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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. APRESENTAÇÃO 
 

 O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com o seu respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (Rima), foi elaborado para o licenciamento ambiental junto a 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) de barragem do Ribeirão 

Piraí para abastecimento público dos municípios de Indaiatuba, Cabreúva, Itu e Salto (SP), 

sendo que o empreendimento está situado fisicamente entre os municípios de Itu e Salto. 

 O empreendimento é de responsabilidade do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão 

Piraí, que reúne quatro municípios citados anteriormente. O consórcio foi criado em 12 de 

junho de 2003, devido às dificuldades desses municípios em relação ao fornecimento e 

gestão da água para população. Seu objetivo é planejar, adotar e executar planos, 

programas e projetos destinados a acelerar o desenvolvimento sócio-econômico e 

ambiental da região, promovendo programas ou medidas destinadas à recuperação do meio 

ambiente das quatro cidades consorciadas, com atenção especial ao Ribeirão Piraí. 

 Nesse sentido, foi analisado e avaliado proposta para implantação de barragem no 

Ribeirão Piraí com o objetivo de fornecimento de água para abastecimento público dos 

municípios consorciados e a regularização das vazões dessa drenagem, com a finalidade de 

evitar a ocorrência de processos de inundação à jusante. 

 Para tanto foram elaborados estudos de viabilidade e projeto básico da barragem 

para solicitação de verba, junto ao Governo Federal referente ao Programa de 

Aceleramento do Crescimento (PAC), com a finalidade de implantação do 

empreendimento. 
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 Com a aprovação da verba pelo Governo Federal, o Consórcio iniciou os trabalhos 

de contratação por meio de licitação pública de empresa especializada na elaboração de 

estudos ambientais para licenciamento de empreendimento junto a Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo. 

 Portanto, o objetivo principal desse RAP é a solicitação da Licença Prévia do 

referido empreendimento conforme as disposições legais das Resoluções SMA n. 42 , de 

29 de dezembro de 1994, que dispõe sobre procedimentos de análise de Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA e Rima), e SMA n. 54, de 30 novembro de 2004, que dispõe 

sobre procedimentos para o licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria do Meio 

Ambiente. 

 Foram considerados, ainda, para elaboração do EIA o Parecer Técnico 

72.933/10/TA, de 09 de setembro de 2010, referente à Consulta Prévia do Processo 

Impacto n. 161/10 feita pelo Consórcio a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(Cetesb), e o respectivo Termo de Referência elaborado pela Cetesb para barragem do 

Ribeirão Piraí. 

 Nesse sentido, o EIA está estruturado nos seguintes capítulos principais: 

− 1) Introdução: apresentação geral do empreendimento, descrevendo o contexto no 

qual se insere com sua localização e os requesitos para o seu licenciamento. 

Descrição do conteúdo de cada capítulo, da organização do trabalho e das 

conclusões mais relevantes. 

− 2) Informações Gerais: apresenta a caracterização geral dos responsáveis pelo 

estudo, com identificação do empreendedor e da empresa consultora responsável, 

com listagem e caracterização da experiência de cada profissional que participou da 

elaboração do estudo, incluindo os respectivos registros nos conselhos profissionais 

e o cadastro técnico no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama). 

− 3) Justificativas do Empreendimento: são descritas as principais justificativas 

técnicas, econômicas e sociais para implantação do empreendimento, 

desmonstrando o panorama atual e futuro em relação a demanda para 

abastecimento público de água nos municípios consorciados e informando a 

capacidade dos mananciais em termos atuais e potenciais. São apresentadas as 
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previsões de crescimento socioeconômico e as respectivas alterações nas demandas 

de abastecimento, incluindo as ações desenvolvidas nos municípios para controle e 

monitoramento de perdas e do uso da água na região. 

− 4) Aspectos Legais: nesse capítulo são apresentadas as principais legislações 

federais, estaduais e municipais eue foram consideradas para elaboração do estudo, 

avaliando se o empreendimento está completamente ajustado à legislação 

ambiental. 

− 5) Políticas Públicas, Planos, Programas e Projetos Colocalizados: é feita uma 

análise da compatibilidade do empreendimento com as políticas, planos e 

programas governamentais e privados relacionados, considerando principalmente: 

as Políticas Públicas, os Planos e Programas de Ordenamento Territorial e 

Ambiental (planejamento macroregional, uso e ocupação do solo municipais e das 

unidades de conservação), os Planos dos Comitês de Bacia Hidrográficas e dos 

Consórcio Intermunicipais e as interferências com outros empreendimentos 

existentes e a serem implantados na bacia hidrográfica. 

− 6) Estudo de Alternativas: realização de prognótico da área sobre a alternativa zero 

ou sem a implantação do empreendimento e as alternativas tecnológicas e 

locacionais, com especial destaque para a localização do eixo da barragem. 

− 7) Descrição e Caracterização do Empreendimento: apresentação dos dados 

referentes aos projetos básico e de viabilidade desenvolvidos para o 

empreendimento, incluindo também as áreas de apoio necessárias nas fase de 

implantação e operação tais como: áreas de empréstimo, bota-fora, canteiro de obra 

e acessos. 

− 8) Definição da Área de Estudo: apresentação e descrição das Áreas de Influência 

do Empreendimento, que são: Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência 

Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), com a localização geográfica das 

mesmas e justificativas de suas definições. 

− 9) Diagnóstico Ambiental da Área de Estudo: trata-se do diagnóstico ambiental dos 

meios físico, biótico e sócio-econômico em cada uma das respectivas áreas de 

influência (AII, AID e ADA), com apresentação de dados secundários e primários e 

as metodologias usadas nos levantamentos. 
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− 10) Análise Integrada: a partir dos resultados obtidos no diagnóstico ambiental é 

feita uma análise integrada da situação ambiental atual na área de estudo e como 

será afetada pela implantação do empreendimento. 

− 11) Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais: descreve e classifica os 

impactos ambientais que ocorrem nas diferentes fases do empreendimento 

(planejamento, implantação e operação), avaliando as interferências nas unidades 

de conservação e suas respectivas zonas de amortecimento. São apresentadas 

também as metodologias utilizadas para a realização da avaliação de impactos 

ambientais. 

− 12) Medidas e Programas Ambientais: são apresentadas para cada impacto 

ambiental as medidas mitigadoras, de controle ou compensatória para os efeitos dos 

impactos negativos e as medidas de incremento para os impactos positivos, 

descrevendo os programas ambientais propostos pelo empreendedor. 

− 13) Prognóstico da Qualidade Ambiental Futura: a partir dos resultados obtidos 

pela análise integrada dos impactos ambientais e considerando os programas 

ambientais propostos é apresentado um prognótico da evolução das condições 

ambientais, apreciando duas hipóteses de cenário: área com o empreendimento e 

área sem o empreendimento. 

− 14) Conclusões e Recomendações: apresenta a avaliação geral do estudo, com base 

em uma visão articulada do diagnóstico ambiental, da proposta do 

empreendimento, dos impactos ambientais gerados, das medidas 

mitigadoras/compensatórias/incremento e dos programas ambientais propostos, 

incluindo pela conclusão da equipe técnica responsável pela viabilidade ou não do 

empreendimento. 

− 15) Bibliografia: listagem das referências bibliográficas citadas ao longo do texto e 

das usadas para elaboração do mesmo. 

− 16) Equipe Técnica: apresentação da relação completa dos profissionais que 

participaram do estudo, com suas experiências profissionais, os respectivos 

registros nos conselhos e cadastro técnico no Ibama. 

Portanto, a seguir são apresentados os capítulos citados com seus respectivos 

conteúdos, de forma a possibilitar a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
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(Cetesb) e a população em geral uma avaliação da viabilidade ambiental do 

empreendimento, que apresenta vários requesitos de sua importância social, econômica e 

ambiental para região. 

 

1.2. OBJETO DO LICENCIAMENTO 
 

 O presente licenciamento refere-se a barragem para formação de reservatório de 

água no Ribeirão Piraí, com o objetivo principal de abastecimento público dos municípios 

de Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto, Estado de São Paulo. 

 O empreendimento também tem como finalidade a regularização da vazão da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Piraí, que deságua no Rio Jundiaí na divisa entre os municípios 

de Salto e Indaiatura, possibilitando, desta forma, o controle de processos de inundação e 

enchente a jusante da barragem, principalmente na área urbana de Salto. 

 A barragem e seu respectivo reservatório estão propostos para ocupar fisicamente 

os municípios de Itu e Salto, possuindo as seguintes características: 

− Cota do NA (m): 556,50 

− Cota de Fundo (m): 544,00 

− Altura Útil (m): 12,50 

− Borda Livre (m): 2,50 

− Prof. da Fund. (m): 3,00 a 6,00 

− Altura Total (m): 15,00 

− Comp. da Crista (m): 386,00 

− Comp. da Base (m): 210,00 

− Encontros (m): 2,00 a 4,00 

− Extensão Média Total (m): 304,00 

− Taludes (H:V): 2,50 

− Largura da Crista (m): 7,00 

− Largura da Base (m): 104,50 

− Seção Média (m²): 1.087,13 

− Volume de Maciço (m³): 330.486 
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O sistema de extravasão terá as seguintes características: 

− Tipo de extravasão: por vertedor de soleira livre; 

− Tipo de vertedor: soleira espessa, sem comporta; 

− Altura máxima da lâmina de água sobre o vertedor: 1,35 m; 

− Cota da crista do vertedor: 556,50 m; 

− Cota máxima do nível de água no reservatório (TR = 10.000 anos): 557,85 m; 

− Extensão da crista do vertedor: 245 m; 

− Vazão máxima afluente (TR = 10.000 anos): 622,28 m³/s; 

− Vazão de extravasão: 611,48 m³/s. 

 

1.3. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

A bacia do Ribeirão do Piraí está localizada na porção sudoeste do Estado de São 

Paulo, entre os vértices de coordenadas UTM (N=7.438 km; E=270 km) e (N=7.420 km; 

E=300 km) e ocupa uma área de 220 km². Sua área está totalmente inserida nos quatro 

municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí, com a seguinte 

distribuição espacial: 

- Cabreúva: 109,9 km²; 

- Indaiatuba: 31,40 km²; 

- Itu: 68,4 km²; 

- Salto: 10,3 km². 

No contexto regional, a bacia do Ribeirão Piraí está inserida em duas Regiões 

Administrativas: 

- Região Administrativa Campinas, mais especificamente nas Regiões de Governo de 

Campinas (Indaiatuba) e de Jundiaí (Cabreúva); 

- Região Administrativa de Sorocaba, mais especificamente na Região de Governo de 

Sorocaba (Salto e Itu). 

 Em relação aos acessos, a bacia está distante aproximadamente 100 km da capital 

do Estado e à cerca de 25 km de Campinas, tendo como principal via de acesso a Rodovia 

Santos Dumont (SP-75) que, por meio de ligações com outras vias importantes, tais como a 

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), Rodovia Castello Branco (SP-280), Rodovia 
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Anhangüera (SP-330), Rodovia Dom Pedro I (SP-65) e Rodovia do Açúcar, alcança os 

principais polos econômicos do Estado de São Paulo. 

A bacia do Ribeirão Piraí está inserida na UGRHI-5 - Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, localizada a leste do Estado de São Paulo, mas especificamente na sub-bacia do 

Rio Jundiaí. Esta UGRHI se estende desde a divisa com o Estado de Minas Gerais até o 

Reservatório Barra Bonita, localizado no Rio Tietê.  

A bacia conjunta dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí estende-se por uma área 

de aproximadamente 14.000 km², no Estado de São Paulo, distribuída da seguinte forma: 

- Bacia do Rio Piracicaba: 11.300 km²; 

- Bacia do Rio Capivari: 1.600 km²; 

- Bacia do Rio Jundiaí: 1.100 km². 

Além dos rios supracitados, a UGRHI-5 é composta pelos seguintes cursos-d’água 

principais: Rio Jaguari, Rio Atibaia, Rio Camanducaia, Rio Corumbataí, Rio Passa Cinco, 

Ribeirão Anhumas, Ribeirão Pinheiros, Ribeirão Quilombo, Rio Capivari-Mirim, Córrego 

São Vicente e Rio Jundiaí-Mirim. Os rios Jundiaí e Capivari-Mirim constituem os 

principais cursos-d’água que drenam o Município de Indaiatuba. 

A UGRHI-5 engloba os seguintes municípios: 

- Águas de São Pedro; 

- Americana; 

- Amparo (parcial); 

- Analândia (parcial); 

- Anhembi (parcial); 

- Artur Nogueira; 

- Atibaia; 

- Bom Jesus dos Perdões; 

- Bragança Paulista; 

- Cabreúva (parcial); 

- Campinas; 

- Campo Limpo Paulista; 

- Capivari; 

- Charqueada; 

- Ipeúna; 

- Iracemápolis; 

- Itatiba; 

- Itirapina; 

- Itu; 

- Itupeva; 

- Jaguariúna; 

- Jarinu; 

- Joanópolis; 

- Jundiaí; 

- Limeira (Parcial); 

- Louveira; 

- Mairiporã; 

- Mineiros do Tietê; 

- Piracaia; 

- Piracicaba (parcial -

parte do território

inserido na UGRHI-10);

- Rafard (parcial); 

- Rio Claro (parcial); 

- Rio das Pedras; 

- Saltinho (parcial); 

- Salto (parcial); 

- Santa Bárbara d’Oeste; 

- Santa Gertrudes; 

- Santa Maria da Serra; 

- Santo Antônio da Posse;

- São Pedro; 
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- Cordeirópolis; 

- Corumbataí (Parcial); 

- Cosmópolis; 

- Dois Córregos; 

- Elias Fausto (parcial); 

- Engenheiro Coelho; 

- Holambra; 

- Hortolândia; 

- Indaiatuba (parcial -

parte do território

inserido na UGRHI-10); 

- Mogi Mirim 

- Mombuca; 

- Monte Alegre do Sul; 

- Monte Mor; 

- Morungaba; 

- Nazaré Paulista (parcial);

- Nova Odessa; 

- Paulínia; 

- Pedra Bela; 

- Pedreira; 

- Pinhalzinho; 

- Serra Negra; 

- Socorro; 

- Sumaré; 

- Tietê; 

- Torrinha; 

- Tuiuti; 

- Valinhos; 

- Vargem; 

- Várzea Paulista; 

- Vinhedo. 

Já a bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí constitui uma importante área de 

mananciais, com vários deles sendo já utilizados no abastecimento público de água. Os 

principais cursos d’água dessa bacia são listados a seguir: 

- Ribeirão Piraí (objeto do presente estudo de implantação da barragem); 

- Água do Barreiro ou da Lagoa Seca; 

- Córrego da Grama; 

- Ribeirão da Ponte Alta; 

- Córrego do Valério; 

- Ribeirão da Cana Verde ou Ingá-Mirim; 

- Córrego da Concórdia; 

- Ribeirão Ingá ou da Floresta; 

- Córrego Boa Vista; 

- Córrego do Caí; 

- Córrego do Bom Fim; 

- Córrego da Cachoeira; 

- Córrego Pé do Morro. 

 As Figuras 1.3-1 a 1.3-4 ilustram o mapa rodoviário de acesso ao local e a situação 

da UGRHI-5 e da Bacia do Ribeirão Piraí, apresentando a localização geográfica da área 

em questão, as principais vias de acesso e cidades próximas. 
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Figura 1.3-1. Mapa rodoviário com a localização da área e as principais vias de acesso ao empreendimento – sem escala (SÃO PAULO, 2010) 
.

LOCALIZAÇÃO 
DA BARRAGEM 
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Figura 1.3-2. Localização das UGRHIs, com indicação da Bacia Hidrográfica do PCJ (UGRHI-05). 

PCJ (UGRHI-05) 
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Figura 1.3-3. Localização dos municípios inseridos na UGRHI-05, com indicação de Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto. 

LOCALIZAÇÃO DA 
BACIA DO RIBEIRÃO 
PIRAÍ NA UGRHI-05 
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Figura 1.3-4. Mapa topográfico da bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí, com os principais cursos d´água formadores. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 

 Nesse capítulo são apresentadas informações para a caracterização geral dos 

responsáveis pelo estudo, com identificação do empreendedor e da empresa consultora 

responsável. 

 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E EMPREENDIMENTO 
 

 A seguir são apresentadas as informações de caracterização legal do Consórcio 

Intermunicipal do Ribeirão Piraí, denominado no presente texto como empreendedor, e do 

empreendimento. 

 

Denominação do Empreendimento: Barragem do Ribeirão Piraí 

Localização Geográfica do Empreendimento: 

Bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí 

Acesso: Estrada Municipal não pavimentada que liga Salto a  

 

Dados do Empreendedor: 

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí (CONIRPI) 

CNPJ n. 07.078.236/0001-90 

Registro no Cartório de Registo de Pessoas Jurídicas de Salto n. 15.289 

End. Sede: Rua Nove de Julho, 1.053 – Salto – SP 

CEP. 13.322-000 – Salto - SP 

End. de Correspondência: Rua dos Expedicionários Saltenses, n. 171 

CEP 13.320-260 - Salto – SP - Tel. (11) 4021-3911 
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e-mail: pmsgab@uol.com.br 

Representantes Legais: 

Presidente do Conselho de Prefeitos Cónsórcio: Ilmo Sr. Herculano Castilho 

Passos Júnior 

 

Representante Legal: Sr. Carlos Eduardo Lanzoni Ferreira 

End. Contato: Rua dos Expedicionários Saltenses, n. 171 CEP 13.320-260 

Salto – SP - Tel. (11) 4021-3911 

e-mail: pmsgab@uol.com.br 

 

Prefeituras Integrantes do Consórcio: 

Prefeitura Municipal de Cabreúva 

CNPJ n. 46.634.432/0001-55 – I. E.: Isenta 

Endereço: Rua Floriano Peixoto, n. 158 

CEP. 13.315-000 – Cabreúva - SP 

 

Prefeitura da Estância Turística de Itu 

CNPJ n. 46.634.440/0001-00 – I. E.: Isenta 

Endereço: Av. Tiradentes, n. 2.001 

CEP. 13.309-640 – Itu - SP 

 

Prefeitura Municipal de Indaiatuba 

CNPJ n. 44.733.608/0001-09 – I. E.: Isenta 

Endereço: Rua Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, n. 2.800 

CEP. 13.330-900 – Indaiatuba - SP 

 

Prefeitura da Estância Turística de Salto 

CNPJ n. 46.634.507/0001-06 – I. E.: Isenta 

Endereço: Rua Nove de Julho, n. 1.053 

CEP. 13.322-000 – Salto - SP 
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2.2. IDENTIFICAÇÃO DA CONSULTORIA E EQUIPE TÉCNICA 
 

 A seguir são apresentadas as informações legais da consultoria responsável 

contratada, a Bio Esfera Gestão Ambiental, pelo empreendedor para elaboração do RAP. 

Também são apresentadas a informações da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino 

e Extensão (Funep) que participou da elaboração dos estudos do RAP e da empresa 

responsável pela elaboração dos projetos básico e de viabilidade do empreendimento. 

 É apresentada, ainda, uma listagem com a caracterização e experiência sintética dos 

profissionais que compõe a equipe técnica multidisciplinar formada pela consultoria 

contratada e pela Funep para desenvolver os estudos do RAP, incluindo os registros nos 

respectivos conselhos profissionais e o Cadastro Técnico no Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

 Ressalta-se que as anotações de responsabilidade técnica (ARTs), para os 

profissionais que os respectivos conselhos exigem a emissão de ART, e os Certificados  

Regularidade junto ao Ibama dos profissionais são apresentados no Anexo 12,  

 

Empresa Consultora Contratada pelo Consórcio: 

Bio Esfera Gestão Ambiental Ltda. 

CNPJ: 07.623.567/0001-63 – I.E.: Isenta – CREA n. 0687460 

Endereço de Correspondência: Rua Conselheiro Saraiva, 827 – Centro 

Cep: 13480-191 - Limeira/SP 

Telefone: (19) 3451-7500 - e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br 

site: www.bioesferambiental.com.br 

Representante Legal: Rodolfo José Soares Lenci 

RG n. 29.618.572-3 – CPF n. 275.961.718-1 

 

Fundação Participante da Elaboração do RAP: 

FUNEP - Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão. 

CNPJ: 50.511.286/0001-48       -       I. E. n.: 391.021.737.117  

Inscrição Municipal: 1.01875-8       -       CREA n. 0681679 

Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n, Jaboticabal (SP) 
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CEP 14884-900 - Fone 16-3209-1300  

e-mail: funep@funep.com.br – www.funep.org.br 

 
Equipe Técnica responsável pela elaboração do RAP: 

NOME QUALIFICAÇÃO E REGISTRO 

Fábio Augusto Gomes Vieira Reis 

(Coordenador Geral) 

Geólogo - CREA 5.061.028.240 

Cadastro Técnico no Ibama n. 438897 

Doutor e Mestre em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp 

Prof. Dr. Assistente do Departamento de Geologia Aplicada da 

Unesp – Campus de Rio Claro 

Fábio Braz Machado Geólogo 

Doutor e Mestre em Geociências – Geologia Regional pela 

Unesp 

Prof. Dr. Assistente da UniABC 

Wagner França Aquino Geofísico 

Mestre em Geofísica pela USP 

Diretor da Empresa GPR Geofísica Ltda 

Odirlei Neumann Geofísico 

Diretor da Empresa GPR Geofísica Ltda 

Ana Cláudia Camargo de Lima 

Tresmondi 

Eng. Química - CRQ 04.340.540 

Mestre e Doutora em Engenharia Química pela Unicamp 

Especialização em Engenharia Ambiental pela Unicamp 

Rodolfo José Soares Lenci Administrador de Empresas - CRA: 92966 

Cadastro Técnico no Ibama n. 5144984 

Especialista em Gerenciamento Ambiental pela ESALQ-USP 

Renato Roland Corrêa da Silva Eng. Ambiental - CREA: 5062634156 

Cadastro Técnico no Ibama n 5134858 

Especialista em Gerenciamento Ambiental pela ESALQ-USP 

Agnaldo Vieira dos Santos Tecnólogo em Obras de Solos - CREA: 5062384031/D 

Cadastro Técnico no Ibama n. 5135403 

Especialista em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

pela UNICAMP 

Érika Monique Carvalho da Costa Técnica em edificações pela UNICAMP - CREA: 2607051118 

Cadastro Técnico no Ibama n. 5147634 

Desenhista Projetista em AutoCAD 
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NOME QUALIFICAÇÃO E REGISTRO 

Fellipe José Soares Gestor Ambiental e Energias Renováveis e Gestor em 

Agronegócios e pela UNICAMP 

Cadastro Técnico no Ibama n. 5147620 

Lucilia do Carmo Giordano Ecóloga – Diploma n. 64.596/1997 

Cadastro Técnico no Ibama n. 2725536 

Doutora em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp 

Mestre em Gestão e Manejo de Recursos pela Unesp 

João Marcos Muniz Coutinho Eng. Florestal - CREA 5.060.003.843 

Especialização em Gestão Ambiental pela Univ. de Lavras 

Márcio Antonio Ferreira Biólogo - CRBio 40527/01D 

Mestre pela Universidade Metodista de Piracicaba - Unimep 

José Luiz de Morais Geógrafo e Arqueólogo 

Cadastro Técnico Ibama 33.818 

Livre-Docente, Doutor e Mestre em Arqueologia pela USP 

Daisy de Morais Arquiteta e Urbanista 

Mestre em Arqueologia pela USP 

Doutora em Quaternário: Materiais e Cultura 

Especialização em Gestão Ambiental  

Thais Minatel Tinos Geógrafa – CREA 5.063.104.804 

Cadastro Técnico Ibama n. 5147533 

Mestranda em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp 

Fernanda Vieira Xavier Geógrafa 

Doutoranda em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp 

Mauro Cerri Neto Advogado 

Mestre em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp 

Ana Luiza Rovielo Estagiária – Graduando do Curso de Eng. Ambiental da Unesp 

Carolina Menegatto Correa Estagiária – Graduando do Curso de Geologia da Unesp 

Vinicius Bernardo Estagiário – Graduando do Curso de Geologia da Unesp 

José Gustavo Macedo Estagiário – Graduando do Curso de Geologia da Unesp 
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3. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 
 

 A principal justificativa para implantação do empreendimento está na questão do 

aumento da disponibilidade hídrica de mananciais de abastecimento público dos 

municípios de Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto. 

