação já está desapropriada, bem como não irá desapropriar nenhuma população do município;
 Trecho escolhido é o que possui menor impacto relacionado a supressão de vegetação, devendo este impacto ser
monitorado, mitigado e compensado;

 Não foram identificados impactos que inviabilizem o projeto
 Os impactos previstos serão mitigados ou compensados por ações integrantes de programas ambientais, a serem
executados durante as obras e operação do empreendimento;
 A não implantação do empreendimento pode significar o agravamento do trânsito já existente na região, devido ao
aumento natural na frota de veículos da região, bem como no surgimento de novos empreendimentos imobiliários,
comerciais ou industriais na região.

CONCLUSÃO DO EIA

Com base nos estudos e avaliações realizadas pela equipe técnica responsável,
conclui-se que a Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da
Anhanguera e Cidade São Pedro apresenta viabilidade ambiental,
inclusive não apresentando impactos significativos aos recursos
hídricos em sua área de influência, desde que condicionado à
implantação dos Programas Ambientais propostos para o controle e mitigação
dos impactos negativos, a compensação ambiental e o monitoramento do
empreendimento.

Obrigado!