 Destaca-se que esses municípios, principalmente, Salto e Itu já possuem sérios 

problemas com abastecimento de água devido a escassez de mananciais com 

disponibilidade hídrica para suporte a crescente demanda desses municípios. 

 É uma região com alto crescimento econômico, muito próxima região 

metropolitana de Campinas (sendo que Indaiatuba é integrante dessa região metropolitana), 

que tem uma importância fundamental para economia estadual e nacional. 

 Nesse contexto, a bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí constitui-se o último 

manancial com capacidade de atender a crescente demanda por água para abastecimento 

público dos municípios consorciados, ou seja, Salto, Itu, Indaiatuba e Cabreúva, 

especialmente para os três primeiros. 

A bacia possui cerca de 220 km², sendo que seu talvegue principal (Ribeirão Piraí + 

Ribeirão da Cachoeira) tem aproximadamente 47 km de extensão. O desnível entre a 

cabeceira da bacia e a foz do Ribeirão Piraí é bastante acentuada, da ordem de 660 m. O 

trecho inicial do talvegue (aproximadamente de 1 km) apresenta uma declividade média de 

214 m/km; o trecho seguinte (aprox. 32 km) 9 m/km e a parte final, 11 m/km.  

 O Estudo de Viabilidade elaborado pela empresa Proesplan Engenharia Ltda para o 

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí identificou três locais com onde há 

possibilidade de implantação de uma barragem para formação de um reservatório de 

regularização de vazão destinado ao abastecimento público de água. O quadro 3-1. 

apresenta a localização desses pontos identificados. 
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Quadro 3-1. Identificação dos Locais Passíveis de Implantação de Barragem na Bacia do 

Ribeirão Piraí. 

Coordenadas UTM (m) 
Local Curso-d’água 

Norte Leste 

Área de 
Contribuição 

(km²) 

Ponto 1 Ribeirão Piraí 7.434.000 270.940 211,0 

Ponto 2 Ribeirão Piraí 7.433.180 271.599 208,6 

Ponto 3 Ribeirão Piraí 7.430.031 272.903 127,0 

 

O Estudo de Viabilidade apresenta como conclusão o Ponto 2 como o mais 

indicado para a implantação da barragem no Ribeirão Piraí, considerando as seguintes 

justificativas: 

− Implantação no Ponto 1: a configuração da possível área de inundação decorrente 

da implantação da barragem nesse local atinge a faixa por onde passa uma linha de 

transmissão de energia de grande porte (de alta a altíssima tensão), a qual, segundo 

relatos, provoca efeito de indução elétrica em objetos metálicos vizinhos (cercas, 

etc) conforme as condições climáticas. Portanto, a implantação da barragem 

implica no remanejamento obrigatório dessa linha. Embora, do ponto de vista de 

engenharia, seja possível o remanejamento de uma estrutura desse tipo, em termos 

práticos é muito pouco recomendável, visto que se trata de uma linha de elevada 

importância para o próprio Estado de São Paulo, além de demandar um complexo 

processo de remanejamento. Por esse motivo, em concordância com o próprio 

Consórcio, o Ponto 1 foi descartado como opção para locação do barramento. Em 

todo caso, seu custo de implantação também não seria o menor, o que não o 

tornaria interessante no âmbito econômico-financeiro. 

− Implantação no Ponto 2 (local mais indicado): este local é o mais vantajoso do 

ponto de vista econômico-financeiro, além de exigir uma barragem de altura bem 

menor do que a prevista no Ponto 3, alternativa escolhida em estudos anteriores 

realizados pelo Consórcio. Os custos envolvidos para implantação do barramento 

no Ponto 2 são significativamente menores quando comparados ao Ponto 3, embora 

exija a desapropriação de algumas edificações na possível área inundada. Por 

recomendação do Consórcio, o nível máximo de inundação deve ser inferior a cota 
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558 m, de tal forma a preservar algumas instalações importantes à atividade 

econômica de Itu e Salto, municípios que terão parte de seus territórios ocupados 

pelo reservatório de regularização. 

− Implantação no Ponto 3: devido ao fato da bacia hidrográfica de contribuição ser 

consideravelmente menor do que nos outros pontos, o volume de reservação 

requerido para a regularização da vazão é bastante elevado. Como a conformação 

topográfica a montante do Ponto é relativamente “fechada” (vale estreito), o 

barramento tende a ser elevado (acima de 30 m). Além das implicações 

hidrológicas e hidráulicas a serem consideradas, os custos de implantação neste 

local se mostraram muito elevados quando comparados com os pontos anteriores. 

Um dos poucos aspectos positivos desse local reside no fato de não afetar quaisquer 

edificações a montante do barramento, além de não exigir o remanejamento de 

estradas locais, embora, no contexto geral, isto seja apenas um benefício marginal e 

não determinante. Contudo, haveria a necessidade de remoção de um grande 

fragmento florestal bem preservado de mata ciliar e de encosta Ombrófila (Mata 

Atlântica), que na proposta do Ponto 2, atinge somente mata ciliar em trecho com 

um grau muito maior de interferência antrópica. 

Ressalta-se, ainda, qua a área da bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí que será 

afetada pelo reservatório da barragem apresenta um alto grau de interferência antrópica, 

representada por atividades de plantação de eucalipto, pastagem e cultivo de hortaliça, pela 

presença da Cerâmica Pedra Branca, uma antiga cava de extração de argila e de residências 

rurais e construções de apoio (curral, depósitos, etc) da Fazenda Pedra Branca e do Sítio 

Pedra Branca. 

 Essas atividades provocaram historicamente uma alteração na mata ciliar ao longo 

do Ribeirão Piraí, que está bastante fragmentada, principalmente nos trechos da Fazenda e 

Sitio Pedra Branca. Existem várias clareiras que propiciam acesso direto ao leito da 

drenagem, utilizadas pelos animais de criação das propriedades. 

 Portanto, trata-se de uma área com elevado grau de intervenção já existente, 

principalmente na região mais a jusante, envolvendo o trecho entre a Fazenda Piraí e as 

construções da Fazenda e Sítio Pedra Branca. 
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 Também se destacam à geração de empregos e renda a população do entorno, o 

empreendimento possibilitará um aumento da disponibilidade de vagas no mercado 

profissional dos municípios de Salto e Itu, principalmente, na fase de implantação da 

barragem, melhorando as condições de renda. 

Haverá, ainda, um aumento na geração de impostos para as Prefeituras Municipais 

de Salto, Itu, Cabreúva e Indaiatuba, além dos tributos estaduais e federais. 

 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
26

 

 

 

 

 

4. ASPECTOS LEGAIS 
 

 

 A seguir são apresentadas as principais legislações relacionadas ao licenciamento 

de empreendimento de barragem, discutindo os aspectos legais que foram levados em 

consideração na elaboração do presente RAP, verificando a amplitude dos estudos na 

avaliação da legislação incidente, demonstrando a obediência às restrições legais. 

− Portaria IPHAN n. 230/02 e Resolução SMA 34/2003: que estabelecem os 

procedimentos para proteção do Patrimônio Arqueológico; 

− Resolução SMA n. 22/09: estabelece os critérios para legais das Certidões 

municipais de uso e ocupação do solo, além do exame e manifestação técnica das 

Prefeituras Municipais; 

− Decreto Estadual n. 10.755/77: estabelece a classificação dos corpos d´água no 

Estado de São Paulo; 

− Resolução Conjunta SMA/SERHS n. 01/05: define o procedimento para 

Licenciamento Ambiental Integrado às Outorgas de Recursos Hídricos; 

 

Em relação a legislação relacionada a fauna e flora foram consideradas as 

seguintes: 

− Portaria DEPRN n. 51/05: estabelece os procedimentos para instruções dos 

processos DEPRN; 

− Resolução Conama-SMA-IBAMA n. 01/94: define a vegetação primária e 

secundária em diferentes estágios de regeneração em Mata Atlântica; 

− Portaria DEPRN n. estabelece procedimentos relativos à fauna silvestre; 

− Resoluções Conama n. 302/02, 303/02, 396/06: estabelece as Áreas de Preservação 

Permanente; 
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− Resolução SMA n. 08/08: estabelece instruções para o reflorestamento 

heterogêneo; 

− Resolução SMA n. 13/08: define a concessão de autorização para a supressão de 

vegetação nativa para a implantação de obras de interesse público; 

− Resolução SMA n. 15/08: estabelece critérios e parâmetros para a concessão de 

autorização para supressão de vegetação nativa considerando as áreas prioritárias 

para incremento da conectividade; 

− Resolução SMA n. 86/08: define critérios e parâmetros para a compensação 

ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação 

nativa em áreas rurais do Estado de São Paulo; 

− Resolução SMA n. 48/04: define espécies da flora ameaçadas de extinção no 

Estado de São Paulo; 

− Lei n. 11.428/06: estabelece a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica; 

− Resolução SMA n. 25/10: define critérios para gestão da fauna silvestre; 

− Resolução SMA n. 22/10: estabelece procedimentos para autorização para 

supressão de vegetação; 

− Decreto Estadual n. 56.031/10: define espécies da fauna silvestre ameaçadas de 

extinção no Estado de São Paulo. 

Além desses dispositivos legais foram considerados o Mapa de localização à 

FUNAI, com Certidão Negativa de Presença de Terras e Comunidades Indígenas, e o 

Mapa de localização à Fundação Palmares, com solicitação de Certidão Negativa da 

Presença de Terras de comunidades Quilombolas, atendendo à legislação referente aos 

direitos territoriais das comunidades indígenas e aos direitos territoriais das comunidades 

remanescente de quilombos. 

Destaca-se que no subcapítulo de Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico, as 

Unidades de Conservação que ocorrem no entorno do empreendimento são devidamente 

localizadas e ilustradas, bem como caracterizadas.. 

A Lei Federal n° 9.985/00 que regulamentou o artigo 225, § 1°, I, II, III, e IV da 

Constituição Federal, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, 
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que foi regulamentada pelos Decretos Federais nº 4.340/02 e 5.746/06, e alterada pelas 

Leis 11.132/05 e 11.460/07 e pela Medida Provisória nº 366/07. 

A Unidade de Conservação, por definição legal, é um:  
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (art. 2º, 

inciso I da Lei Federal n°9.985/00). 

Em outras palavras, trata-se de ambientes naturais instituídos pelo Poder Público, 

de modo a restringir/permitir a utilização dos recursos naturais renováveis de forma 

sustentável, e a exploração dos recursos naturais não renováveis de maneira eficiente. 

As Unidades de Conservação integrantes do SNUC foram divididas em 2 grupos 

conforme suas características e níveis de restrição: 

− Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável (art. 7º, incisos I e II 

da Lei Federal n° 9.985/00): são compostas pelas: I – Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; III - Floresta Nacional; IV - Reserva 

Extrativista; V - Reserva de Fauna; VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 

e VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural (art. 14), têm um nível de restrição 

mais ameno de maneira a compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais (art. 7º, §2º). 

− Unidades de Proteção Integral, na qual se inserem as: I - Estação Ecológica; II - 

Reserva Biológica; III - Parque Nacional; IV - Monumento Natural; e V - Refúgio 

de Vida Silvestre (art. 8º): essas unidades têm como objetivo principal, a 

preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais (art. 7º, §1º). 

 

Área de Proteção Ambiental (APA) 

Em relação a Área de Proteção Ambiental (APA), é considerada como uma 

categoria de Unidade de Conservação, de Uso Sustentável, que possibilita um certo grau de 

ocupação humana, tendo como um de seus objetivos básicos o disciplinamento do processo 

dessa ocupação (art. 15 da Lei Federal nº 9.985/00). 
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Neste aspecto reside a principal diferença com os Parques Estaduais, pois estes são 

classificados como de Proteção Integral. Outra distinção consiste na ausência de zona de 

amortecimento consoante é capitulado no art. 25 da Lei Federal nº 9985/00. 

As APAs foram criadas por meio da Lei Federal nº 6.902/81, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 99.274/90, ou seja, muito antes da concepção da Lei do SNUC. As 

restrições contempladas na legislação citada referem-se à limitação ou proibição de 

indústrias capazes de afetar mananciais de água; a realização de obras de terraplenagem e a 

abertura de canais, quando essas importarem em sensível alteração das condições 

ecológicas locais; atividades que possam causar erosão e/ou assoreamento das coleções 

hídricas, e o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida, as espécies 

raras da biota regional (art. 9º da Lei Federal nº 6.902/81). 

Contudo, foi a Resolução Conama n. 10/88 quem trouxe uma regulamentação mais 

específica desse tipo de Unidade de Conservação ao fixar que as APAs são unidades de 

conservação, destinadas a proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas 

naturais ali existentes, visando a melhoria da qualidade de vida da população local e 

também objetivando a proteção dos ecossistemas regionais (art. 1º). 

Já o art. 4º estabeleceu que as APAs deveriam contar com uma Zona de 

Conservação de Vida Silvestre, áreas nas quais poderá ser admitido um uso moderado e 

auto-sustentado da biota, regulado de modo a assegurar a manutenção dos ecossistemas 

naturais. 

Esta Resolução também criou a obrigatoriedade das APAs contarem com um 

zoneamento ecológico-econômico estabelecendo normas de uso de acordo com as 

condições locais bióticas, geológicas, urbanísticas, agro-pastoris, extrativistas, culturais e 

outras (art. 2º parágrafo único). Posteriormente, com o advento da Lei do SNUC, o Plano 

de Manejo passou a fazer às vezes do zoneamento ecológico-econômico, conforme 

disposto no art. 27 e parágrafos de aludida lei. 

Portanto, toda APA deve dispor de um Conselho Gestor que tem a responsabilidade 

de emitir prévia autorização exigindo que qualquer projeto de urbanização: 

− seja adequado ao zoneamento ecológico-econômico da área; 

− implante sistema de coleta e tratamento de esgoto; 
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− implante sistema de vias públicas sempre que possível e curvas de nível e rampas 

suaves de águas pluviais; 

− implante lotes de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em pelo 

menos 20% da área do terreno (esta área pode ser concentrada num só lugar a 

critério do Colegiado Gestor; 

− programe plantio de áreas verdes com uso de espécies nativas;  

− exija o traçado de ruas e lotes comercializáveis com respeito à topografia com 

inclinação inferior a 10% (art. 8º da Resolução Conama n. 10/88). 

A esse Conselho Gestor também foi atribuída a competência de manifestar-se nos 

processos de licenciamento de empreendimentos por meio do inciso VIII do art. 20 do 

Decreto Federal n. 4.340/02 que regulamentou a Lei Federal n. 9.985/00, bem como 

aprovar a instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura 

urbana em geral, dentro da APA, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de 

impacto ambiental e outras exigências legais (art. 46 da Lei do SNUC). 

O Governo do Estado de São Paulo, por sua vez, através do Decreto Estadual n. 

48.149/03 dispôs sobre a criação e funcionamento dos Conselhos Gestores das APAs 

Estaduais, estabelecendo parâmetros para sua atuação (arts. 3º e 4º) e critérios para sua 

composição e organização (art. 5º e seguintes). 

 

Áreas de Preservação Permanente (APP) 

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) foram inicialmente definidas pelo 

Código Florestal (Lei Federal n. 4.771/65, alterado pelas Leis n. 7.803/89, 11.284/06, 

11.428/06, pelo Decreto 5.975/06 e pela Medida Provisória – MP 2.166/01-67), e 

regulamentada posteriormente pelas Resoluções Conama n. 302/02 e 303/02, bem como 

pela de n. 369/06, sendo que várias outras normas correlatas ainda fazem menção ao 

assunto. 

A definição de APP segundo o art. 1º do Código Florestal, com redação dada pela 

MP nº 2.166/01-67 compreende uma: 
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas. 
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O estabelecimento de parâmetros e limites para a caracterização da APP contudo, 

foi melhor explicitado através dos arts. 3º da Resolução Conama n. 302/02 e 303/02. A 

existência de uma área de preservação permanente implica em restrições quanto à 

possibilidade de supressão total ou parcial da vegetação, sendo só admitida em 

determinados casos e mediante autorização do órgão ambiental competente. 

A APP de cursos d´água constitui, conforme o art. 2º da Lei Federal n. 4.771/65, com 

redação dada pela Lei Federal n. 7.803/89, e segundo o art. 3º, inciso I da Resolução 

Conama n. 303/02, uma a área situada: 
I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com 

largura mínima, de: 

a) trinta metros, para o curso d`água com menos de dez metros de largura; 

b) cinqüenta metros, para o curso d`água com dez a cinqüenta metros de largura; 

c) cem metros, para o curso d`água com cinqüenta a duzentos metros de largura; 

d) duzentos metros, para o curso d`água com duzentos a seiscentos metros de 

largura; 

e) quinhentos metros, para o curso d`água com mais de seiscentos metros de 

largura; 

II - ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio mínimo de 

cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica 

contribuinte; 

III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de: 

a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas; 

b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d`água com 

até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinqüenta metros; 

IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 

cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado; 

V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação a base; 

VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da 

cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada 

equivalente a mil metros; 

VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta e 

cinco graus na linha de maior declive; 
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VIII - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de ruptura 

em faixa nunca inferior a cem metros em projeção horizontal no sentido do reverso da 

escarpa; 

IX - nas restingas: 

a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; 

b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função 

fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues; 

X - em manguezal, em toda a sua extensão; 

XI - em duna; 

XII - em altitude superior a mil e oitocentos metros, ou, em Estados que não tenham tais 

elevações, à critério do órgão ambiental competente; 

XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias; 

XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de 

extinção que constem de lista elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual ou 

Municipal; 

XV - nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre. 

Parágrafo único. Na ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas cujos cumes 

estejam separados entre si por distâncias inferiores a quinhentos metros, a Área de 

Preservação Permanente abrangerá o conjunto de morros ou montanhas, delimitada a 

partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura em relação à base do 

morro ou montanha de menor altura do conjunto, aplicando-se o que segue: 

I - agrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até quinhentos 

metros entre seus topos; 

II - identifica-se o menor morro ou montanha; 

III - traça-se uma linha na curva de nível correspondente a dois terços deste; e 

IV - considera-se de preservação permanente toda a área acima deste nível. 

Art. 4º O CONAMA estabelecerá, em Resolução específica, parâmetros das Áreas de 

Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso de seu entorno. 

Ressalta-se que o nível mais alto é considerado como sendo o nível alcançado por 

ocasião da cheia sazonal do curso d’água perene ou intermitente (art. 2º, I da Resolução 

Conama nº. 303/02). 

 Nesse sentido, algumas definições estabelecidas nesse Resolução Conama devem 

ser destacadas: 
 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

I - nível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d`água perene 

ou intermitente; 
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II - nascente ou olho d`água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma 

intermitente, a água subterrânea; 

III - vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou cabeceiras de 

cursos d`água, onde há ocorrência de solos hidromórficos, caracterizado 

predominantemente por renques de buritis do brejo (Mauritia flexuosa) e outras formas 

de vegetação típica; 

IV - morro: elevação do terreno com cota do topo em relação a base entre cinqüenta e 

trezentos metros e encostas com declividade superior a trinta por cento 

(aproximadamente dezessete graus) na linha de maior declividade; 

V - montanha: elevação do terreno com cota em relação a base superior a trezentos 

metros; 

VI - base de morro ou montanha: plano horizontal definido por planície ou superfície de 

lençol d`água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais baixa 

ao seu redor; 

VII - linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos de uma seqüência de morros 

ou de montanhas, constituindo-se no divisor de águas; 

VIII - restinga: depósito arenoso paralelo a linha da costa, de forma geralmente 

alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes 

comunidades que recebem influência marinha, também consideradas comunidades 

edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que do clima. A cobertura 

vegetal nas restingas ocorrem mosaico, e encontra-se em praias, cordões arenosos, 

dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato 

herbáceo, arbustivos e abóreo, este último mais interiorizado; 

IX - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação 

das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, 

predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência 

flúvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão 

descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina; 

X - duna: unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com 

aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no 

interior do continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação; 

XI - tabuleiro ou chapada: paisagem de topografia plana, com declividade média 

inferior a dez por cento, aproximadamente seis graus e superfície superior a dez 

hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por 

grandes superfícies a mais de seiscentos metros de altitude; 

XII - escarpa: rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a quarenta e cinco 

graus, que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, estando limitada no 

topo pela ruptura positiva de declividade (linha de escarpa) e no sopé por ruptura 
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negativa de declividade, englobando os depósitos de colúvio que localizam-se próximo 

ao sopé da escarpa; 

XIII - área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios: 

a) definição legal pelo poder público; 

b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-estrutura 

urbana: 

1. malha viária com canalização de águas pluviais, 

2. rede de abastecimento de água; 

3. rede de esgoto; 

4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública ; 

5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 

6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e 

c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2. 

Apesar da ocorrência de APPs na área do empreendimento, é conveniente salientar 

que o mesmo Código Florestal que impõe restrições para as áreas consideradas como de 

preservação permanente, permite a supressão de vegetação ou a intervenção nessas áreas 

desde que as obras sejam consideradas de utilidade pública ou interesse social (art. 3º, § 1º 

e art. 4º com redação dada pela MP n. 2.166/01-67), ou de baixo impacto ambiental (art. 4º, 

§3º do Código Florestal redação dada pela MP n. 2.166/01-67). 

Em relação a essa questão, a Resolução Conama n. 369/06 dispõe sobre os casos 

excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APP, complementando assim a 

normatização atinente a essa questão. 

Essa resolução também consagrou a obrigatoriedade de toda obra, plano, atividade 

ou projeto, seja de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental, obter 

do órgão ambiental competente a autorização para intervenção ou supressão de vegetação 

em APP, em processo administrativo próprio, ou no âmbito do processo de licenciamento 

ou autorização (art. 4º). 

Nesse contexto, segundo o Código Florestal alterado pela MP n. 2.166/01-67, 

entende-se por utilidade pública as atividades relacionadas no art. 1º, IV: 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de 

transporte, saneamento e energia e; 

c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conama. 
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Nesse contexto, o empreendimento de barragem para abastecimento público pode 

ser classificado como de utilidade pública por se tratar de infra-estrutura essencial aos 

serviços públicos de saneamento. 

Destaca-se, contudo, que em todos os casos acima contemplados, a intervenção ou 

supressão eventual e de baixo impacto ambiental não poderá comprometer as funções 

ambientais das APPs (art. 11, §1º). 
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5. ESTUDO DE ALTERNATIVAS 
 

 

 O Estudo de Viabilidade elaborado pela empresa Proesplan Engenharia Ltda para o 

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí identificou três locais com onde há 

possibilidade de implantação de uma barragem para formação de um reservatório de 

regularização de vazão destinado ao abastecimento público de água. O quadro 5-1. 

apresenta a localização desses pontos identificados. 
 
Quadro 5-1. Identificação dos Locais Passíveis de Implantação de Barragem na Bacia do 

Ribeirão Piraí. 

Coordenadas UTM (m) 
Local Curso-d’água 

Norte Leste 

Área de 
Contribuição 

(km²) 

Ponto 1 Ribeirão Piraí 7.434.000 270.940 211,0 

Ponto 2 Ribeirão Piraí 7.433.180 271.599 208,6 

Ponto 3 Ribeirão Piraí 7.430.031 272.903 127,0 

 

O primeiro passo para a análise da viabilidade de implantação de uma barragem nos 

locais estudados é o levantamento das informações hidrológicas pertinentes ao tipo de uso 

que será dado ao manancial explorado, no caso, o abastecimento público de água, sendo 

que foram analisadas as seguintes informações no Estudo de Viabilidade: 

− Volume de reservação requerido para regularizar uma vazão de captação (Qr); 

− Vazão máxima afluente e de extravasão; 

− Vazão média plurianual; 

− Vazões mínimas anuais de 7 dias com “T” anos de período de retorno (Q7,T), com T 

variando de 10.  
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Para a definição das informações supracitadas foram empregadas as seguintes 

metodologias no Estudo de Viabilidade: 

− Regionalização Hidrológica do Estado de São Paulo, elaborada pelo Departamento 

de Águas e Energia Elétrica (DAEE); 

− Diagrama de Massas, com geração de séries de vazões médias mensais empregando 

metodologia de transferência espacial de informação hidrológica: 

• Vazão específica; 

• Regionalização por coeficiente de escoamento. 

− Método indireto chuva-vazão, denominado hidrograma unitário triangular, do Soil 

Conservation Service (SCS). 

 

Toda análise foi baseada em dados obtidos de postos de monitoramento 

administrados pelo DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 

Paulo, listados no quadro 5-2. 

 

Quadro 5-2. Relação de postos de monitoramento considerados no Estudo de Viabilidade. 

Coordenadas Prefixo 
DAEE 

Nome do 
Posto 

Prefixo 
DNAEE Município Curso de Água ou 

Bacia Hidrográfica

Área da 
Bacia 
(km²) Latitude Longitude

Tipo de 
Dado 

4E-017 Itaici 62400100 Indaiatuba Jundiaí, r / 
Jundiaizinho, r 803,3 23º06'26" 47º10'46" vazão 

E3-032 Santo 
Angelo - Moji das 

Cruzes Jundiaí, bac - 23°35' 23°35' precipitação

E3-053 Ermida - Jundiai Jundiaí, bac - 23°12' 46°59' precipitação

E3-230 Rio Acima - Atibaia Jundiaí, bac - 23°13' 46°40' precipitação

E4-015 Indaiatuba - Indaiatuba Jundiaí, bac - 23°05' 47°13' precipitação

E4-062 Faz. Buriti - Itupeva Jundiaí, bac - 23°05' 47°03' precipitação

E4-030 Faz. Pinhal - Cabreúva Jundiaí, bac - 23°16' 47°07' precipitação

E4-124 Faz. Santa 
Rita - Indaiatuba Jundiaí, bac - 23°10' 47°08' precipitação

E4-127 Salto - Salto Tietê (Superior), bac - 23°12' 47°18' precipitação

E4-023 Pirapitingui - Itu Pirapitingui, bac - 23°20' 47°20' precipitação
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 Para a determinação da chuva crítica de projeto foi utilizada a equação IDF 

(intensidade-duração-frequência) de Itu, obtida a partir de dados do posto E4-023 - 

Pirapitingui, expressa por: 

 

it,T = 52,9364 (t+30)–0,9526+ 8,0659 (t+25)–0,8537.[–0,4793–0,9126 ln ln(T/T–1)]  

 

− i: intensidade da chuva, correspondente à duração t e período de retorno T, em 

mm/min; 

− t: duração da chuva em minutos; 

− T: período de retorno em anos; 

− 10 ≤t ≤1440 minutos 

 

Para efeito de comparação entre as alternativas de locação, partiu-se de uma vazão 

de regularização prévia definida em trabalhos anteriores, no caso, de 0,90 m³/s. O quadro 

5-3. resume os resultados obtidos no estudo hidrológico. 

 

Quadro 5-3. Resumo do Estudo Hidrológico nos pontos do Projeto de Viabilidade. 

Vazão Média do Curso 

d´Água (m³/s) 

Volume de Reservação 

Requerido (106 m³) Local 

Vazão 

Regulariza

da (m³/s) Met. A Met. B Met. C 

Vazão 

Mínima Q7,10 

(m³/s) Met. A Met. B Met. C 

Ponto 1 0,900 2,461 2,903 2,815 0,516 2,476 2,350 2,496 

Ponto 2 0,900 2,433 2,869 2,783 0,510 2,582 2,382 2,556 

Ponto 3 0,900 1,481 1,747 1,680 0,310 9,764 9,287 9,304 

Obs: 
− Met. A: metodologia de Regionalização hidrológica do DAEE; 
− Met. B: metodologia de transferência espacial por vazão específica; 
− Met. C: metodologia de transferência espacial por coeficiente de escoamento. 

 
Os resultados obtidos pelas três metodologias são muito similares, por esse motivo 

no Estudo de Viabilidade foram adotados os resultados da metodologia do coeficiente de 

escoamento, pois esta considera o efeito da precipitação em seus cálculos, parâmetro com 

série disponível para a bacia do Piraí. 
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Nesse contexto, para cada ponto analisado foram definidas as características básicas 

de cada barragem bem como a capacidade de reservação resultante de sua implantação. Os 

quadros 5-4, 5-5 e 5-6. apresentam-se as curvas de cota-volume obtidas preliminarmente 

para cada reservatório mediante análise de planta cartográfica disponível na escala 

1:10.000. Uma vez definidas essas curvas, determinou-se a altura útil requerida para cada 

barramento em função da reservação requerida para regularização de vazão. 
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Quadro 5-4. Curva Cota x Volume do Ponto 1. 

H 
(m) 

x 
(m) 

Área da Lâmina 
de Água (m²) 

Volume de 
Reservação 

Parcial (106 m³) 

Volume Reservado 
(106 m³) 

544 0 0 0 0,000 
545 1 388.600 0,194300 0,194 
550 6 1.105.264 3,734660 3,929 
555 11 1.618.302 6,808915 10,738 
560 16 2.327.419 9,864303 20,602 
565 21 3.086.836 13,535638 34,138 
570 26 3.911.442 17,495695 51,634 
575 31 4.675.183 21,466563 73,100 
580 36 5.265.618 24,852003 97,952 
585 41 5.888.322 27,884850 125,837 
590 46 6.523.120 31,028605 156,866 
595 51 7.171.064 34,235460 191,101 
600 56 7.860.037 37,577753 228,679 

 

Obs.: Equação Cota x Volume para o Ponto 1: V =0,172.(H - 544)1,764. 

− V = volume de reservação, em 106 m³; 

− H = cota altimétrica do nível de água no reservatório, em metros. 
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Quadro 5-5. Curva Cota x Volume do Ponto 2. 

H 
 (m) 

x  
(m) 

Área da Lâmina 
de Água (m²) 

Volume de 
Reservação Parcial 

(m³) 

Volume 
Reservado  

(106 m³) 

544 0 0 0 0,000 
545 1 183.750 0,0918750 0,092 
550 6 751.169 2,3372975 2,429 
555 11 1.166.527 4,7942400 7,223 
560 16 1.745.438 7,2799125 14,503 
565 21 2.347.163 10,2315025 24,735 
570 26 3.039.154 13,4657925 38,201 
575 31 3.694.186 16,8333500 55,034 
580 36 4.183.869 19,6951375 74,729 
585 41 4.712.778 22,2416175 96,971 
590 46 5.249.973 24,9068775 121,878 
595 51 5.798.466 27,6210975 149,499 
600 56 6.373.948 30,4310350 179,930 

 

Obs.: Equação Cota x Volume para o Ponto 1: V =0,084.(H - 544)1,889. 

− V = volume de reservação, em 106 m³; 

− H = cota altimétrica do nível de água no reservatório, em metros. 
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Quadro 5-6. Curva Cota x Volume do Ponto 3. 

H 
 (m) 

x 
 (m) 

Área da Lâmina 
de Água (m²) 

Volume de 
Reservação Parcial 

(106 m³) 

Volume 
Reservado  

(106 m³) 

558 0 0 0 0,000 
560 2 13.994 0,013994 0,014 
565 7 85.443 0,248593 0,263 
570 12 197.213 0,706640 0,969 
575 17 392.195 1,473520 2,443 
580 22 487.031 2,198065 4,641 
585 27 621.823 2,772135 7,413 
590 32 758.879 3,451755 10,865 
595 37 911.385 4,175660 15,040 
600 42 1.081.765 4,982875 20,023 

 

Obs.: Equação Cota x Volume para o Ponto 1: V =0,002.(H - 558)2,407. 

− V = volume de reservação, em 106 m³; 

− H = cota altimétrica do nível de água no reservatório, em metros. 
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Com as curvas cota x volume encontraram-se as cotas dos níveis de água nos 

reservatórios estudados e respectivas alturas úteis das barragens, conforme apresentado no 

quadro 5-7. A partir desses resultados estabeleceram-se as características preliminares das 

barragens para efeito de comparação e seleção da melhor alternativa, conforme relaciona o 

quadro 5-8. 

 

Quadro 5-7. Cotas e Áreas de Inundação para cada ponto estudado. 

Local da 
Barragem 

Área da Bacia 
Hidrográfica 

(km²) 

Volume de 
Reservação 
Requerido 

(106 m³) 

Cota de 
Inundação em 

Operação 
Normal (m) 

Área 
Inundada em 

Operação 
Normal (m²) 

Altura Útil 
Requerida 

para a 
Barragem (m)

Ponto 1 211,0 2,496 548,6 0,9 4,6 
Ponto 2 208,6 2,556 550,1 0,7 6,1 
Ponto 3 127,0 9,304 591,4 0,8 33,4 

 

Quadro 5-8. Caracterização Preliminar das Barragens nos três pontos estudados. 

Descrição Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Cota do NA (m) 548,56 550,10 591,40 

Cota de Fundo (m) 544,00 544,00 558,00 

Altura Útil (m) 4,60 6,10 33,40 

Borda Livre (m) 2,00 2,00 2,00 

Prof. da Fund. (m) 2,00 2,00 2,00 

Altura Total (m) 6,60 8,10 35,40 

Comp. da Crista (m) 460,00 310,00 380,00 

Comp. da Base (m) 190,00 210,00 30,00 

Encontros (m) 2,00 2,00 2,00 

Extensão Média Total (m) 329,00 264,00 209,00 

Taludes (H:V) 3,00 3,00 3,00 

Largura da Crista (m) 10,00 10,00 10,00 

Largura da Base (m) 61,60 70,60 234,40 

Seção Média (m²) 307,88 407,03 4.570,28 

Volume de Maciço (m³) 101.293 107.456 955.189 
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Com a caracterização preliminar dos possíveis pontos para implantação dos 

barramentos, foram feitas as estimativas dos custos de implantação para cada alternativa. 

Foram avaliados, de forma geral, os custos para execução completa dos grandes serviços 

previstos: 

− Desapropriação de área (compra, encargos legais, documentação, etc); 

− Remanejamento de estrada (execução de via completa, incluindo travessias, 

drenagem, sinalização, etc); 

− Remanejamento de linha de energia de alta tensão (intervenções, encargos, 

documentação, etc); 

− Construção da barragem (execução de maciços, estruturas acessórias, serviços 

diversos, etc). 

Os custos apresentados no Estudo de Viabilidade são destinados apenas à 

comparação relativa entre as alternativas propostas e não devendo ser considerados como 

um orçamento final, o qual só poderá ser feito mediante a elaboração de projeto executivo. 

No sub-capítulo “6.4. Custos do Empreendimento” apresentado no presente RAP 

detalha-se os custos da alternativa escolhida (Ponto 2) e calculados no Projeto Básico 

elaborado para o empreendimento, o que está mais próximo da realidade dos custos 

projetados para esse ponto escolhido. 

Portanto, os quadros 5-9, 5-10 e 5-11 apresentam os cálculos feitos no Estudo de 

Viabilidade de forma comparativa para os três pontos analisados para implantação da 

barragem. Contudo, ressalta-se, mais uma vez, que esses cálculos devem ser somente 

entendidos com critério de comparação entre os pontos analisados e não como os custos 

finais que serão necessários para implantação desses barramentos, que foram mais 

detalhados no Projeto Básico. 

Ressalta-se que a data de referência (Io) dos custos apresentados é Janeiro/2009. 
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Quadro 5-9. Quantitativos dos serviços para o três pontos analisado no Estudo de 

Viabilidade. 

Local da 

Barragem 

Desapropriação 

de Área (km²) 

Remanejamento 

de Estrada (km) 

Remanejamento 

de Linha de Alta 

Tensão (km) 

Construção da 

Barragem (m³) 

Ponto 1 2,00 2,50 0,80 101.293,00 

Ponto 2 1,90 5,50 0,00 107.456,00 

Ponto 3 1,40 0,00 0,00 955.189,00 

 

Quadro 5-10. Custos unitários dos serviços (R$) para o três pontos analisado no Estudo de 

Viabilidade. 

Local da 

Barragem 

Desapropriação 

de Área (R$/km²) 

Remanejamento 

de Estrada 

(R$/km²) 

Remanejamento 

de Linha de Alta 

Tensão (R$/km²) 

Construção da 

Barragem 

(R$/km²) 

Ponto 1 4.000.000,00 420.000,00 1.500.000,00 51,50 

Ponto 2 4.000.000,00 420.000,00 1.500.000,00 51,50 

Ponto 3 4.000.000,00 420.000,00 1.500.000,00 51,50 

 

Quadro 5-11. Custos totais de implantação (R$) para o três pontos analisado no Estudo de 

Viabilidade. 

Local da 

Barragem 

Desapropriação 

de Área (R$) 

Remanejamento 

de Estrada (R$) 

Remanejamento 

de Linha de Alta 

Tensão (R$) 

Construção 

da Barragem 

(R$) 
TOTAL (R$) 

Ponto 1 8.000.000,00 1.050.000,00 1.200.000,00 5.216.589,50 15.466.589,50 

Ponto 2 7.600.000,00 2.310.000,00 0,00 5.533.984,00 15.443.984,00 

Ponto 3 5.600.000,00 0,00 0,00 49.192.233,50 54.792.233,50 

 

Com a definição das características físicas das alternativas propostas e seus 

respectivos custos, fez-se uma análise dos resultados obtidos, levantando-se as vantagens 

técnicas e econômicas das mesmas, as quais são apresentadas a seguir: 
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Implantação no Ponto 1 

Depois de feita a configuração física da possível área de inundação decorrente da 

implantação da barragem no Ponto 1, verificou-se que a mesma atingia a faixa por onde 

passa uma linha de transmissão de energia de grande porte (de alta a altíssima tensão), a 

qual, segundo relatos, provoca efeito de indução elétrica em objetos metálicos vizinhos 

(cercas, etc) conforme as condições climáticas. Portanto, a implantação da barragem 

implica no remanejamento obrigatório dessa linha. 

 Embora, do ponto de vista de engenharia, seja possível o remanejamento de uma 

estrutura desse tipo, em termos práticos é muito pouco recomendável, visto que se trata de 

uma linha de elevada importância para o próprio Estado de São Paulo, além de demandar 

um complexo processo de remanejamento. Por esse motivo, em concordância com o 

próprio Consórcio, o Ponto 1 foi descartado como opção para locação do barramento. Em 

todo caso, seu custo de implantação também não seria o menor, o que não o tornaria 

interessante no âmbito econômico-financeiro. 

 

Implantação no Ponto 2 

Em princípio, este local é o mais vantajoso do ponto de vista econômico-financeiro, 

além de exigir uma barragem de altura bem menor do que a prevista no Ponto 3, alternativa 

escolhida em estudos anteriores contratados pelo consórcio. 

Os custos envolvidos para implantação do barramento no Ponto 2 são 

significativamente menores quando comparados ao Ponto 3, embora exija a desapropriação 

de algumas edificações na possível área inundada. Por recomendação do Consórcio, o nível 

máximo de inundação deve ser inferior a cota 558 m, de tal forma a preservar algumas 

instalações importantes à atividade econômica de Itu e Salto, municípios que terão parte de 

seus territórios ocupados pelo reservatório de regularização. Como a cota da crista da 

barragem está, em princípio, na cota 552,10 m, não há restrições a implantação da 

barragem no Ponto 2. 
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Implantação no Ponto 3 

Devido ao fato da bacia hidrográfica de contribuição ser consideravelmente menor 

do que nos outros pontos, o volume de reservação requerido para a regularização da vazão 

é bastante elevado. Como a conformação topográfica a montante do Ponto é relativamente 

“fechada” (vale estreito), o barramento tende a ser elevado (acima de 30 m).  

Além das implicações hidrológicas e hidráulicas a serem consideradas, os custos de 

implantação neste local se mostraram muito elevados quando comparados com os pontos 

anteriores. Um dos poucos aspectos positivos desse local reside no fato de não afetar 

quaisquer edificações a montante do barramento, além de não exigir o remanejamento de 

estradas locais, embora, no contexto geral, isto seja apenas um benefício marginal e não 

determinante. 

 

Conclusão e Localização da Proposta 

Pelo exposto anteriormente, o Ponto 2 se apresenta como alternativa mais adequada 

para a implantação da barragem e consequente reservatório de regularização. Em função 

das condições topográficas e das limitações impostas pelo Consórcio, ainda tem a 

vantagem de permitir a implantação de uma barragem de maior altura, ou seja, é possível 

aumentar a vazão regularizada mediante o aumento do volume de reservação. Trata-se de 

uma vantagem significativa, visto que a região dispõe de poucos mananciais superficiais 

passíveis de aproveitamento para o abastecimento de água. 

Desta forma, visando maximizar o aproveitamento da barragem, o barramento 

proposto no Ponto 2 terá uma altura total de 15 m (cota 559,00 m), ao invés dos 8,10 m 

avaliados anteriormente. Para respeitar o limite de inundação, o nível normal de operação 

deverá ficar na cota 556,50 m (cota da crista do vertedor) e o nível máximo na cota 557,85 

m (para pico de vazão de cheia com período de retorno de 10.000 anos). 

Para essas condições, a barragem no Ponto 2 passa a ter as seguintes características 

apresentadas no quadro 5-12. 
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Quadro 5-12. Características da Barragem no Ponto 2. 

Descrição Ponto 2 

Cota do NA (m) 556,50 

Cota de Fundo (m) 544,00 

Altura Útil (m) 12,50 

Borda Livre (m) 2,50 

Prof. da Fund. (m) 2,00 a 3,00 

Altura Total (m) 15,00 

Comp. da Crista (m) 386,00 

Comp. da Base (m) 210,00 

Encontros (m) 2,00 

Extensão Média Total (m) 302,00 

Taludes (H:V) 2,50 

Largura da Crista (m) 7,00 

Largura da Base (m) 92,00 

Seção Média (m²) 841,50 

Volume de Maciço (m³) 254.133 

 

Essa mudança irá mudar os quantitativos e custos de implantação, os quais foram 

reavaliados e apresentados nos quadros 5-13, 5-14 e 5-15. 

 

Quadro 5-13. Reavalização dos quantitativos dos serviços para o Ponto 2 analisado no 

Estudo de Viabilidade. 

Local da Barragem 
Desapropriação de 

Área (km²) 

Remanejamento de 

Estrada (km) 

Construção da 

Barragem (m³) 

Ponto 2 2,50 6,00 2.54.133,00 

 

Quadro 5-14. Reavalização dos custos unitários dos serviços (R$) para o Ponto 2 

analisado no Estudo de Viabilidade. 

Local da Barragem 
Desapropriação de 

Área (R$/km²) 

Remanejamento de 

Estrada (R$/km²) 

Construção da 

Barragem (R$/km²) 

Ponto 2 4.000.000,00 420.000,00 51,50 
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Quadro 5-15. Reavalização dos custos totais de implantação (R$) para o Ponto 2 analisado 

no Estudo de Viabilidade. 

Local da 

Barragem 

Desapropriação 

de Área (R$) 

Remanejamento 

de Estrada (R$) 

Construção da 

Barragem (R$) TOTAL (R$) 

Ponto 2 10.000.000,00 2.520.000,00 13.087.849,50 25.607.849,50 

 

O aumento de custo de implantação (em relação à estimativa preliminar para o 

ponto 2) será da ordem de 66%, sendo que a vazão regularizada passará de 0,900 m³/s para 

1,33 m³/s, ou seja, um aumento de aproximadamente 50%.  

Se comparada à alternativa no ponto 3 (proposição original nos estudos anteriores), 

o custo de implantação no ponto 2 ainda é 53% menor (R$ 25.607.849,50,00 contra R$ 

54.792.223,50), e a vazão regularizada é quase 50% maior (1,33 m³/s contra 0,900 m³/s). 

Conclui-se que a elevação da barragem é uma medida vantajosa para a situação de 

abastecimento da região. 

Entretanto, destaca-se, mais uma vez, que esses cálculos foram elaborados no 

contexto do Estudo de Viabilidade, não devendo entendidos como os custos finais que 

serão necessários para implantação desses barramentos, que foram mais detalhados no 

Projeto Básico e são apresentados no sub-capítulo “Custos do Empreendimento” desse 

RAP. 
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6. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

 

 Nesse capítulo são apresentadas informações sintetizadas para descrição e 

caracterização do empreendimento, a partir dos dados disponíveis do Projeto Básico, 

elaborado pela empresa Proesplan Engenharia Ltda contratada pelo Consórcio 

Intermunicipal do Ribeirão Piraí. 

 Portanto, a seguir são apresentadas as principais informações para o entendimento 

do empreendimento, sendo abordados os seguintes aspectos:  

− Caracterização do Empreendimento; 

− Descrição das Atividades na Fase Construtiva do Barramento; 

− Caracterização das Áreas de Apoio ao Empreendimento; 

− Custos do Empreendimento. 

 

6.1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

A bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí possui cerca de 220 km², sendo que seu 

talvegue principal (Ribeirão Piraí + Ribeirão da Cachoeira) tem aproximadamente 47 km 

de extensão. O desnível entre a cabeceira da bacia e a foz do Ribeirão Piraí é bastante 

acentuada, da ordem de 660 m. O trecho inicial do talvegue (aprox. 1 km) apresenta uma 

declividade média de 214 m/km; o trecho seguinte (aprox. 32 km) 9 m/km e a parte final, 

11 m/km.  

A região da bacia apresenta uma ocupação predominantemente rural, embora já se 

observe certa pressão de urbanização em áreas da cabeceira. Tal fato deverá exigir um 

planejamento de uso e ocupação de longo prazo, caso contrário, o manancial poderá ser 

seriamente comprometido. 
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Em posse das informações supracitadas, desenvolveu-se a simulação hidrológica da 

bacia. Maiores detalhes podem ser obtidos no Anexo II (Memorial de Caracterização da 

Barragem e Reservatório Propostos), apresentado no volume II do Estudo de Viabilidade 

ou do Projeto Básico. 

 O quadro 6.1-1 apresenta o resumo dos dados usados no estudo hidrológico da 

barragem proposta no Ponto 2. 

 

Quadro 6.1-1. Resumo dos dados utilizados no estudo hidrológico da barragem proposta 

no Ponto 2. 

Metodologia 
Vazão Regularizada 

(m³/s) 
Vazão Média (m³/s) 

Volume de Reservação 

Requerido (106 m³) 

Método B 1,28 2,869 8,726 

Método C 1,33 2,783 8,730 

Obs: 
− Met. B: metodologia de transferência espacial por vazão específica; 
− Met. C: metodologia de transferência espacial por coeficiente de escoamento. 

 

Destaca-se que os resultados obtidos pelas metodologias são muito similares. Desta 

forma, para efeito de estudo, serão adotados os resultados da metodologia do coeficiente de 

escoamento, pois esta considera o efeito da precipitação em seus cálculos, parâmetro com 

série disponível para a bacia do Piraí. 

O quadro 6.1-2 apresenta a curva de cota-volume obtida a partir de levantamento 

topográfico na região do futuro reservatório, com curvas de nível de metro em metro. Uma 

vez definida essa curva, confirmou-se a altura útil requerida para o barramento proposto 

em função da reservação requerida para regularização de vazão. No desenho 147-HID-

BAR-005 do Projeto Básico estão indicadas as áreas inundadas e de desapropriação 

decorrentes da formação do reservatório.  
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Quadro 6.1-2. Curva Cota x Volume do Reservatório Proposto. 

H  
(m) 

x 
 (m) 

Área da Lâmina 
de Água (m²) 

Volume de 
Reservação 
Parcial (m³) 

Volume Reservado 
(m³) 

544 0 0 0 0,000 
545 1 183.750 0,091875 0,092 
546 2 234.936 0,209343 0,301 
547 3 305.625 0,270281 0,571 
548 4 415.274 0,360450 0,932 
549 5 577.380 0,496327 1,428 
550 6 751.169 0,664275 2,093 
551 7 827.075 0,789122 2,882 
552 8 898.967 0,863021 3,745 
553 9 975.882 0,937425 4,682 
554 10 1.064.153 1,020018 5,702 
555 11 1.166.527 1,115340 6,817 
556 12 1.294.559 1,230543 8,048 
557 13 1.405.142 1,349851 9,398 
558 14 1.516.729 1,460936 10,859 
559 15 1.629.383 1,573056 12,432 
560 16 1.745.438 1,687411 14,119 

 

 
O volume de reservação é expresso, então, por: 1,937544)0,066(HV −= , onde: 

V = volume reservado, em 106 m³; 

H = cota do NA, em metros. 
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A partir de inspeções de campo e seguindo orientações do Consórcio 

Intermunicipal, chegou-se a conclusão que o maior nível que o espelho d’água do 

reservatório pode atingir no máximo a cota 557,85 m, cota que foi adotada como máxima 

para vazão afluente com período de retorno (T) de 10.000 anos. 

Considerando que a maior extensão do reservatório (linha reta com visada livre) 

formado pela barragem é aproximadamente 2,0 km, a borda livre deve ser de, no mínimo, 

1,15 m. Consequentemente, o nível de água em operação normal deve ter cota menor ou 

igual a 556,70 m. No presente caso, a soleira do vertedor de extravasão será colocada na 

cota 556,50 m e a reservação total será de 8,795 x 106 m³. 

Desta forma, estabeleceram-se as características preliminares da futura barragem 

conforme os dados apresentados no quadro 6.1-3. 

 

Quadro 6.1-3. Características da Barragem Proposta. 

Descrição Ponto 2 

Cota do NA (m) 556,50 

Cota de Fundo (m) 544,00 

Altura Útil (m) 12,50 

Borda Livre (m) 2,50 

Prof. da Fund. (m) 3,00 a 6,00 

Altura Total (m) 15,00 

Comp. da Crista (m) 386,00 

Comp. da Base (m) 210,00 

Encontros (m) 2,00 a 4,00 

Extensão Média Total (m) 304,00 

Taludes (H:V) 2,50 

Largura da Crista (m) 7,00 

Largura da Base (m) 104,50 

Seção Média (m²) 1.087,13 

Volume de Maciço (m³) 330.486 

 

A barragem deverá contar com sistema de extravasão, o qual é descrito a seguir: 

− Tipo de extravasão: por vertedor de soleira livre; 

− Tipo de vertedor: soleira espessa, sem comporta; 

− Altura máxima da lâmina de água sobre o vertedor: 1,35 m; 
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− Cota da crista do vertedor: 556,50 m; 

− Cota máxima do nível de água no reservatório (TR = 10.000 anos): 557,85 m; 

− Extensão da crista do vertedor: 245 m; 

− Vazão máxima afluente (TR = 10.000 anos): 622,28 m³/s; 

− Vazão de extravasão: 611,48 m³/s. 

O memorial de cálculo do amortecimento é apresentado no Anexo III do Projeto 

Básico. 

 

 

6.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NA FASE CONSTRUTIVA DO 
BARRAMENTO 

 

6.2.1. Serviços de Topografia e Cadastro 

A locação da obra será efetuada de acordo com os desenhos de projeto, ficando sob 

a responsabilidade empresa contratada pelo Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí 

para os serviços de topografia qualquer erro de alinhamento, obrigando-se a desfazer ou 

refazer a marcação, sob suas expensas, caso alguma incorreção seja verificada pela pela 

empresa de fiscalização contratada pelo Consórcio. 

A locação será feita por meio de instrumento e trena de aço. Os gabaritos deverão 

ser feitos com tábuas de pinho novas, niveladas e alinhadas. Esses pontos serão 

devidamente demarcados e amarrados, de maneira a permitir sua relocação. 

A empresa contratada pelo Consórcio receberá por intermédio da empresa de 

fiscalização: 

− Plantas de locação; 

− Marcos de referência planialtimétricos fora da área de escavação ou aterro, com 

uma planta de situação dos marcos. 

Caberá a empresa contratada pelo Consórcio os seguintes serviços: 

− Locar os coletores, poços de visita, cavas, tubulações prédios, obras de arte e 

demais elementos necessários, a critério da empresa de fiscalização; 

− Todas as interferências encontradas, e que não constem de desenhos fornecidos, 

deverão ser levantadas e cadastradas; 
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− Locar a posição do escoramento antes do início da execução; 

− Locar no fundo da escavação a posição das formas para concreto, o alinhamento 

das camadas de concreto magro e de pedra britada; 

− Indicar ou marcar, conforme o caso, as cotas do "greide" final da escavação, das 

faces superiores das camadas prontas de brita e de concreto magro e demais 

elementos eventualmente necessários, a critério da empresa de fiscalização; 

− Locação e nivelamento da escavação e da tubulação (caso exista) a partir da 

poligonal correspondente ao seu eixo serão marcados os dois bordos das 

escavações a serem abertas. As cotas dos fundos das escavações deverão ser 

verificadas de 20 em 20 metros, para que sejam obedecidas as cotas de projeto; 

− Elaborar plantas de cadastro da obra construída; 

A empresa contratada deverá manter, durante o expediente da obra e no canteiro de 

serviços, 1 (um) topógrafo devidamente habilitado, equipamento topográfico adequado e 

aprovado pela empresa de fiscalização e 2 (dois) auxiliares de topógrafo. Deverá aceitar as 

normas, métodos e processos determinados pela empresa de fiscalização, de acordo com as 

especificações do Consórcio no tocante a qualquer serviço topográfico, sejam de campo 

como de escritório e relativos à obra; 

Na existência de serviços não especificados, a empresa contratada somente poderá 

executá-los após aprovação da empresa de fiscalização. 

Em relação a Referência de Nível (RN) a empresa contratada deverá basear seu 

nivelamento em RNs, previamente verificados através de nivelamento específico. A 

verificação citada deverá ser realizada através de uma poligonal de nivelamento, passando, 

no mínimo, em 3 (três) RNs, devendo a caderneta ser apresentada ao Consórcio, contendo 

os seguintes dados: 

− Cota implantada pelos RNs do IGG; 

− Cota encontrada no levantamento; 

− Extensão da poligonal; 

− Cálculo de erro; 

− Indicação dos pontos de segurança (PS), devidamente discriminados e localizados 

de 100 em 100 metros no mínimo. 
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O piqueteamento deverá ser feito de 20 em 20 metros, com nivelamento, sendo 

apresentado perfil do terreno contendo o projeto de "greide" da obra, em escala horizontal 

1:500 e vertical 1:100. O perfil apresentado deverá ter, no canto direito inferior, carimbo 

com os seguintes dizeres: 

− Nome da contratante; 

− Nome da firma; 

− Nome da obra a que se refere o perfil; 

− Numero da folha; 

− Data; 

− Toda vez que, durante a execução da obra, ocorrer modificação do projeto, o 

desenho correspondente deverá conter a carimbo "modificado". 

 

6.2.2. Serviços Preliminares 

 

Sinalização de Trânsito 

Com relação ao trânsito nas proximidades da obra a empresa construtora contratada 

deve tomar os seguintes cuidados: 

− Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, 

em perfeitas condições de segurança durante o dia e à noite. 

− Deverão ser construídas passagens temporárias nos cruzamentos de acessos e 

pontes de acesso para veículos defronte a locais de acesso as propriedades rurais. 

Nas saídas e entradas de veículos em áreas de empréstimo, bota-fora ou frentes de 

serviço, deverá ser providenciada sinalização adequada, diuturna, especialmente 

nos casos de eventuais inversões de tráfego. 

− As vias de acesso fechadas ao trânsito deverão ser protegidas com barreiras e com a 

devida sinalização (de acordo com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro). A 

indicação de desvio deve, durante a noite, ser iluminada e, em casos especiais, 

deverão ser postados vigias ou sinaleiros devidamente equipados. 

Os serviços deverão ser executados sem interrupção, até a liberação da área, 

podendo ser programados para fins de semana ou para horários de menor movimento. 
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A sinalização deverá obedecer às posturas municipais e exigências de outros órgãos 

públicos locais ou concessionárias de serviços, além do disposto no CTB - Código de 

Trânsito Brasileiro. 

 

Tapumes de Obras 

Os tapumes devem ser utilizados para cercar o perímetro de todas as obras urbanas 

com exceção das pequenas e de curta duração, nas quais se utilizam cercas portáteis. 

Podem ser empregadas placas laterais, chapas de madeira compensada, tábuas de madeira 

ou chapas de metal. 

Em qualquer caso devem ser obedecidas as dimensões (1,10 x 2,20), de forma 

contínua, devendo estar dispostas verticalmente e encostadas no solo. A vedação lateral 

deve ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de terra ou detritos. 

A sustentação vertical das chapas ou placas deve ser feita por elementos de madeira 

ou metal, além de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto. As 

pranchas devem atingir a altura mínima de 1,10 m a partir do solo. 

Tanto as chapas de vedação quanto os elementos de sustentação devem, 

externamente, ser pintadas de branco (cor sugerida, podendo ser trocada de acordo com as 

exigências do Consórcio), podendo ser aplicada caiação. Tal medida objetiva facilitar a 

manutenção do tapume, de forma rápida e baixo custo. 

Deve ser provida, permanente manutenção na parte externa do tapume, devendo ser 

periodicamente pintado ou caiado, de forma a garantir sua permanente limpeza e 

visibilidade. 

As pranchas deverão ser colocadas em sequência, em número suficiente para fechar 

completamente o local. Junto às interseções, o tapume deverá ter altura máxima de 1,00 m, 

até 3,00 m do alinhamento da construção da via transversal, para permitir visibilidade aos 

veículos. Além disto, deverão vir acompanhados de dispositivos luminosos de luz fixa. 

Deverá ser reservado um espaço nas pranchas para identificação do empreendedor, 

empresa construtora contratada e obra, assim como placas de barragem. 
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Passadiços de Chapa Metálica para Veículos 

Passadiços e/ou passarelas metálicas serão construídos onde necessário, a critério 

da empresa de fiscalização, em locais onde haja movimento razoável de veículos, para 

garantir o trânsito normal de pedestres e/ou veículos e assegurar a continuidade da 

operação e manutenção das instalações existentes. 

Serão feitas em chapas de aço de espessura igual ou maior a 3/4, com dimensão 

mínima de 1,50 x 1,50 m. 

 

Passadiços de Madeira 

Passadiços e/ou passarelas de madeira serão construídos onde necessário, a critério 

da empresa de fiscalização, em ruas de pequeno movimento para garantir o trânsito normal 

de pedestres e assegurar a continuidade da operação e manutenção das instalações 

existentes. 

Deverá ser de largura tal que permita segurança na sua utilização por pedestres. A 

empresa de fiscalização poderá exigir a confecção de guarda-corpos onde achar necessário. 

 

Demolições, Limpezas e Reposições 

A empresa construtora contratada deverá efetuar as demolições e retiradas 

necessárias à desobstrução das áreas de trabalho seguindo as instruções da empresa de 

fiscalização. 

A demolição poderá ser parcial ou total e a empresa construtora contratada deverá 

tomar todas as medidas de proteção necessárias, pela utilização de tapumes, andaimes e 

sinalização. 

Os serviços de demolição serão executados cuidadosamente, tendo em vista a 

possibilidade de reaproveitamento dos materiais para em seguida serem relacionados e 

armazenados em locais convenientes, indicados pela empresa de fiscalização, em pontos 

devidamente licenciados junto a Cetesb. 

As áreas onde se desenvolverem os trabalhos para locação e assentamento de obras 

civis deverão ser precedidas da remoção da vegetação e do solo superficial impróprio, 

através da capina, roçada, desmatamento, destocamento e raspagem. 
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Somente serão derrubadas, mediante anuência prévia dos órgãos competentes e 

aprovação da empresa de fiscalização, árvores que comprovadamente causem 

interferências com os serviços ou que tenham raízes prejudicadas pelas escavações. 

Os materiais, que não foram reaproveitados provenientes de qualquer demolição ou 

remoção, deverão ser transportados pela empresa construtora contratada para bota-fora 

devidamente licenciado na Cetesb. 

Quanto às reposições, reconstruções ou reparos, a empresa construtora contratada 

deverá empregar todos os meios e recursos necessários a tornar o executado melhor ou, no 

mínimo igual ao danificado. 

 Em relação a demolições das construções e residências das propriedades afetadas, 

somente poderão ser realizadas após a autorização do Consórcio e dos proprietários da 

propriedades desapropriadas pelo empreendimento. Os materiais de demolição que 

puderem ser reaproveitados deverão ser armazenados em locais adequados e previamente 

licenciados. 

 

Desmatamento 

O preparo de terrenos com vegetação na superfície será executado de modo a deixar 

a área da obra livre de tocos, raízes e galhos. O material retirado deverá ser removido para 

o local apropriado, com reaproveitamento de terra vegetal, a critério da empresa de 

fiscalização, devendo ser tomados todos os cuidados necessários à segurança e higiene 

pessoal e do meio ambiente. Nenhum tipo de queimada poderá ser realizado no local. 

Deverão ser preservadas as árvores, a vegetação de qualidade e a grama que 

localizadas em áreas que, pela situação, não interfiram no desenvolvimento dos serviços. 

Todos os locais de desmatamente deverão ser previamentes localizados e 

identificados com fitas e placas, de acordo com os projetos e autorizações dos órgãos 

competentes, para se evitar qualquer remoção de vegetação não autorizada. Um engenheiro 

responsável pelo meio ambiente deve acompanhar todos os trabalhos de localização, 

identificação e remoção da vegetação. 

O material lenhoso deve ser armazenado em locais previamente licenciados e 

identificados para se realizar a destinação adequada, conforme autorização do órgão 

competente (Cetesb). O solo orgânico deve ser armazenado separadamente em depósitos 
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com no máximo 1,5 m de altura e coberto com vegetação seca para reter a umidade, para 

uso na recuperação de áreas de remoção de solo e taludes. A armazenagem do solo 

orgânico não deve ultrapassar mais do que 4 meses. 

Toda em qualquer intervenção na vegetação seja na APP ou fora dela, deve ser 

autorizada pelo órgão licenciador competente e acompanhada pelo engenheiro de meio 

ambiente da obra. 

 

Limpeza do Terreno 

A completa limpeza do terreno será efetuada dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados, de forma a se evitar danos a terceiros. 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, roçada e 

remoção de resíduos e destocamento de árvores. A roçada será caracterizada quando a área 

a ser limpa for constituída de vegetação rasteira, mato ralo, arbustos e árvores com troncos 

de diâmetro de até 0,15 mm. 

O destocamento é caracterizado pela remoção dos tocos e das raízes das árvores 

podendo ser manual ou mecânico. Será procedida, no decorrer do prazo da execução da 

obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno. 

 

6.2.3. Movimento de Terra 

 

Escavações em Geral 

A escavação compreende a remoção de solo desde a superfície natural do terreno, 

até as linhas e cotas especificadas no projeto, e tem seu início logo depois de concluídas as 

operações de limpeza e destocamento do terreno natural. 

Havendo necessidade de desmatamento, destocamento ou simples regularização os 

limites dos serviços serão indicados pela empresa de fiscalização. 

Toda a escavação deverá ser mecânica, exceto no caso de proximidades de 

interferências cadastradas ou detectadas, regularização de fundo de vale ou outros locais a 

critério da empresa de fiscalização. 
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Os serviços serão executados de modo a proporcionar o máximo de rendimento e 

economia, em função do volume de terra a remover e das dimensões, natureza e topografia 

do terreno. 

Se houver interferência com galerias, tubulações ou outras instalações existentes, a 

empresa construtora contratada executará o escoramento e sustentação das mesmas. 

Na eventualidade de ser encontrado, em qualquer trecho e na profundidade de 

assentamento de estruturas de concreto, solo com características impróprias, serão 

executadas, sondagens suplementares e ensaios que permitam estudar e projetar a solução 

tecnicamente mais conveniente para construção da obra no trecho em questão 

(determinação da natureza e extensão das camadas inferiores do solo, do recalque 

admissível, da curva das pressões, do módulo de elasticidade e da carga de ruptura do 

terreno em exame). 

Se no decorrer da escavação for atingido terreno rochoso, este será desmontado a 

fogo se apresentar sob a forma maciça e contínua ou simplesmente retirado, se constituído 

por matacões até 0,5 m³. A autorização do órgão competente para transporte e uso dos 

explosivos deverá ser encaminhada a empresa de fiscalização antes do início das 

detonações. 

Os solos escavados se forem de boa qualidade, a critério da empresa de 

fiscalização, serão aproveitados para construção de aterros. Em caso contrário esses 

materiais deverão ser transportados para bota-foras indicados e autorizados pelos órgãos 

competentes. 

No caso de os materiais serem de natureza diversa, serão distribuídos em montes 

separados. Os materiais não aproveitáveis serão transportados e levados a bota-fora em 

local autorizado pelos órgãos competentes. 

Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no 

projeto, serão feitas a regularização e a limpeza do terreno. Caso ocorra a presença de 

água, a escavação deverá ser ampliada para conter o lastro. Essas operações só poderão ser 

executadas com a vala seca ou com a água do lençol freático totalmente deslocada para 

drenos laterais junto ao escoramento. 

Quando o "greide" final da escavação estiver situado dentro de terreno cuja pressão 

admissível não seja suficiente para servir como fundação direta, a escavação deverá 
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continuar até uma profundidade apta a comportar um colchão de pedra britada nº 3 (três) 

ou outro material granular, devidamente compactado até profundidade a ser indicada pela 

empresa de fiscalização. 

O fundo de vala deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado. Qualquer 

excesso de escavações ou depressão, no fundo das valas, deverá ser preenchido com areia, 

pó de pedra ou outro material de boa qualidade, a critério da empresa de fiscalização. 

Antes da aplicação do concreto, deverá ser lançada uma camada de 10 cm de brita. 

 

Escavação em Solo 

Classifica-se como escavação em solo aquela executada em terreno constituído de 

terra em geral, piçarra, argila, areia, rochas em adiantado estado de decomposição (pouco 

compactas), seixos rolados ou não (diâmetro máximo de 15 cm), matacões (volume menor 

ou igual a 0,50m³) e em geral todo o material possível de execução manual ou mecânica, 

qualquer que seja o teor da umidade. 

 

Escavação Submersa 

Classifica-se como escavação submersa toda aquela realizada por dragas, jatos de 

ar, drag-line ou clan-shell, inclusive a remoção de tocos e matacões (volume menor ou 

igual a 0,50m³). 

 

Escavação de Valas 

A escavação de valas deverá respeitar a NBR 12266/1992 “Projeto e execução de 

valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana”, e as 

especificações anteriormente citadas para Escavação em Geral. 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de escavação. 

Nas valas de profundidade até 4,00 m, com escavação mecânica serão utilizadas 

retroescavadeiras, podendo ser usada escavação manual no acerto final da vala. A 

escavação mecânica de valas de profundidade além de 4,00 m deverá se feita com 

escavadeira hidráulica. 
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Ao iniciar a escavação, a empresa construtora contratada deverá ter feito pesquisa 

de interferências, para que não sejam danificados quaisquer elementos e ou estruturas 

existentes que estejam na área atingida pela escavação ou próximos a esta. 

 

 

6.3. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE APOIO AO 
EMPREENDIMENTO 

 

6.3.1. Canteiro de Obras 

O canteiro de obras, necessariamente, deverá atender à legislação específica de 

segurança e demais leis e regulamentações pertinentes da ABNT. O local escolhido para 

construção do canteiro de serviços deverá ser aprovado pela empresa de fiscalização 

contratada pelo Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí. Apesar da aprovação, não 

caberão ao Consórcio, em hipótese alguma, os ônus decorrentes de locação, manutenção e 

acessos da área escolhida. 

O terreno onde será construído o canteiro de serviços deverá estar localizado 

próximo à obra e ter acesso fácil através de estradas bem conservadas. 

O canteiro deverá ser executado levando-se em consideração as proporções e 

características das obras. As alterações na execução em relação aos padrões ficarão a 

critério da empresa responsável pela fiscalização. 

Opcionalmente a critério do Consórcio poderá alugar um imóvel como canteiro, 

que mantenha no mínimo as áreas e instalações previstas para a obra. 

Durante o decorrer da obra, ficarão pôr conta e a cargo da empresa construtora 

contratada pelo Consórcio o fornecimento do mobiliário necessário ao canteiro e a limpeza 

das instalações, móveis e utensílios das dependências e a reposição do material de 

consumo necessário (carga do extintor de incêndio, produtos para higiene ambiente e 

pessoal, etc.). 

A empresa construtora contratada, antes de iniciar qualquer trabalho com relação ao 

canteiro, deverá providenciar, para aprovação da empresa responsável pela fiscalização, 

planta geral de localização, indicando: 

− Localização do terreno; 

− Acessos; 
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− Redes de energia elétrica, de água, esgoto, telefone ou de rádio; 

− Localização e dimensões de todas as edificações; 

− Localização dos pátios. 

 

Ficarão, ainda, sob responsabilidade da empresa construtora contratada: 

− Água e Energia Elétrica: fornecimento de água, industrial e potável, e de energia 

elétrica para abastecimento do canteiro de obras. No caso de eventual falta de 

suprimento pela Rede Pública, deverá a empresa construtora contratada estar 

aparelhada para tal eventualidade, com produção de energia mediante geradores e 

abastecimento de água através de caminhões-pipas. Todo tipo de captação e 

lançamento de água e esgoto deverão ser devidamente licenciados nos órgãos 

competentes (Cetesb e DAEE). 

− Esgotos: Deverá a empresa construtora contratada providenciar fossa séptica ou 

similar, conforme especificações da ABNT, com projeto devidamente aprovado 

pela Cetesb. Os locais que tiverem rede pública de esgoto deverá ser solicitada 

ligação ao órgão ou empresa responsável. 

− Telefone ou Radiotransmissor: a empresa construtora contratada deverá 

providenciar instalações de telefones, não só para ela como também para a empresa 

responsável pela fiscalização. Em locais onde não existir Rede Telefônica, a 

empresa construtora contratada deverá providenciar, quando solicitado, instalação 

de Radiotransmissor. 

− Manutenção, Higiene e Segurança: Manutenção do Canteiro, até o final da obra, 

quer sob aspecto físico como o de ordem interna, e a observação dos cuidados 

higiênicos e de segurança pessoal. 

 

Placa de Identificação da Obra 

O fornecimento de Placa de Identificação da Obra ficará a cargo da empresa 

construtora contratada, que providenciará a confecção por profissional especializado, 

devendo a sua instalação se dar em local definido pela empresa responsável pela 

fiscalização. 
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Os modelos e detalhes da placa deverão ser aqueles em vigência na época da 

execução da obra, conforme padrões ou solicitações específicas do Consórcio. Deverão ter 

a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou nº 18, com tratamento antioxidante, sem 

moldura, fixadas em estruturas de madeiras, suficientemente resistente para suportar a ação 

dos ventos As tintas usadas para pintura deverão ser de cor fixa e de comprovada 

resistência ao tempo. 

 

Placa da Contratada 

No canteiro de obras só poderá ser colocada placa da empresa construtora 

contratada, após prévio consentimento da empresa responsável pela fiscalização, 

principalmente no que se refere a sua localização e dimensões. 

 

Setas Indicativas 

As setas indicativas serão utilizadas para designação de distritos regionais, obras, 

sistemas, acessos e afins. 

 

Prevenção de Acidentes 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes 

com o pessoal da empresa construtora contratada e com terceiros, independentemente da 

transferência desse risco a companhias ou institutos seguradores. 

Para isso a empresa construtora contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido 

na Legislação Nacional concernente à segurança e higiene do trabalho, bem como 

obedecer a todas as normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço. A 

empresa construtora contratada deverá manter, no Canteiro de Obras, pessoal treinado e 

caixa de primeiros-socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas 

ocorrências. 

Em caso de acidente no Canteiro de Obras a empresa construtora contratada deverá: 

− Prestar socorro imediato às vítimas, utilizando para isso as unidades hospitalares de 

Salto e/ou Itu, conforme a conveniência e urgência da situação; 

− Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as 

circunstâncias relacionadas com este; 
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− Comunicar imediatamente a empresa responsável pela fiscalização da ocorrência. 

 

Equipamento de Segurança 

Serão de responsabilidade da empresa construtora contratada: a segurança, a guarda 

e a conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações 

da obra. 

A empresa construtora contratada deverá manter livre o acesso aos extintores, 

mangueira e demais equipamentos situados no canteiro, a fim de poder combater 

eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a 

queima de qualquer espécie de material no local das obras. 

 

Vigilância 

A empresa construtora contratada deverá manter permanentemente, durante 24 

(vinte e quatro) horas, sistema de vigilância, efetuado por pessoal devidamente habilitado e 

uniformizado. 

 

Veículo para Fiscalização da Obra 

A empresa construtora contratada fornecerá veículos à empresa responsável pela 

fiscalização, conforme as necessidades das obras. 

Os veículos serão do tipo particular pequeno (classe do Gol, Fiat e Corsa) ou 

comercial leve até 0,50 t (classe do Saveiro, Strada, Courier), com dois anos de uso, em 

perfeito estado de conservação aprovado pela empresa responsável pela fiscalização, sendo 

que a mesma, em qualquer momento, poderá a substituição do veículo, num prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

Ficarão a cargo da empresa construtora contratada todas as despesas referentes a: 

seguros, manutenção, combustíveis, óleo lubrificante, lavagens etc. 

 

Desmontagem e Remoção do Canteiro 

Após a conclusão dos serviços, a empresa construtora contratada deverá remover do 

local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, 

deixando-o totalmente limpo. 
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6.4. CUSTOS DO EMPREENDIMENTO 
 

Para a implantação da barragem no Ribeirão Piraí são previstos os seguintes custos: 

− Estudos e Projetos: R$ 1.490.290,28 

− Implantação da barragem: R$ 16.032.830,81 

− Intervenções na área da represa: R$ 3.115.737,14 

− Estradas de acesso: R$ 3.141.160,86 

− Desapropriações: R$  20.000.000,00  

− Execução de ações de preservação ambiental: R$  2.684.411,28 

− Execução de trabalho socioambiental/sustentabilidade: R$  1.535.758,06 

− Total: R$ 48.000.188,43 

 

Nos custos unitários considerados no orçamento já estão incluídas as seguintes 

despesas: 

− Encargos sociais: 128,70%; 

− Benefício e Despesas Indiretas (BDI) para serviços: 27%; 

− Benefício e Despesas Indiretas (BDI) para equipamentos: 10%. 

 

 Os valores de BDI para serviços e equipamentos foram definidos de acordo com a 

Nota Técnica nº 3/2009-SCI, de 19/08/2009, publicada pelo Supremo Tribunal Federal - 

Secretaria de Controle Interno, a qual estabelece a seguinte formulação de cálculo: 

 

( ) ( ) ( )[ ]
( ) 1

T-1
LB1DF1DA1BDI −

+×+×+
=  

Onde: 

− DA: despesas administrativas; 

− DF: despesas financeiras; 

− LB: lucro bruto; 

− T: tributos. 
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 No quadro 6.4-1 são resumidos os valores considerados conforme a Nota Técnica 

supracitada. 

 

Quadro 6.4-1. Valores considerados no cálculo do orçamento conforme Nota Técnica nº 

3/2009-SCI, de 19/08/2009, publicada pelo Supremo Tribunal Federal - Secretaria de 

Controle Interno 

Item Variável Valor 
DA 5% 
DF 0% 
LB 7,35 
T 11,25% 

Serviços 

BDI 27% 
DA 0% 
DF 0% 
LB 0% 
T 9,25% 

Equipamentos 

BDI 10% 
 

Para os tributos foram considerados os seguintes valores (conf. NT 3/2009), 

conforme quadros 6.4-2 e 6.4-3. 

 

Quadro 6.4-2. Regime de Incidência Não Cumulativa de PIS e de COFINS para Serviços. 

Tributo Alíquota 

ISS 2,00% 

COFINS 7,60% 

PIS 1,65% 

Total 11,25% 

 
Quadro 6.4-3. Regime de Incidência Não Cumulativa de PIS e de COFINS para 

Equipamentos. 

Tributo Alíquota 

ISS 0,00% 

COFINS 7,60% 

PIS 1,65% 

Total 9,25% 
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7. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

 

A Resolução Conama 001/86 define que a área de influência de um 

empreendimento compreende a extensão geográfica a ser afetada direta e indiretamente 

pelos impactos gerados nas fases de planejamento, implantação, operação e desativação 

(quando for o caso) do mesmo. A definição da área de influência é de suma importância 

para o desenvolvimento de qualquer tipo de estudo ambiental, pois, refere-se a área onde 

serão sentidos os efeitos dos impactos positivos e negativos do empreendimento. 

 Para desenvolvimento do presente RAP, foi realizada reunião com todos os 

profissionais envolvidos no estudo para estabelecimento das áreas de influência que seriam 

avaliadas nos levantamentos de dados, considerando os vários aspectos dos meios físico, 

biótico e sócio-econômico, além das características do empreendimento em licenciamento, 

que se trata de um loteamento misto, residencial e comercial. 

Nesse contexto, foram considerados três níveis de abrangência para as áreas de 

influência do empreendimento e avaliação dos impactos durante as fases de implantação e 

operação do mesmo, ou seja, Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta 

(AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). 

Devido ao porte do empreendimento, a equipe técnica julgou que não haveria 

necessidade de considerar uma Área de Influência Remota para o empreendimento em 

questão. 

 A seguir são apresentadas informações detalhadas sobre cada área de influência. 
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7.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 
 

 

Refere-se a área que pode ser afetada pelo empreendimento, considerando 

principalmente, os impactos indiretos. Necessitando de uma caracterização geral de seus 

principais atributos ambientais, para contextualizar o entorno no qual a AID e ADA estão 

inseridas. 

Nesse contexto, foi definida a mesma AII para os meios físico e biótico, 

considerando a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (UGRHI-05 – PCJ), pois os impactos ambientais, em especial os 

indiretos, ocasionados pelo empreendimento nesses meios ficarão restritos a UGRHI, 

devido o porte loteamento. Considerando o PCJ, será dada ênfase para a Bacia do Jundiaí, 

pelo Ribeirão Piraí desaguar diretamente no referido rio. 

Já para o meio sócio-econômico devido o empreendimento ser para abastecimento 

de quatro municípios (Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto) foi estabelecida como AII as 

Regiões Administrativas de Campinas e de Sorocaba, devido os efeitos dos impactos 

ambientais do empreendimento ficarem, em geral, limitados a essa região. 

Dentro da Região Administrativa de Campinas serão enfatizados os dados 

referentes as regiões de Governo de Campinas (Região Metropolitana de Campinas) e 

Jundiaí, devido Indaiatuba e Cabreúva estarem inseridas nessas regiões respectivamente. 

Da mesma forma, na Região Administrativa de Sorocaba serão destacados as informações 

referentes a Região de Governo de Sorocaba, pois, o município de Salto e Itu situam-se 

nessa região. 

O diagnóstico da AII foi baseado, principalmente, no levantamento de dados 

secundários, obtidos de trabalhos e estudos anteriores elaborados por entidades públicas e 

privadas, destacando aqueles realizados por instituições como: Fundação Sistema Estadual 

de Dados (SEADE); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Comitês de 

Bacias Hidrográficas (UGRHI-05); Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE); 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb); Instituto Geológico (IG); Instituto 

Florestal (IF); Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT); Universidade Estadual Paulista 

“Júlio Mesquita Filho” (Unesp); Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); 
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Universidade de São Paulo (USP), em especial, a Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (USP/Esalq); Instituto Agronômico de Campinas (IGC); Prefeituras Municipais; 

entre outros. 

Estes dados foram complementados com levantamentos de campo, análise de fotos 

aéreas e visitas ao local. Esta complementação teve como finalidade identificar os 

principais aspectos ambientais que deveriam ser considerados importantes no 

entendimento da dinâmica ambiental regional na área de abrangência da AII em relação ao 

empreendimento proposto. 

Os resultados do diagnóstico ambiental da AII foram sintetizados e apresentados na 

forma de texto, figuras, tabelas e fotografias. Nesse sentido, foi elaborado Mapa Temáticos 

Regionais (Geologia, Geomorfologia, Pedologia e Hidrografia) na escala 1: 50.000, 

abrangendo a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Piraí. 

Para confecção dos mapas temáticos foram utilizadas bases de Cartas Topográficas 

do IBGE, seguindo as diretrizes constantes do documento “Orientações para Elaboração 

da Documentação Cartográfica”, disponibilizado pela SMA/DAIA. 

Para confecção dos mapas temáticos descritos foram utilizados os programas Auto 

CAD 2007, ARC GIS 9.2, Corel Draw X3 e Idrisi Kilimanjaro. 

 Os dados secundários foram obtidos nas seguintes fontes principais: 

− Relatórios Zero, Planos de Situação e respectivos Mapas Temáticos, da UGRHI-05 

que compreende a AII, que estão disponíveis no site oficial do Sistema de 

Informações para o Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo 

(SIGRH); 

− Banco de dados hidrometeorológicos do Departamento de Águas e Energia Elétrica 

do Estado de São Paulo (DAEE); 

− Mapas Geológico, Geomorfológico e Geotécnico e respectivos relatórios 

elaborados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), 

Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (Unesp) e Departamento de 

Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE); 

− Mapa Pedológico do Estado de São Paulo elaborado pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Instituto Agronômico de Campinas (IAC); 
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− Relatórios sobre a qualidade das águas interiores e águas subterrâneas, de avaliação 

do ar e de caracterização das estações de monitoramento de fumaça no interior do 

estado, além dos bancos de dados de áreas contaminadas e da rede de 

monitoramento da qualidade do ar, todos desenvolvidos e disponíveis no site oficial 

da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb); e, 

− Teses de Doutorado, Dissertações de Mestrado e estudos desenvolvidos pela 

Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (Unesp), Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade de São Paulo (USP), entre outras 

instituições de ensino superior e pesquisa. 

Ressalta-se que todas as bibliografias citadas ao longo do texto estão referenciadas 

no capítulo Referências Bibliográficas, conforme os critérios estabelecidos pela Norma 

ABNT/NBR 6.023/2002 e ABNT/NBR 10.520/2002 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

Os mapas temáticos (Geológico, Geomorfológico, Pedológico e Hidrográfico) na 

escala 1:50.000 foram elaborados a partir da compilação, ajustes para escala da realidade 

local e análises de informações obtidas nos seguintes cartogramas: 

− Mapa Geológico do estado de São Paulo, na escala 1:500.000, elaborado pelo 

Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo, no ano de 1981. 

− Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, na escala 1:1.000.000, elaborado 

pelo Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo, no ano de 1981. 

− Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, na escala 1:500.000, elaborado 

pelo Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo e Universidade de 

São Paulo (USP), no ano de 1997. 

− Mapa Pedológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000, elaborado pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Instituto Agronômico 

(IAC), no ano de 1999; 

− Carta Pedológica do Estado de São Paulo, escala 1:500.000, elaborado pelo Serviço 

Nacional de Pesquisas Agronômicas, no ano de 1960; 

− Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, escala 1:500.000, elaborado pelo 

Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo, no ano de 1994. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
73

− Mapa da Vulnerabilidade e Risco de Poluição das Águas Subterrâneas no Estado de 

São Paulo, elaborado pelo Instituto Geológico, no ano de 1997. 

− Mapas Geológicos do Estado de São Paulo, folhas Campinas, São Paulo e 

Itapetininga/Cornélio Procópio, elaborados pelo Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (DAEE) e pela Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” 

(Unesp), na escala 1:250.000, nos anos de 1982 e 1984. 

− Mapas Geológico, Geomorfológico, Pedológico e Hidrográfico da UGRHI 5 

(Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), escala 1:250.000, 

elaborados pelo Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e 

Educação (Cetec), no ano 2000; 

− Mapas Geológico, Geomorfológico, Pedológico e Hidrográfico UGRHI 5 (Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), escala 1:250.000, 

elaborados pela empresa Irrigart Engenharia e Consultoria em Recursos Hídricos e 

Meio Ambiente Ltda, no ano 2004; 

− Mapas Geológico, Geomorfológico, Pedológico e Hidrográfico UGRHI 5 (Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), escala 1:250.000, 

elaborados pela empresa SHS Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda, no 

ano 2006. 

 

 

7.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 
 

Corresponde ao entorno próximo ao empreendimento que é afetado diretamente por 

suas atividades, apresentando relação direta com a ADA 

 Também foi definida a mesma AID para os meios físico e biótico, que abrange a 

Sub-Bacia Hidrográfica do Ribeirão Piraí, totalizando cerca de 220 km². 

Isso se deve aos impactos ambientais diretos do empreendimento sobre esses meios 

estarem restritos basicamente ao entorno próximo ao reservatório, especialmente, a sub-

bacia hidrográfica. 

 Para o meio sócio-econômico considerou-se a AID como os municípios de 

Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto, isso porque o reservatório será para abastecimento 
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público de água para esses quatro municípios, mesmo o reservatório estando localizado 

espacialmente somente no municípios de Salto e Itu. 

Contudo, vale ressaltar que os principais impactos sócio-econômicos ficarão 

circunscritos a Itu e Salto, particularmente, a desapropriação de propriedades rurais, 

alteração da geração de renda, empregos e impostos, alteração no tráfego de veículos sobre 

o sistema viário do entorno e alteração do uso e ocupação do solo. 

Os estudos na AID foram iniciados com a coleta de dados secundários de maior 

detalhe, mas baseados, principalmente, no levantamento de dados primários pela equipe 

técnica, com o desenvolvimento de trabalhos de campo e análises in loco, dos diversos 

atributos considerados fundamentais para avaliar as condições ambientais dessa área de 

influência. 

Os resultados obtidos foram organizados na forma de textos explicativos, tabelas, 

figuras, fotografias e mapas temáticos, dentre eles Mapa Hidrológico, Pedológico, 

Geomorfológico, Geológico, Potenciométrico, de Declividade, Geotécnico, de Uso do Solo 

e Perfis Geológicos. 

Os procedimentos metodológicos usados nos levantamentos da AID são 

apresentados nos tópicos específicos de cada aspecto ambiental analisado dentro dos 

subcapítulos do Diagnóstico Ambiental. 

Todos esses mapas foram elaborados na escala 1:10.000, abrangendo o entorno 

próximo da Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento, a partir do 

georreferenciamento e digitalização, utilizando o software ArcGIS 9.2, das Cartas 

Topográficas na escala 1:10.000 do Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC), 

desenvolvidas pela Coordenadoria de Ação Regional, Divisão Geografia, da antiga 

Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, no Plano Cartográfico do 

Estado de São Paulo: 

Para definição e atualização das áreas urbanas e industriais foram utilizadas a 

imagem do satélite Cbers 2B (órbita 155-C, ponto 125-5), fotografia aérea e imagens do 

Google Earth (novembro de 2009). Também foram os usados os programas Auto CAD 

2007, Corel Draw X3 e Idrisi Kilimanjaro para gerenciamento das fotografias, mapas 

temáticos e cartas topográficas. 
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7.3. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 
 

 

 Corresponde a área efetivamente afetada e onde serão desenvolvidas as atividades 

do empreendimento durante as fases de planejamento, instalação e operação, incluindo as 

áreas das propriedades rurais onde se pretende implantar o empreendimento, os canteiros 

de obra, jazidas de solo e depósitos de bota-fora. 

 Nesse sentido, foi estabelecida a ADA para os meios físico e biótico como o limite 

da cota máxima de inundação do reservatório, por ser essa a área diretamente afetada pelo 

empreendimento para os aspectos ambientais desses dois meios. 

 Para o meio sócio-econômico foi considerada como ADA as propriedades rurais 

que terão toda ou parte de suas terras alagadas pelo empreendimento. 

O desenvolvimento dos estudos para caracterização da ADA envolveu 

essencialmente levantamento de dados primários sintetizados na forma de texto, figuras, 

tabelas, fotografias explicativas e boletins de sondagens, análises limnológicas, de água e 

sedimentos e ensaios e fichas de campo próprias elaboradas pela equipe técnica. 

Para tanto, foram realizadas coletas de amostras de solo e água, análises químicas, 

ensaios geotécnicos, sondagens, instalação de armadilhas de fauna, coleta de fragmentos 

vegetais, medições de ruído, aplicação de questionários, preenchimentos de planilhas de 

campo, análises visuais, extensa documentação fotográfica, entre outros métodos e técnicas 

de levantamento de dados, os quais são devidamente explicados em detalhe ao longo da 

apresentação do diagnóstico ambiental. 

A descrição detalhada dos procedimentos metodológicos e conceituais utilizados 

nos levantamentos da ADA é apresentada nos tópicos correspondentes a cada aspecto 

ambiental analisado no subcapítulo Diagnóstico Ambiental. 

 Portanto, para sintetizar, as áreas de influências foram estabelecidas conforme 

ilustra a Tabela 7.3-1. 
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Tabela 7.3-1. Relação das áreas de influência do empreendimento conforme o meio 

ambiente afetado e sua abrangência. 
ÁREA DE INFLUÊNCIA MEIO/ABRANGÊNCIA 

Área de Influência Indireta (AII) 

- Meios Físico e Biótico: UGRHI – 05 (PCJ), com ênfase para a 

Bacia do Rio Jundiái  

- Meio Sócio-Econômico: Regiões Administravas de Campinas e 

Sorocaba, com ênfase para Região Metropolitana de Campinas 

(Indaiatuba) e Regiões de Governo de Jundiaí (Cabreúva) e 

Sorocaba (Itu e Salto). 

Área de Influência Direta (AID) 

- Meios Físico e Biótico: área da Sub-Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Piraí 

- Meio Sócio-Econômico: Municípios de Cabreúva, Indaiatuba, 

Salto e Itu. 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

- Meios Físico e Biótico limite da cota máxima de inundação do 

reservatório. 

- Meio Sócio-Econômico: as propriedades rurais que terão parte de 

suas terras alagadas pelo empreendimento. 
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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO 
 

 

 

8.1. MEIO FÍSICO 
 

 

8.1.1. Clima 

Segundo o IPT (1987), o clima no Estado de São Paulo sofre influência direta de 

três correntes de circulação atmosférica: Tropical Atlântica (Ta) que é uma corrente quente 

e úmida; Tropical Continental (Tc) que é uma corrente quente e seca e, por essa razão, 

bastante estável; e Polar Atlântica (Pa), corrente mais fria e úmida. Essas três correntes são 

complementadas, ainda, pela corrente Equatorial Continental, proveniente da Amazônia 

Ocidental com características que denotam instabilidade no verão, pelo fato de se tratar de 

uma corrente bastante úmida. 

Monteiro (1973), em estudo sobre a dinâmica climática do estado de São Paulo, 

apresenta uma classificação que divide o estado em nove sub-regiões, conforme pode ser 

observado na Figura 8.1.1-1. 

A AII do empreendimento está compreendida e limitada, segundo essa 

classificação, nos seguintes setores: 

− Setor IV b: Mantiqueira com seus contrafortes ocidentais, na faixa de fronteira com 

Minas Gerais. O bloco elevado da Serra e do Planalto da Mantiqueira destaca-se 

pelo decréscimo da temperatura e aumento da pluviosidade. Os seus contrafortes 

ocidentais, na faixa fronteira a Minas Gerais, têm índices pluviométricos ainda 

elevados (1.400 a 1.700 mm anuais), mas revela no inverno uma sensível redução 

(200 a 400 mm). A quantidade e a freqüência de chuvas são, contudo, bem 

superiores àquelas que se observa nas áreas que se desenvolvem a oeste. 
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− Setor Centro-Norte V: caracteriza-se pela existência de um período seco muito 

nítido onde a freqüência da chuva diminui consideravelmente no sentido dos 

paralelos, culminando no setor norte que se constitui na área de inverno mais 

nitidamente seco do Estado e, sobretudo, por apresentar grande participação da 

Massa Tropical Atlântica. Três grandes fácies podem ser distinguidas neste 

domínio graças à relação com a morfologia. A parte setentrional da Depressão 

Paulista ao norte de Limeira (Va), abrigada entre os contrafortes da Mantiqueira e a 

borda do Planalto Ocidental, apresenta como nota característica a reduzida 

nebulosidade e moderação da umidade. A oeste desta faixa o festão da “cuesta” e o 

lóbulo avançado do Planalto Ocidental ao norte da passagem do Tietê, sobre o qual 

se localizam São Carlos e Brotas (Vb) revela um ligeiro aumento na quantidade de 

precipitação, mas mantém-se unido à área pelo ritmo. O setor norte (Vc) mantém a 

nitidez do período seco, habitualmente entre 100 e 200 mm de chuvas e apenas 10 a 

15 dias de precipitação (o trimestre de inverno apresenta índices inferiores a 50 mm 

e freqüência inferior a 5 dias), contrastando com um período chuvoso de maiores 

índices que o das outras duas fácies anteriores. 

− Setor VI: “pércee” do Tietê, com totais pluviométricos anuais inferiores a 1.100 

mm, fato se repete em quase todas as estações do ano. Contudo, o inverno é menos 

seco que no Norte (Vc). É fácil de perceber-se que no centro da Depressão, 

abrigada a oeste pelos dois lóbulos do Planalto Ocidental e a leste pelos Planaltos 

Atlântico e da Mantiqueira, esta área responde com moderada precipitação à 

passagem das três grandes correntes da circulação regional. 

− Setor VII: Serra de Botucatu e a Faixa Meridiana de Transição. Tem um total anual 

de chuvas entre 1.100 e 1.400 mm, como a maioria do território paulista, apresenta 

um período seco de 200 a 300 mm em 25 a 50 dias, enquanto o período chuvoso é 

inferior a 950 mm em 50 a 100 dias. Esta faixa constitui a zona de intersecção das 

três grandes correntes da circulação regional. 

− Setor VIII: Oeste: os limites orientais desta área apresentam certa coincidência com 

a linha de 5 a 10% de atuação daquela corrente atmosférica. A participação desta 

corrente no aquecimento pré-frontal no inverno talvez seja a explicação do fato de 

que as chuvas de inverno, se bem que reduzidas a ponto de constituir um período 
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seco, são mais intensas que aquelas produzidas no centro-norte. Os índices do 

período seco estão entre 200 e 300 mm. Por outro lado as chuvas de primavera, e 

especialmente de verão, são bem maiores na área centro-norte (notadamente no 

extremo norte) do que no oeste. Percebe-se assim que o oeste e o norte oferecem 

um contraste do ponto de vista rítmico. O limite entre as duas áreas torna-se difícil 

a estabelecer no extremo norte. As variações dentro desta vasta área devem ser 

encontradas, sobretudo associadas aos espigões e vales. 
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Figura 8.1.1-1. Mapa das feições climáticas individualizadas no Estado de São Paulo 

dentro das células climáticas regionais e das articulações destas nas faixas zonais 

(MONTEIRO, 2000). 
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Temperatura e Tipos Climáticos 

A UGRHI 05 representada pelas bacias do Piracicaba-Capivari-Jundiaí, apresenta 

características tropicais e subtropicais, dependendo do local. Sofre ação das três correntes 

citadas anteriormente, sendo que as principais diferenças no clima se dão, principalmente, 

pela influência do relevo e pela distância do mar (IRRIGART, 2004; SHS, 2006). 

Segundo o sistema de Köeppen, as classificações dos tipos climáticos na AII são: 

− Cfa: sem estação seca e com verões quentes, nas partes médias das bacias, com 

temperaturas médias acima dos 22º C nos meses mais quentes e abaixo de 18º C 

nos meses mais frios. As chuvas totais nos meses mais secos são maiores que 

30mm; 

− Cfb: caracterizando um clima temperado, sem estação seca e verões mais quentes, 

com temperaturas médias abaixo dos 22º C nos meses mais quentes e abaixo de 18º 

C nos meses mais frios. As chuvas totais nos meses mais secos são maiores que 

30mm; 

− Cwa: de clima quente, com invernos secos e verões quentes e temperaturas médias 

acima de 22º C nos meses mais quentes e abaixo de 18º C nos meses mais frios. As 

chuvas totais nos meses mais secos são menores que 30mm; e, 

− Cwb: de clima temperado, com invernos secos e verões quentes e temperaturas 

médias acima de 22º C nos meses mais quentes e abaixo de 18º C nos meses mais 

frios. As chuvas totais nos meses mais secos são menores que 30mm. 

O quadro 8.1.1-1 apresenta uma síntese dos tipos climáticos segundo a 

classificação de Köeppen e as variações de temperaturas na UGRHI que abrange a AII do 

empreendimento. A Figura 8.1.1-2 apresenta o mapa da divisão climática do estado de São 

Paulo conforme Classificação de Köeppen. 

Quadro 8.1.1-1. Tipos climáticos da classificação do sistema de Köeppen e variações de 

temperaturas na AII do empreendimento. 

Classificação do Sistema Köeppen Temperaturas (oC) 
UGRHI 

Cwa Cwb Cfa Cfb Mínimas Máximas 

05 (PCJ) X X X X 3 a 18 24 a 38 
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Figura 8.1.1-2. Divisão climática do Estado de São Paulo conforme Sistema de 

Classificação de Internacional de Köeppen (SETZER, 1966). 

 

A temperatura média, ponderada a partir dos municípios onde está inserida, é de 

21,1º C, com máxima média de 27,4° C e mínima média de 14,8º C. O quadro 8.1.1-2 

mostra o perfil de temperaturas dos municípios envolvidos no empreendimento. 
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Quadro 8.1.1-2. Perfil de Temperaturas nos Municípios do Consórcio. 

Mínima 
média

Máxima 
média

Média Mínima 
média

Máxima 
média

Média Mínima 
média

Máxima 
média

Média Mínima 
média

Máxima 
média

Média

Jan 18,2 29,5 23,8 18,3 29,5 23,9 18,6 29,9 24,3 18,8 30,2 24,5
Fev 18,5 29,5 24,0 18,5 29,6 24,0 18,8 30,0 24,4 19,1 30,3 24,7
Mar 17,6 29,1 23,4 17,7 29,2 23,4 18,0 29,6 23,8 18,3 29,9 24,1
Abr 14,9 27,2 21,1 15,0 27,3 21,2 15,3 27,6 21,5 15,5 28,0 21,8
Mai 12,2 25,1 18,7 12,3 25,3 18,8 12,6 25,6 19,1 12,8 25,9 19,4
Jun 10,7 23,9 17,3 10,8 24,1 17,5 11,0 24,4 17,7 11,3 24,7 18,0
Jul 10,1 24,1 17,1 10,2 24,3 17,3 10,5 24,6 17,5 10,7 24,9 17,8
Ago 11,4 26,0 18,7 11,5 26,3 18,9 11,8 26,6 19,2 12,0 26,9 19,5
Set 13,3 26,9 20,1 13,5 27,3 20,4 13,7 27,4 20,6 14,0 27,8 20,9
Out 15,0 27,7 21,3 15,2 27,9 21,5 15,4 28,1 21,8 15,7 28,5 22,1
Nov 16,1 28,4 22,2 16,2 28,6 22,4 16,4 28,9 22,7 16,7 29,3 23,0
Dez 17,5 28,6 23,0 17,5 28,7 23,1 17,8 29,0 23,4 18,1 29,4 23,7

Ano 14,6 27,2 20,9 14,7 27,3 21,0 15,0 27,6 21,3 15,3 28,0 21,6
Min 10,1 23,9 17,1 10,2 24,1 17,3 10,5 24,4 17,5 10,7 24,7 17,8
Max 18,5 29,5 24,0 18,5 29,6 24,0 18,8 30,0 24,4 19,1 30,3 24,7

Mês Indaiatuba

Temperatura do Ar (ºC)

Cabreúva Itu Salto

 
 

Precipitação Pluviométrica 

As precipitações no Estado de São Paulo diminuem do litoral para o interior devido 

à continentalidade, não prevalecendo este padrão para áreas de maior altitude, como as 

linhas de cuestas e a Serra da Mantiqueira (SANT’ANNA NETO, 1995).  

O regime de chuvas no Estado está relacionado com a ação das massas: Tropical 

atlântica (mTa), que é quente e úmida e se origina no anticiclone do atlântico sul; Tropical 

continental (mTc), massa de ar quente e seca, que se origina no sul do trópico e leste dos 

Andes e Polar atlântica (mPa) formada na região subantártica, sendo fria e úmida. O 

regime pluviométrico possui relação direta com a ação das massas de ar, sendo os anos 

mais secos relacionados com a maior atuação das massas intertropicais e os anos mais 

chuvosos relacionados com maior atuação da massa polar (cerca de 70 a 80% das chuvas) 

e os anos de pluviosidade média a um equilíbrio entre as intertropicais e a polar. No 

entanto a disposição do relevo e proximidade ou não do mar também influenciam na 

pluviometria do Estado (IPT, 2007). 

Os índices pluviométricos em São Paulo variam de 1.100 a 2.000 mm por ano, mas 

existem alguns locais que se diferenciam da média anual, apresentando índice inferior a 
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1.100 mm, ou superior a 4.500 mm, como é o caso das áreas serranas do litoral 

(MONTEIRO, 1973). 

De uma maneira geral, as chuvas se concentram de outubro a março, podendo 

ocorrer diferenciações quanto ao trimestre mais chuvoso, sendo este o período do ano que 

mais propicia a dissipação das impurezas na atmosfera. Já os meses de menor 

pluviosidade, vão de abril a setembro, e o trimestre mais seco é aquele que vai de junho a 

agosto, isto acontece porque a Massa Polar Atlântica, que é dominante, gera estabilidade e 

faz com que as frentes se dissipem para o nordeste do país (IPT, 2007). 

Especificamente na AII os índices pluviométricos variam entre 1.200 e 1.800mm, 

com período chuvoso de outubro a março e estiagem entre os meses de abril a setembro. 

Em relação às precipitações, a bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí apresenta um 

índice pluviométrico médio anual de 1.357 mm, distribuídos ao longo do ano conforme o 

quadro 8.1.1-3, que apresenta a média mensal de precipitação pluviométrica nos 

municípios do Consórcio do Ribeirão Piraí. Já a A umidade relativa do ar varia entre 60% 

e 80% em média. 
 
Quadro 8.1.1-3. Média Mensal de Precipitação Pluviométrica nos Municípios do 

Consórcio. 

Cabreúva Indaiatuba Itu Salto

Jan 228,1 212,8 225,1 208,8
Fev 194,2 186,9 174,2 159,6
MAr 140,3 136,9 140,8 112,8
Abr 70,6 56,4 64,0 68,9
Mai 73,8 57,7 58,5 67,7
Jun 59,3 48,4 61,4 59,1
Jul 46,8 35,9 42,6 43,7
Ago 38,4 29,3 37,8 34,1
Set 88,6 69,2 72,3 72,5
Out 127,9 109,2 119,0 98,9
Nov 146,9 122,5 121,3 123,7
Dez 218,9 188,6 182,6 183,7

Ano 1433,8 1253,8 1299,6 1233,5
Min 38,4 29,3 37,8 34,1
Max 228,1 212,8 225,1 208,8

Mês
Chuva (mm)
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8.1.2. Qualidade do Ar 

 

A Barragem do Ribeirão Piraí está localizada nos municípios de Salto e Itu-SP, nas 

proximidades das coordenadas 271.599E e 7.433.180N. Para avaliação dos possíveis 

impactos na qualidade do ar que o empreendimento possa causar, assim como os possíveis 

impactos das fontes já existentes no mesmo, devem ser avaliadas as condições 

meteorológicas no local, a ocupação do entorno e a qualidade do ar anteriormente à 

instalação do mesmo, quanto às concentrações atmosféricas dos poluentes no local ou nas 

proximidades. 

Para efeitos de avaliação de qualidade do ar, segundo dados da CETESB (2010), 

serão apresentadas informações de duas regiões diferentes. Salto está  localizado na Região 

Metropolitana de Campinas  e seus dados são apresentados na UGRHI 5 (Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, mesma divisão utilizada para gerenciamento da 

qualidade do ar), enquanto Itu faz parte da UGRHI 10. 

Esta etapa tem por objetivos apresentar dados meteorológicos da região na qual a 

barragem estará localizada; avaliar dados disponíveis sobre a qualidade do ar na região; 

apresentar as características da ocupação do entorno e os potenciais impactos do mesmo na 

região.  

A figura 8.1.2-1 apresenta a localização da Barragem do Ribeirão Piraí, os 

municípios de Salto e de Itu, e as estações automáticas de monitoramento de qualidade do 

ar e dados meteorológicos da CETESB em Jundiai (UGRHI 5)e Sorocaba (UGRHI 10). 
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Figura 8.1.2-1. Localização da Barragem do Ribeirão Piraí e estações da CETESB mais 

próximas. 
 

Para análise da qualidade do ar, Salto está localizado na UGRHI 5, uma região 

classificada como região de industrialização.  

Dentre os cinco locais de monitoramento de dados meteorológicos realizado pela 

CETESB nessa UGRHI, Jundiai é o município mais próximo da barragem, sendo 

localizado a aproximadamente 35 km da mesma, á direção lesta da mesma. Segundo 

CETESB (2010), “o clima em Jundiai é tropical de altitude com verão chuvoso e inverno 

seco”. A temperatura média anual é de 20,9 °C, no mês mais frio a média das mínimas é 

9,9°C e no mês mais quente a média das máximas é 29,2°C. A precipitação média anual é 

de 1350 mm (76% entre outubro a março). 

Não foi possível a obtenção de dados meteorológicos completos, por um período 

superior a três anos, para avaliação e para obtenção da rosa dos ventos no município de 

Jundiai-SP, uma vez que o monitoramento na estação fixa teve início em outubro de 2008. 

A estação está situada à Rua Amadeu Ribeiro, 500- Anhangabaú-Jundiai, nas coordenadas 

23K 305.876 E e 7434002 N. 
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Na figura 8.1.2-2 é apresentada a rosa dos ventos para Jundiai para o ano de 2009, 

dado obtido em CETESB (2010). Nota-se uma predominância de ventos de sudeste 

(aproximdamente 30% das ocorrências), seguidos por ventos de este-sudeste (18%), este 

(9%) e menores ocorrências nas demais direções; há baixa ocorrência de calamaria (0,6%). 

Os ventos de sudeste, predominantes em Jundiaí, ocorrem em diferentes faixas de 

velocidade, sendo que aproximadamente 11% estão na faixa de 1 a 2 m.s-1; 11% de 2 a 3 

m.s-1; 7% de 3 a 4 m.s-1 e 1 % na faixa de 4 a 5 m.s-1. 

 
Figura 8.1.2-2. Rosa dos ventos para Jundiai (ano de 2009).  
Fonte: CETESB (2010) 

 

Ressalta-se que Itu encontra-se na UGRHI 10, uma região classificada como região 

de industrialização. 

Nos municípios da UGRHI 10 apenas em Sorocaba há dados de monitoramento da 

CETESB para velocidade e direção do vento.A altitude média em Sorocaba é 600 m e, 

segundo CETESB (2010), o município apresenta média das temperaturas máximas, no 

verão, em torno de 30oC e média das temperaturas mínimas, no inverno, em torno de 12oC. 

A média anual de precipitação é 1350 mm (80% entre outubro e março). 

A estação de monitoramento da CETESB em Sorocaba está situada à Rua Nhonhô 

Pires, 260 – Vila Lucy (Escola Estadual Monsenhor João Soares), nas coordenadas 23K 

246.863 E e 7.398.684 N e encontra-se a aproximadamente 40 km da barragem, à sudoeste 

da mesma. 
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A figura 8.1.2-3 apresenta a roda dos ventos pata Sorocaba, obtida em CETESB 

(2010), para o período de 2003-2007 Nota-se que os ventos são predominantemente de 

este-sudeste (24%), com ventos de este (12%) e ocorrências inferiores a 6% nas demais 

direções, enquanto que 10,9% são classificados como calmaria. Os ventos de este-sudeste, 

direção predominante, estão presentes nas faixas de 1 a 2 m.s-1 (8,5%), 2 a 3  m.s-1 (9%), 

entre 3 e 4 m.s-1 (5%) e superiores a 4 m.s-1 (1,5%).  

 

 
Figura 8.1.2-2. Rosa dos ventos para Sorocaba (anos de 2003 a 2007). 
Fonte: CETESB (2010) 

 

Pela atual classificação da CETESB quanto aos dados de qualidade do ar, conforme 

anteriormente citado, Salto faz parte da UGRHI 5 e Itu faz parte da UGRHI 10, ambas 

consideradas regiões com característica predominante de industrialização.  

Para avaliação da qualidade do ar os dados de monitoramento de qualidade do ar 

obtidos no local (ou em suas proximidades) são comparados com os padrões de qualidade 

do ar para verificar a ocorrência de ultrapassagem ou não de padrões, e assim obter a 

respectiva classificação em relação aos diferentes poluentes monitorados.  

No presente estudo a avaliação da qualidade do ar será apresentada para as duas 

UGRHI (5 e 10). 
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Padrões da Qualidade do Ar 

Os padrões de qualidade do ar são os limites legais de concentração de poluentes 

no ar ambiente e, para cada poluente, estão associados aos períodos de amostragem. 

Padrões de qualidade do ar são baseados nos efeitos da poluição do ar. “Os 

padrões de qualidade do ar são as concentrações dos poluentes atmosféricos que, 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como 

ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral” (BRASIL 

(1990)). Os padrões de qualidade do ar serão o objetivo a ser atingido mediante à estratégia 

de controle fixada pelos padrões de emissão e deverão orientar a elaboração de Planos 

Regionais de Controle de Poluição do Ar. 

Padrões primários para a qualidade do ar são requeridos para proteger a saúde 

pública com uma margem adequada de segurança e são definidos como as concentrações 

de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Padrões secundários 

para a qualidade do ar especificam um nível de concentração de poluentes necessário para 

proteger o bem estar público de quaisquer efeitos adversos associados à presença dos 

poluentes no ar. São definidos como “as concentrações de poluentes abaixo das quais se 

prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano 

à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral” (BRASIL (1990)). 

O quadro 8.1.2-1. apresenta os padrões de qualidade do ar e os seus respectivos 

períodos de amostragem e métodos de medição, estabelecidos na legislação federal. Os 

padrões primários são aplicados para áreas de desenvolvimento, e os padrões secundários 

devem ser aplicados às áreas de conservação ((por exemplo: parques nacionais, áreas de 

proteção ambiental, estâncias turísticas etc). Enquanto não há uma divisão do país em áreas 

de classe I (onde deverá ser mantida a qualidade do ar em nível mais próximo possível do 

verificado sem a intervenção antropogênica), classe II (onde o nível de deterioração da 

qualidade do ar seja limitado pelo padrão secundário de qualidade) e classe III (concebidas 

como áreas de desenvolvimento, onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja 

limitado pelo padrão primário da qualidade do ar), os padrões primários de qualidade do ar 

devem ser aplicados. 
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Quadro 8.1.2-1. Padrões de qualidade do ar. 

POLUENTE 
TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 

PADRÃO 

PRIMÁRIO 

µg/m3 

PADRÃO 

SECUNDÁRIO 

µg/m3 

MÉTODO DE 

MEDIÇÃO 

Partículas totais 

em suspensão 

24 h (1) 

MGA (2) 

240 

80 

150 

60 

Amostrador de grandes 

volumes 

Dióxido de 

Enxofre 

24 h (1) 

MAA (3) 

365 

80 

100 

40 
Pararosanilina 

Monóxido de 

Carbono 

1 h (1) 

 

8h (1) 

40.000 

(35 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

40.000 

(35 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

Infravermelho 

não dispersivo 

Ozônio 1 h (1) 160 160 Quimiluminescência 

Fumaça 
24 h (1) 

MAA (3) 

150 

60 

100 

40 
Refletância 

Partículas 

inaláveis 

24 h (1) 

MAA (3) 

150 

50 

150 

50 

Separação 

inercial/filtração 

Dióxido de 

Nitrogênio 

1 h (1) 

MAA (3) 

320 

100 

190 

100 
Quimiluminescência 

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. 

(2) Média Geométrica Anual. 

(3) Média Aritmética Anual. 

Fonte: Brasil (1990) 

 

No quadro 8.1.2-2 são apresentados os critérios para classificação de um 

episódio agudo de poluição do ar. 
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Quadro 8.1.2-2. Critérios para episódios agudos de poluição do ar. 

Níveis 
Parâmetros 

Atenção Alerta Emergência 

Dióxido de Enxofre 

(µg/m3) – 24 h 
800 1.600 2.100 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

(µg/m3) – 24 h 
375 625 875 

SO2 x PTS 

(µg/m3) x (µg/m3) – 24 h 
65.000 261.000 393.000 

Monóxido de Carbono 

(ppm) – 8h 
15 30 40 

Ozônio (µg/m3) – 1 h 400* 800 1.000 

Partículas Inaláveis 

(µg/m3) – 24 h 
250 420 500 

Fumaça (µg/m3) – 24 h 250 420 500 

Dióxido de Nitrogênio 

(µg/m3) – 1 h 
1.130 2.260 3.000 

Fonte: BRASIL (1990) 

* Para a CETESB o valor para o nível de atenção é 200 µg/m3 (Legislação Estadual- DE 8.468 de 08/09/76) 

 

Em áreas de desenvolvimento os padrões primários de qualidade do ar devem ser 

observados para fins de legislação, como no caso dos municípios de Salto e Itu. 

 

Qualidade do Ar em Salto e região (UGRHI 5) 

Uma análise de todos os poluentes já monitorados e em monitoramento em Salto-

SP e os valores médios e máximos dos mesmos, obtidos nos útlimos anos é utilizada como 

base para avaliação da qualidade do ar nas proximidades da Barragem do Ribeirão Piraí. 

Os dados de monitoramento automático da qualidade do ar de Jundiai são utilizados como 

referência para avaliação da qualidade do ar na região de Salto, UGRHI 5. 

Encontrava-se em operação em Salto uma estação manual de monitoramento de 

fumaça e SO2,a qual estava localizada à Rua Prudente de Moraes, 580- Centro, nas 

coordenadas 23K 265727 (longitude) e 7432002 (latitude). Desde agosto de 2006 o local 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
92

da estação de monitoramento encontra-se em reforma e,portanto, não há dados dos últimos 

três anos no local.  

 

Emissões, Concentrações dos Poluentes e Avaliação dos Padrões em Salto 

Salto é um munícipio localizado em uma região industrial, mas são poucas as fontes 

de emissão inventariadas no mesmo. Há duas indústrias principais em relação à emissão de 

poluentes atmosféricos: Eucatex Química e Mineral Ltda e Química Amparo Ltda 

(CETESB, 2010). A Eucatex Química e Mineral Ltda contribui com a emissão de 5,32 

t.ano-1 de monóxido de carbono (CO) , 0,87 t.ano-1 de hidrocarbonetos (HC), 21,31 t.ano-1 

de óxidos de nitrogênio (NOx), 0,09 t.ano-1 de óxidos de enxofre (SOx) e 2,08 t.ano-1 de 

material particulado (MP), enquanto a Química Amparo Ltda contribui com a emissão de 

2,94 t.ano-1 de CO , 0,48 t.ano-1 de HC, 11,76 t.ano-1 de NOx, 0,05 t.ano-1 de SOx e 1,15 

t.ano-1 de MP. 

 

Fumaça 

Conforme relatado, desde agosto de 2006 não há monitoramento de fumaça, devido 

ao fato do local se encontrar em reforma. Em 2006 não houve representatitividade quanto 

ao número de amostras obtidas, e o valor da concentração média anual foi igual a 21 µg.m-

3; a primeira máxima diária foi igual a 61 µg.m-3 e a segunda máxima foi igual a 52 µg.m-3. 

Em nenhum dos casos foi ultrapassado o padrão diário de qualidade do ar para fumaça 

(150 µg/m3), assim como o padrão anual não foi ultrapassado (60 µg.m-3). 

Em 2005 a concentração média anual foi igual a 18 µg.m-3; a primeira máxima diária 

foi igual a 47 µg.m-3 e a segunda máxima também foi igual a 47 µg.m-3. Em nenhum dos 

casos foi ultrapassado o padrão anual ou diário.  

 

Dióxido de enxofre  

Pelos mesmos motivos citados anteriormente, desde agosto de 2006 não há monitoramento 

passivo de SO2 em Salto. Em 2006 a concentração média anual de SO2, obtida por meio de 

amostradores passivos, foi igual a 5 µg.m-3, muito inferior ao padrão anual de qualidade do 

ar de 80 µg.m-3; a primeira máxima mensal foi igual a 7 µg.m-3 e a segunda máxima foi 
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igual a 6 µg.m-3 porém convém ressaltar que devido ao número de amostras os dados não 

são representativos, segundo critérios da CETESB.  

Em 2005 a concentração média anual de SO2 foi igual a 8 µg.m-3, valor inferior ao 

padrão de qualidade do ar. A primeira máxima mensal foi igual a 12 µg.m-3 e a segunda 

máxima foi igual a 12 µg.m-3. 

 

Emissões, Concentrações dos Poluentes e Avaliação dos Padrões em Jundiaí 

Quanto às emissões industriais na região de Jundiai, segundo dados de 2008, a 

contribuição das indústrias (inventariadas pela CETESB) para a emissão de poluentes é a 

seguinte: 20 t.ano-1 de CO, < 10 t.ano-1 de HC, 240 t.ano-1 de NOx, 70 t.ano-1 de SOx e 10 

t.ano-1 de MP. Convém ressaltar que neste montante incluem-se as emissões das duas 

indústrias de Salto.  

Em relação aos veículos, considerando-se apenas os do município de Jundiai, tem-se 

um total de emissão de poluentes igual a 36,03 ×103 t.ano-1 de CO, 8,25 ×103 t.ano-1 de 

HC, 8,74 ×103 t.ano-1 de NOx, 530 t.ano-1 de SOx e 750 t.ano-1 de MP. 

Conforme relatado, a estação automática de monitoramento da qualidade do ar mais 

próxima de Salto na mesma UGRHI (UGRHI 5) é a do município de Jundiai, a mesma na 

qual são obtidos os dados meteorológicos, que se encontra em operação desde outubro de 

2008. No ano de 2008 os dados não apresentaram representatividade, devido ao número de 

amostras obtidas, mas para o ano de 2009 é possível a apresentação e discussão dos dados 

obtidos.  

 

Partículas inaláveis (MP10) 

No ano de 2009 o valor médio da concentração de MP10 foi igual a 24 µg.m-3, muito 

inferior ao padrão de qualidade do ar (50 µg.m-3), enquanto a primeira máxima diária foi 

igual a 65  µg.m-3 e a segunda máxima diária foi igual a 56 µg.m-3, valores inferiores ao 

padrão de 150 µg.m-3. 

Apesar da falta de representatividade quanto ao número de amostras (62 dias), no 

período monitorado em 2008 a média foi igual a 24 µg.m-3, com primeira máxima diária 

igual a 48 µg.m-3 e segunda máxima igual a 47 µg.m-3.  
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Em 2007, em monitoramento realizado em Jundiai, em outro local (Bairro 

Pitangueiras), com a estação móvel, os dados não foram representativos, mas em 159 dias 

a média foi igual a 32 µg.m-3, com primeira máxima diária igual a 78 µg.m-3 e segunda 

igual a 67 µg.m-3. 

Nota-se, portanto, que não houve ultrapassagem do padrão anual e do padrão diário 

de qualidade do ar para partículas inaláveis. 

 

Monóxido de carbono 

Em Jundiai o monitoramento de CO ocorreu apenas no Bairro Pitangueiras, nos anos de 

2007 e 2006, com a estação móvel de monitoramento. A estação fixa, instalada em 2008 

não realiza monitoramento para CO. 

Em 2007, os dados não apresentaram representatividade devido ao número de dias 

amostrados, mas a máxima concentração para o período de 8h foi igual a 5,5 ppm, 

enquanto que a segunda máxima foi igual a 4,4 ppm. Em 2006 os dados também não 

apresentaram representatividade quanto ao período de amostragem, e a máxima 

concentração do período de 8h foi igual a 3,5 ppm e a segunda máxima foi igual a 3,3 ppm, 

todos os valores inferiores ao padrão de 9 ppm. 

 

Dióxido de nitrogênio  

No ano de 2009 a máxima concentração horária foi igual a 119 µg.m-3, enquanto a 

segunda máxima horária foi igual a 109 µg.m-3, inferiores ao padrão horário (320 µg.m-3). 

A concentração média anual foi igual a 28 µg.m-3, inferior ao padrão de qualidade do ar 

anual (100 µg.m-3).  

Apesar de não apresentar representatividade, as máximas horárias de NO2 obtidas 

em 2008 foram iguais a 107 µg.m-3 (primeira máxima) e 106 µg.m-3 (segunda máxima).  

Em 2007 o monitoramento foi realizado com a estação móvel, no Bairro 

Pitangueiras, e no período de 113 dias (sem representatividade segundo critérios da 

CETESB) as máximas horárias de NO2 foram iguais a 144 µg.m-3 (primeira máxima) e 130 

µg.m-3. No ano de 2006, em 153 dias de monitoramento (sem representatividade), as 

máximas horárias de NO2 foram iguais a 149 µg.m-3 (primeira máxima) e 147 µg.m-3 

(segunda máxima).  
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Nota-se, portanto, que dióxido de nitrogênio não apresentou problemas de 

ultrapassagem de padrão nos períodos monitorados. 

 

Ozônio 

Em Jundiai, em 2009 houve ultrapassagem do padrão de qualidade do ar para 

ozônio (160 µg.m-3) em 12 dias  e em 3 dias  houve ultrapassagem do nível de atenção 

(200 µg.m-3). A primeira máxima concentração média horária em 2009 foi 235 µg.m-3 e a 

segunda máxima foi igual a 220 µg.m-3. Em 2008 o período de monitoramento não atendeu 

ao critério de representatividade, mas em 72 dias de monitoramento houve ultrapassagem 

do padrão de qualidade do ar para ozônio em 10 dias e em 2 dias houve ultrapassagem do 

nível de atenção, sendo que a primeira máxima foi igual a 222 µg.m-3, e a segunda máxima 

foi igual a 214  µg.m-3.  

Nas campanhas realizadas com a estação móvel da CETESB em Jundiai no Bairro 

Pitangueiras, nos anos de 2006 e 2007, foram também identificadas ultrapassagens do 

padrão de qualidade do ar, apesar do período monitorado em cada ano não ser suficiente 

para atender ao critério de representatividade. Em 2007 a primeira máxima horária foi 223 

µg.m-3 e a segunda máxima horária foi 221 µg.m-3, com seis ultrapassagens do padrão e 

duas ultrapassagens do nível de atenção. Em 2006 a primeira máxima horária foi igual a 

219 µg.m-3 e a segunda máxima horária foi igual a 214 µg.m-3 com cinco ultrapassagens do 

padrão e uma ultrapassagem do  do nível de atenção.  

Segundo Resolução SMA 68/10 de 30/06/2010, em conjunto com Decreto Estadual 

No 52.469, de 12/12/2007, Jundiai encontra-se na sub-região saturada severo (SAT-SEV) 

para ozônio, considerando-se os dados de 2009 e a proximidade com São Paulo. Na 

saturação de curto prazo foi considerada como saturada com severidade séria baseando-se 

nos dados do último ano, no próprio município. A primeira concentração máxima 

encontrada foi igual a 235 µg.m-3, a segunda máxima foi igual a 222 µg.m-3, a terceira 

máxima igual a 220 µg.m-3 e a quarta máxima foi igual a 214 µg.m-3. 

 

Fumaça- estação manual 

Em 2009 a concentração média anual foi igual a 28 µg.m-3; a primeira máxima diária 

foi igual a 57 µg.m-3 e a segunda máxima foi igual a 56 µg.m-3. Em 2008 a concentração 
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média anual foi igual a 30 µg.m-3; a primeira máxima diária foi igual a 93 µg.m-3 e a 

segunda máxima foi igual a 91 µg.m-3. No ano de 2007 teve-se média anual igual a 33 

µg.m-3; primeira máxima diária igual a 94 µg.m-3 e a segunda máxima diária igual a 79 

µg.m-3. 

Nota-se, portanto, que não houve ultrapassagem do padrão diário (150 µg.m-3) e do 

padrão anual (60 µg.m-3) para fumaça. 

 

SO2- estação manual- amostradores passivos 

Há monitoramento passivo para SO2 em dois locais (Vila Arens e Centro). Em 2009, 

no centro, a concentração média anual foi igual a 4 µg.m-3; a primeira máxima mensal foi 

igual a 8 µg.m-3 e a segunda máxima foi igual a 7 µg.m-3. Na Vila Arens a concentração 

média anual foi igual a 4 µg.m-3; a primeira máxima mensal foi igual a 9 µg.m-3 e a 

segunda máxima foi igual a 8 µg.m-3.Não foi ultrapassado o padrão anual (80 µg.m-3).  

Em 2008 a concentração média anual no centro foi igual a 4 µg.m-3, enquanto a 

concentração média anual na Vila Arens foi igual a 5 µg.m-3. Em 2007 os valores das 

concentrações médias anuais foram iguais a 8 µg.m-3 no centro e 11 µg.m-3 na Vila Arens. 

Também não houve, portanto, ultrapassagem do padrão anual de qualidade do ar para SO2 

nos anos de 2008 e 2007. 

Com base nas informações do monitoramento da qualidade do ar dos últimos anos, 

tem-se que o principal problema de qualidade do ar em Jundiaí e que pode atingir Salto, 

por se encontrar próximo do município, é ozônio troposférico, e um controle sobre a 

concentração do mesmo está diretamente relacionado ao controle das emissões de seus 

precursores (óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis), o que vendo sendo feito 

na instalação de novas fontes ou na renovação de licença das mesmas por meio do Decreto 

52.469/07. O transporte de poluentes (precursores e ozõnio) da Região Metropolitana de 

São Paulo para Jundiai pode contribuir para os eventos de ultrapassagem de padrão de 

ozônio. 

Não houve problema de qualidade do ar para os demais poluentes enquanto 

monitorados em Salto (fumaça e dióxido de enxofre),sendo que os demais poluentes da 

Resolução CONAMA 03/1990 não são monitorados no município. Considerando-se o 
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monitoramento realizado em Jundiai, o município de Jundiai não se encontra em uma 

região saturada para os mesmos. 

 

Qualidade do ar em Itu e região (UGRHI 10) 

Uma análise de todos os poluentes já monitorados e em monitoramento em Itu-SP e 

os valores médios e máximos dos mesmos, obtidos nos útlimos anos é utilizada como base 

para avaliação da qualidade do ar nas proximidades da Barragem do Ribeirão Piraí. Os 

dados de monitoramento automático da qualidade do ar de Sorocaba são utilizados como 

referência para avaliação da qualidade do ar na região de Itu, UGRHI 10. 

Em Itu há uma estação manual de monitoramento de fumaça e SO2,a qual está 

localizada na Praça Dom Pedro, s/n- Centro, nas coordenadas 23K 264410 (longitude) e 

7425714 (latitude).  

 

Emissões, Concentrações dos Poluentes e Avaliação dos Padrões em Itu 

Itu é um munícipio localizado em uma região industrial, mas apenas uma fonte de 

emissão industrial é inventariada no próprio município: Pepsico do Brasil Ltda, a qual 

contribui com a emissão de 3,55 t.ano-1 de monóxido de carbono (CO) , 0,58 t.ano-1 de 

hidrocarbonetos (HC), 14,2 t.ano-1 de óxidos de nitrogênio (NOx), 0,06 t.ano-1 de óxidos de 

enxofre (SOx) e 1,26 t.ano-1 de material particulado (MP). 

 

Fumaça 

Em 2009 o valor da concentração média anual foi igual a 18 µg.m-3; a primeira máxima 

diária foi igual a 44 µg.m-3 e a segunda máxima foi igual a 42 µg.m-3. Em nenhum dos 

casos foi ultrapassado o padrão diário de qualidade do ar para fumaça (150 µg/m3), assim 

como o padrão anual não foi ultrapassado (60 µg.m-3). 

Em 2008 a concentração média anual foi igual a 19 µg.m-3; a primeira máxima diária 

foi igual a 58 µg.m-3 e a segunda máxima foi igual a 55 µg.m-3. Em 2007 a concentração 

média anual foi igual a 17 µg.m-3; com primeira máxima diária igual a 45 µg.m-3 e a 

segunda máxima igual a 43 µg.m-3.Em nenhum dos anos houve ultrapassagem do padrão 

anual ou diário.  
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Dióxido de enxofre  

Em 2009 a concentração média anual de SO2, obtida por meio de amostradores 

passivos foi igual a 3 µg.m-3, muito inferior ao padrão anual de qualidade do ar de 80 

µg.m-3. Para efeitos de análise de eventos atípicos, a primeira máxima mensal foi igual a 5 

µg.m-3 e a segunda máxima foi igual a 3 µg.m-3. 

Em 2008 a concentração média anual de SO2 foi igual a 3 µg.m-3 e em 2007 a 

concentração média anual foi igual a 4 µg.m-3, ambos valores muito inferiores ao padrão 

anual de qualidade do ar 

 

Emissões, Concentrações dos Poluentes e Avaliação dos Padrões em Sorocaba 

Quanto às emissões industriais na região de Sorocaba segundo dados de 2008, a 

contribuição de 29 indústrias inventariadas pela CETESB para a emissão de poluentes é a 

seguinte: 3.200t.ano-1 de CO, 280 t.ano-1 de HC, 5.600 t.ano-1 de NOx, 2770 t.ano-1 de SOx 

e 2990 t.ano-1 de MP. Convém ressaltar que neste montante incluem-se as emissões da 

indústria de Itu.  

Em relação à contribuição dos veículos, considerando-se apenas os do município de 

Sorocaba e Votorantim , tem-se um total de emissão de poluentes igual a 55,07 ×103 t.ano-1 

de CO, 12,7 ×103 t.ano-1 de HC, 12 ×103 t.ano-1 de NOx, 740 t.ano-1 de SOx e 1.090 t.ano-1 

de MP. 

Conforme relatado, a estação automática de monitoramento da qualidade do ar na 

mesma UGRHI (UGRHI 10) é a do município de Sorocaba, a mesma na qual são obtidos 

os dados meteorológicos, que se encontra em operação desde 2000.  

 

Partículas inaláveis (MP10) 

No ano de 2009 o valor médio da concentração de MP10 em Sorocaba foi igual a 28 

µg.m-3, muito inferior ao padrão de qualidade do ar (50 µg.m-3), enquanto a primeira 

máxima diária foi igual a 83 µg.m-3 e a segunda máxima diária foi igual a 69 µg.m-3, 

valores inferiores ao padrão de 150 µg.m-3. Em 94,4% do período a qualidade do ar foi 

considerada boa para esse poluente e em 5,6% foi considerada regular.  

Em 2008 a concentração média anual foi igual a 36 µg.m-3, com primeira máxima 

diária igual a 95 µg.m-3 e segunda máxima igual a 94 µg.m-3. Em 2007 a concentração 
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média foi igual a 33 µg.m-3, com primeira máxima diária igual a 88 µg.m-3 e segunda igual 

a 84µg.m-3. 

Nota-se, portanto, que não houve ultrapassagem do padrão anual e do padrão diário 

de qualidade do ar para partículas inaláveis. 

 

Monóxido de carbono 

Não há monitoramento de CO na UGRHI 10. 

 

Dióxido de nitrogênio  

No ano de 2009 a máxima concentração horária foi igual a 126 µg.m-3, enquanto a 

segunda máxima horária foi igual a 125 µg.m-3, inferiores ao padrão horário (320 µg.m-3). 

A concentração média anual foi igual a 20 µg.m-3, inferior ao padrão de qualidade do ar 

anual (100 µg.m-3).  

Em 2008 as máximas horárias de NO2 obtidas foram iguais a 151 µg.m-3 (primeira 

máxima) e 144 µg.m-3 (segunda máxima), com média anual igual a 25 µg.m-3. Em 2007 as 

máximas horárias de NO2 foram iguais a 135 µg.m-3 (primeira máxima) e 133 µg.m-3 

(segunda máxima, com média anual igual a 22 µg.m-3. Nota-se, portanto, que dióxido de 

nitrogênio não apresentou problemas de ultrapassagem de padrão nos útlimos três anos . 

 

Ozônio 

Em Sorocaba, em 2009, houve ultrapassagem de padrão de qualidade do ar para 

ozônio (160 µg.m-3) em dois dias e não houve ultrapassagem do nível de atenção (200 

µg.m-3). A primeira máxima concentração média horária em 2009 foi 182 µg.m-3 e a 

segunda máxima foi igual a 164 µg.m-3. Em 2008 houve ultrapassagem do padrão de 

qualidade do ar para ozônio em um dia sendo a primeira máxima foi igual a 199 µg.m-3 e a 

segunda máxima igual a 160 µg.m-3, e não houve ultrapssagem do nível de atenção. Em 

2007 houve seis ultrapassagens de padrão de qualidade do ar, com a primeira máxima igual 

a 198 µg.m-3 e a segunda máxima igual a 190 µg.m-3. Não houve ultrapassagem do padrão 

de atenção  
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Segundo Resolução SMA 68/10 de 30/06/2010, em conjunto com Decreto Estadual 

No 52.469, de 12/12/2007, Sorocaba encontra-se na sub-região saturada moderada (SAT-

SEV) para ozônio. Considerando-se os últimos três anos, a primeira concentração máxima 

encontrada foi igual a 199 µg.m-3, a segunda máxima foi igual a 198 µg.m-3, a terceira 

máxima igual a 190 µg.m-3 e a quarta máxima foi igual a 182 µg.m-3. Itu, por se encontrar 

próximo de Sorocaba e Jundiai, pode sofrer influência de transporte dos precursores e da 

pluma de poluentes com ozônio troposférico e, portanto , é um município classificado 

como saturado sério, em função dos dados obtidos no monitoramento de ozônio em Jundiai 

e de sua distãncia a Jundiai.  

 

Fumaça- estação manual 

Em Sorocaba, o monitoramento para fumaça é realizado no centro, na Praça Dr 

Athur Fajardo, s/n (23 K 249656 longitude e 7398684 latitude) Em 2009, a concentração 

média anual foi igual a 34 µg.m-3; a primeira máxima diária foi igual a 85 µg.m-3 e a 

segunda máxima foi igual a 80 µg.m-3. Em 2008 a concentração média anual foi igual a 41 

µg.m-3; a primeira máxima diária foi igual a 113 µg.m-3 e a segunda máxima foi igual a 106 

µg.m-3. No ano de 2007 teve-se média anual igual a 37µg.m-3; primeira máxima diária 

igual a 96 µg.m-3 e a segunda máxima diária igual a 96 µg.m-3. 

Nota-se, portanto, que não houve ultrapassagem do padrão diário (150 µg.m-3) e do 

padrão anual (60 µg.m-3) para fumaça, mas a estação de Sorocaba, no ano de 2009 

apresentou os valores mais elevados entre todas as monitoradas nas UGRHI 2, 5 e 10. 

 

SO2- estação manual- amostradores passivos 

O monitoramento passivo para SO2 em Sorocaba ocorre em conjunto com o 

monitoramento de fumaça. Em 2009 a concentração média anual foi igual a 3 µg.m-3; a 

primeira máxima mensal foi igual a 6 µg.m-3 e a segunda máxima foi igual a 5 µg.m-3.  Em 

2008 a concentração média anual foi igual a 4 µg.m-3; e em 2007 a concentração média 

anual foi igual a 4 µg.m-3.Não foi ultrapassado o padrão anual (80 µg.m-3) em nenhum dos 

últimos três anos.  
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Com base nas informações do monitoramento da qualidade do ar dos últimos anos, 

tem-se que o principal problema de qualidade do ar em Sorocaba e que pode atingir Itu , 

por se encontrar próximo do município e próximo de Jundiai, é ozônio troposférico, para o 

qual o município é classificado como saturado sério. 

Não houve problema de qualidade do ar para os demais poluentes monitorados em Itu 

(fumaça e dióxido de enxofre) e para os poluentes monitorados em Sorocaba, municipio da 

mesma UGRHI e próximo a Itu. 

 A figura 8.1.2-3 apresenta a classificação de saturação dos municípios que compõe 

a AII do empreendimento, conforme o tipo de poluente, incluindo todos os municípios de 

Consórcio, ou seja, Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto. 

Ressalta-se nessa figura que os municípios de Cabreúva, Indaiatuba e Itu 

apresentam série saturação de O3, diferentemente de Salto que não mostra nenhum tipo de 

saturação relevante. 
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Figura 8.1.2-3. Classificação de saturação dos municípios que compõe a AII do empreendimento, conforme o tipo de poluente. 
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8.1.3. Geomorfologia 

A compartimentação geomorfológica do Estado de São Paulo compreende cinco 

províncias, sendo: Província Litorânea, Planalto Atlântico, Depressão Periférica, Cuestas 

Basálticas e Planalto Ocidental (IPT, 1981b).  

A AII está inserida em três desses compartimentos presentes no Estado, 

denominados como Planalto Atlântico, Depressão Periférica e Cuestas Basálticas, que 

podem ser descritos como: 

− Planalto Atlântico: caracterizado por suas terras altas e rochas cristalinas pré-

cambrianas e cambro-ordovicianas;  

− Depressão Periférica: área localizada entre as Cuestas e o Planalto Atlântico, é 

constituída por uma faixa de aproximadamente 50 km de largura, apresentando 

topografia colinosa. Esta província corresponde a uma faixa de ocorrência de 

seqüências sedimentares infra-basálticas paleozóicas e mesozóicas encontradas no 

Estado de São Paulo, incluindo áreas descontínuas de corpos intrusivos, sob a 

forma de diques e “sills” de diabásio, além de pequenas áreas de rochas pré-

cambrianas que também são encontradas;  

− Cuestas Basálticas: tidas como uma das mais marcantes formas do relevo paulista, 

são sustentadas por rochas basálticas da Formação Serra Geral e suportadas por 

rochas arenosas da Formação Botucatu. 

 

A Figura 8.1.3-1. ilustra seção geomorfológica esquemática de sudeste a noroeste 

no estado de São Paulo. 

Já as Figura 8.1.3-2.a 8.1.3-7 apresentam fotografias que caracterizam os relevos 

que ocorrem nas províncias geomorfológicas da AII. 
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Figura 8.1.2-3. Seção geomorfológica de sudeste a noroeste no estado de São Paulo (modificado de AB´ SABER, 1956). 
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Figura 8.1.3-2. Vista geral da Depressão Periférica na cidade de Rio Claro, onde há 
afloramento de sill de diabásio suportando o relevo. 

 
Figura 8.1.3-3. Vista geral do limite entre a Depressão Periférica e as cuestas 
basálticas, onde pode-se observar a presença de morro testemunho na Serra dos Padres. 
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Figura 8.1.3-4. Vista geral do limite entre a Depressão Periférica e as cuestas basálticas 
na Serra dos Padres. 

 
Figura 8.1.3-5. Vista geral de porção do Planalto Atlântico na AID, onde se observa a 
presença de mares de matacões. 
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Figura 8.1.3-6. Vista geral de porção do Planalto Atlântico na região de Cabreúva, 
mostrando ao fundo a Depressão Periférica Paulista. 

 
Figura 8.1.3-7. Vista geral do Planalto Atlântico na região de Cabreúva e ao fundo a 
Depressão Periférica. 

Limite da Depressão Periférica com o Planalto Atlântico 

Planalto Atlântico
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O Planalto Atlântico, é verificado na porção oriental da AII, e está representado 

pela zona de Serrania de São Roque, que guarda como características principais sua 

litologia diversificada, com presença de metamorfitos de baixo grau do Grupo São 

Roque até rochas gnáissicas e migmatíticas, que penetra por intrusões graníticas, pelo 

Planalto de Jundiaí, que corresponde a uma extensa área de morros, porém mais 

rebaixada em relação às zonas geomorfológicas do Planalto Atlântico, pela Serrania de 

Lindóia, que é uma faixa de transição entre a Depressão Periférica, o Planalto de Jundiaí 

e o Planalto do Alto Rio Grande com presença de serras alongadas e morros com serras 

restritas, que são relevos residuais sustentados por granitos e quartzitos e uma pequena 

porção da Serra da Mantiqueira, em sua subzona oriental, essencialmente composta por 

escarpas festonadas, que são relevos de transição muito abruptos. As altitudes do relevo, 

nessas quatro zonas de Planalto Atlântico, superam os 1200m, já os assoalhos dos vales 

ficam entre 750 e 850m (CETEC, 2000a; IPT, 1981b; IRRIGART, 2004; SHS, 2006). 

Na Depressão Periférica a AII está inserida na Zona do Médio Tietê, e é formada 

por rochas sedimentares da Formação Irati e Corumbataí, e intrusões basálticas da 

Formação Serra Geral. A área conta ainda com grandes falhamentos do tipo normal, que 

predominam, principalmente, em áreas de domos e horts (CETEC, 2000a). 

As cuestas são encontradas na AII, de forma mais ou menos contínua em sua 

porção nordeste, onde está localizada a Serra de São Pedro. 

De uma forma geral, na área de domínio do embasamento cristalino (Planalto 

Atlântico) as feições são muito mais movimentadas, sendo compostas por: Sistemas de 

Morros, ou seja, morros arredondados, morros de topos achatados, mar de morros, 

morros paralelos e morros com serras restritas, e Relevo Montanhoso: representado 

pelas serras alongadas. As vertentes possuem declividade de médias a altas, ficando 

acima dos 15% e as amplitudes topográficas são acentuadas, variando de 100 a 300m e 

superior a 300m nas serras alongadas. Já na área de domínio da Depressão Periférica e 

das Cuestas Basálticas o que predomina são as colinas amplas, colinas médias, morrotes 

alongados paralelos, morrotes alongados espigões e em algumas áreas, pequenos platôs 

basálticos, que são as mesas basálticas, feições que terminam em escarpas com relevos 

de transição do tipo encostas com canions locais ou escarpas festonadas (CETEC, 

2000a). 
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O Anexo 2 apresenta o mapa geomorfológico, na escala 1:50.000, mostrando a 

unidades geomorfológicas que ocorrem na Bacia do Ribeirão Piraí e seu entorno com 

base na classificação do IPT (1981b). O mapa foi elaborado com a finalidade de focar as 

unidades da AII que ocorrem no entorno próximo do empreendimento. 

 

8.1.4. Pedologia  

 

Em termos pedológicos, a AII apresenta uma série de tipos e sub-tipos definidos 

pela Carta de Solos do estado de São Paulo, na escala 1:500.000, elaborada pelo 

Ministério da Agricultura (1960). 

 Entretanto, em 1999, foi editado, pelo Centro Nacional de Pesquisa em Solos da 

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa –Solos) e o Centro de Solos e 

Recursos Agroambientais do Instituto Agronômico (CRSA – IAC), o novo Mapa 

Pedológico do Estado de São Paulo, na escala: 1:500.000. 

 Portanto, a seguir é apresentada a relação dos principais solos que ocorrem na 

AII do empreendimento, considerando essa nova classificação (IAC, 1999). 

 

− Argissolos - são solos constituídos por material mineral com argila de atividade 

baixa e horizonte B textural imediatamente abaixo de horizonte A ou E. Podem 

apresentar também horizonte plíntico, que quando presente, não está acima nem é 

coincidente com a parte superficial do horizonte B textural; ou horizonte glei, que 

se presente, não está acima nem é coincidente com a parte superficial do horizonte 

B textural. Para estes solos são registradas duas sub ordens, que são o Argissolo 

vermelho-amarelo com matiz 5YR ou mais vermelho e mais amarelo que 2,5YR 

na maior parte do horizonte B, inclusive BA apresentando fertilidade natural 

baixa/média, usualmente profundos que apresentam seqüência de horizontes do 

tipo A, B e C, cuja espessura não excede a 200 cm. Estão situados em áreas de 

relevo ondulado a forte ondulado, ocorrendo também em menor proporção em 

relevo suave, ondulado e montanhoso; e Argissolo vermelho com matiz 2,5YR ou 

mais vermelhos na maior parte do horizonte B, inclusive BA e encontram-se em 

áreas de relevo de colinas amplas e médias, subordinados aos arenitos da 
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Formação Santo Anastácio (Grupo Caiuá) e Grupo Bauru. Apresentam grande 

variação quanto à fertilidade: quando se formam em materiais de origem 

relativamente ricos em minerais, apresentando boa disponibilidade de bases, 

podem ter caráter eutrófico, o que se verifica comumente. O relevo é usualmente 

menos movimentado que os dos Argissolos vermelho-amarelos, com os quais é 

comum encontrarem-se associados, permitindo, em muitas circunstâncias, o 

emprego de máquinas agrícolas sem grandes restrições. Normalmente são terras 

muito íngremes, erodidas, ou pedregosas. São solos suscetíveis à erosão, cuja 

dimensão do fenômeno será tanto maior quanto mais declive tiver o relevo. 

− Cambissolos - são solos constituídos por material mineral, que apresentam 

horizonte A ou hístico com espessura menor que 40 cm seguido de horizonte B 

incipiente que deve apresentar as seguintes características: B incipiente não 

coincidente com horizonte glei dentro de 50cm da superfície do solo; B incipiente 

não coincidente com horizonte plíntico; e B incipiente não coincidente com 

horizonte vértico dentro de 100cm da superfície do solo; e não apresentar a 

conjugação de horizonte A chernozênico e horizonte B incipiente com alta 

saturação por bases e argila de atividade alta. São registradas as sub ordens de 

Cambissolos húmicos com horizonte A húmico e Cambissolos háplicos, que 

compreendem solos minerais com horizonte B câmbico ou incipiente, não 

hidromórficos e com pouca diferenciação de textura do horizonte A para o B. 

Muitas vezes apresentam características similares aos solos com horizonte B 

latossólico, mas se diferenciam por serem menos evoluídos, menos profundos, 

ainda com minerais primários de fácil intemperização, ou pela atividade de argila, 

que apesar de variar de alta a baixa, é normalmente superior à dos Latossolos, ou 

pelos teores de silte mais elevados. Os Cambissolos ocorrem em duas situações 

distintas na paisagem, a área mais extensa é representada por terrenos de relevo 

acidentado, variando de forte ondulado a escarpado, apresentando severas 

restrições quanto ao uso agrícola; os localizados em terrenos escarpados 

apresentam limitações mesmo ao uso pastoril e florestal devido à sua elevada 

capacidade de degradação. São bastante pobres em nutrientes e ácidos, 

apresentando altos teores de Al3+ trocável. A área menos extensa é representada 
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por terrenos planos de planícies aluviais. Estes não oferecem limitações quanto à 

erodibilidade. A possibilidade de inundações, o lençol freático relativamente 

pouco profundo e a baixa fertilidade, são limitações comuns desses solos e se 

apresentam em variados graus de intensidade. 

− Gleissolos - são solos constituídos por material mineral, com horizonte glei dentro 

dos primeiros 50cm da superfície, ou então entre 50 e 125cm desde que 

imediatamente abaixo do horizonte A ou E, ou ainda depois de um horizonte B 

incipiente, B textural ou horizonte C com presença de mosqueados abundantes 

com cores de redução e com ausência de qualquer tipo de horizonte B diagnóstico 

acima do horizonte glei; ausência de horizonte vértico ou plíntico acima do 

horizonte glei ou coincidente com este; ausência de horizonte B textural com 

mudança textural abrupta; e ausência de horizonte hístico com 40 cm ou mais de 

espessura. Podendo pertencer às sub ordens de Gleissolos tiomórficos com 

horizonte sulfúrico e/ou material sulfídrico dentro de 100cm da superfície do solo; 

Gleissolos sálicos com caráter sálico (CE=7dS/m) dentro de 100cm da superfície 

do solo;e Gleissolos melânicos, com horizonte hístico com menos de 40cm de 

espessura ou horizonte A húmico, proeminente ou chernozêmico; e Gleissolos 

háplicos, que compreende solos hidromórficos, mal drenados, isto em função do 

lençol freático permanecer por profundo durante todo o ano. 

− Latossolos - são solos constituídos por material mineral, apresentando seu 

horizonte B latossólico, imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, a 

no máximo 200cm da superfície ou então 300cm se o horizonte A apresentar mais 

de 150cm de espessura. Compõem sua sub ordem os Latossolos Brunos com matiz 

mais amarelo que 2,5YR no horizonte BA ou em todo o horizonte B e seguindo os 

requisitos: horizonte A com mais de 30cm de espessura, com teores de carbono 

orgânico acima de 1% inclusive no BA; textura argilosa ou muito argilosa em todo 

o horizonte B; e alta capacidade de retração do solo com a perda de umidade 

evidenciada pelo fendilhamento acentuado em cortes de barrancos expostos ao sol 

por curto espaço de tempo formando uma estrutura do tipo prismática; Latossolos 

amarelos com matiz mais amarelo que 5YR na maior parte dos primeiros 100cm 

do horizonte B (inclusive BA); Latossolos vermelhos com matiz 2,5YR ou mais 
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vermelho na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B (inclusive BA). Por 

apresentarem elevado teor em óxido férrico, possuem expressiva capacidade de 

absorção de fósforo. Tal fato pode ser de importância na planificação de emprego 

de insumos em áreas porventura ainda não agricultadas. São solos de baixa 

fertilidade natural e seu aproveitamento racional requer adubação e calagem 

podendo ser encontrados associados a relevos ondulados, suaves ondulado a 

plano. Por apresentarem elevado teor em óxido férrico, possuem expressiva 

capacidade de absorção de fósforo. Tal fato pode ser de importância na 

planificação de emprego de insumos em áreas porventura ainda não agricultadas. 

São solos de baixa fertilidade natural e seu aproveitamento racional requer 

adubação e calagem; e Latossolos vermelho-amarelos com matiz 5YR ou mais 

vermelhos e mais amarelos que 2,5YR na maior parte dos primeiros 100cm do 

horizonte B (inclusive BA), apresentando avançado estágio de intemperismo, com 

predominância de argilominerais do tipo 1:1, baixa quantidade de minerais 

primários e baixa reserva de elementos nutritivos para as plantas. A relação 

silte/argila é menor que 0,70, o grau de floculação é normalmente igual ou 

próximo a 100%, refletindo o alto grau de agregação dos colóides, o que torna o 

solo muito poroso, propiciando maior resistência à erosão. 

− Neossolos - são solos constituídos por material mineral ou orgânico com menos de 

40cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico e 

satisfazendo as condições de: ausência de horizonte glei, exceto no caso de solos 

com textura areia ou areia franca, dentro de 50cm da superfície do solo, ou entre 

50 a 120cm de profundidade, se os horizontes sobrejacentes apresentarem 

mosqueados de redução em quantidade abundante; ausência de horizonte vértico 

imediatamente abaixo do horizonte A; ausência de horizonte plíntico dentro de 40 

cm, ou dentro de 200cm da superfície, se imediatamente abaixo do horizonte E ou 

procedidos de horizontes de coloração variegada; e ausência de A chernozênico 

conjugado a horizonte cálcico ou C carbonático. Encontra-se as sub ordens 

Neossolos litólicos com horizonte A ou O hístico com menos de 40 cm de 

espessura assente diretamente sobre rocha ou sobre horizonte C ou Cr ou sobre 

material com 90% (por volume) ou mais de massa constituída por fragmentos de 
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rocha (cascalhos, calhaus e matacões). Os Neossolos Litólicos são solos que 

apresentam reduzida profundidade efetiva o que limita seu uso com agricultura 

devido ao reduzido volume de terra disponível para o ancoramento das plantas e 

para a retenção de umidade. São solos bem providos de nutrientes, especialmente 

os que derivam de rochas básicas (basaltos e diabásios). A pequena espessura 

desqualifica-os como locais para aterros sanitários. A presença de reduzida zona 

de aeração, aliada a presença de acentuado fraturamento em muitos desses solos, 

torna-os inadequados para recebimento de grandes cargas de efluentes devido ao 

perigo de contaminação dos Aquíferos; a sub ordem Neossolos flúvicos derivados 

de sedimentos aluviais com horizonte A sobre o horizonte C, constituído de 

camadas estratificadas, sem relação pedogenética entre si; e Neossolos 

quartzarênicos: compreendem solos arenosos, essencialmente quartzosos, 

excessivamente drenados, profundos e de baixa fertilidade natural. Por serem 

solos essencialmente arenoso-quartzosos, são desprovidos de minerais primários 

intemperizáveis, apresenta atividade coloidal muito baixa, além de baixa 

capacidade de retenção de nutrientes e de água. Devido à baixa adesão e coesão, 

apresentam elevada erodibilidade; são, contudo, solos muito profundos em geral. 

Sua pobreza em nutrientes torna imprescindível a aplicação de insumos para que 

sejam possíveis produções satisfatórias. Estes solos são originados principalmente 

de arenitos da Formação Botucatu e servem como fonte de areia para construção 

civil, entre outras aplicações. 

− Nitossolos - são solos constituídos por material mineral, de horizonte B nítico com 

argila de atividade baixa, imediatamente abaixo do horizonte A nos primeiros 

50cm do horizonte B. Apresentam a sub ordem Nitossolos vermelhos com matiz 

2,5YR ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B 

(exclusive BA), que são solos minerais não hidromórficos com horizonte B 

textural, profundos, com argila de atividade baixa. Apresentam sempre estrutura 

em blocos ou prismática bem desenvolvida no horizonte B. As principais 

limitações destes solos se relacionam com a erodibilidade relativamente alta, 

sendo, por isso comum ocorrer erosão acentuada nas áreas inadequadamente 

utilizadas. São solos com discreto aumento de argila em profundidade, 
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apresentando, mesmo quando argilosos, boa drenagem interna. Os Nitossolos 

apresentam espessa zona de aeração, o que os qualifica, quando o declive não é 

superior a 10%, como adequados para aterros sanitários e outras formas de 

deposição de resíduos apesar da baixa atividade da fração coloidal. Contudo, 

apresentam bom potencial agrícola sendo por isso preferível não utilizados para 

aqueles fins. 

− Organossolos - são constituídos por material orgânico que apresentam horizonte O 

ou H hístico com teor de matéria orgânica ≥ 0,2kg/kg solos, com espessura 

mínima de 40cm, ou 30 cm quando sobrejacente a caráter lítico. Podem apresentar 

as sub ordens Organossolos tiomórficos com horizonte sulfúrico ou material 

sulfídrico, dentro de 100cm da superfície; Organossolos mésicos com teor de 

matéria orgânica entre 0,20 e <0,65Kg/kg de solo e densidade do solo 

(Ds)>0,15Mg/dm3; e Organossolos háplicos com teor de matéria orgânica ≥ 

0,65kg/kg solos e Ds ≤0,15Mg/dm3. 

− Planossolos: são solos constituídos por material mineral com horizonte A ou E 

seguido de horizonte B plânico ou B nátrico e satisfazendo as condições de: 

horizonte plíntico, se presente, coincide com um daqueles dois horizontes; e 

horizonte glei, se presente, coincide também como aqueles horizontes. 

Apresentam as sub ordens Planossolos hidromórficos com horizonte glei 

coincidindo com o horizonte B plânico; e Planossolos háplicos, que compreendem 

solos com horizonte B textural, mudança textural abrupta e com horizonte 

superficial de textura arenosa ou média. São solos situados em planícies aluviais e 

no terço inferior das vertentes. Apesar do relevo de pouco declive, os situados no 

terço inferior de vertente requerem atenção quanto à erodibilidade, pois a grande 

diferença textural, entre o horizonte A ou E e o horizonte B, torna-os bastante 

sujeitos à erosão hídrica. Apresentam severas limitações para obras de engenharia 

sanitária: aterros sanitários e fossas sépticas, por exemplo. Este fato é 

particularmente válido para aqueles Planossolos situados nas planícies aluvionais 

onde o lençol freático está mais próximo da superfície.  
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O Anexo 3 apresenta o mapa pedológico na escala 1:50.000, ilustrando a 

distribuição das unidades pedológicas que ocorrem na AII no entorno próximo do 

empreendimento, considerando a Bacia do Ribeirão Piraí. 

 

8.1.5. Geologia 

A geologia do Estado de São Paulo é formada pelas rochas sedimentares da 

Bacia do Paraná, depressão deposicional que cobre, aproximadamente 75% do território 

do Estado, e os outros 25% são cobertos pelo Planalto Atlântico, por rochas cristalinas 

pré-cambrianas e depósitos cenozóicos (IPT, 1981a; MACHADO, 2005; CETEC, 

2000a). 

 A Figura 8.1.5-1 apresenta a coluna estratigráfica da Bacia Sedimentar do 

Paraná, onde pode-se observar a posição estratigráfica das formações geológicas que 

ocorrem na AII. 
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Figura 8.1.5-1. Coluna Estratigráfica padrão da Bacia Sedimentar do Paraná. 
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Na AII ocorre uma grande variedade litologias que podem ser agrupadas em 

quatro grandes domínios geológicos: 

1) as rochas metamórficas e graníticas do embasamento cristalino, que possuem 

um comportamento mais resistente; 

2) o “pacote de rochas sedimentares mesozóicas e paleozóicas”, de litologia 

mais branda, com baixas resistências mecânicas; 

3) as rochas efusivas e os corpos intrusivos básicos, com melhor comportamento 

geomecânico, devido à sua estrutura maciça e isotrópica, que apresentam também altas 

resistências mecânicas e forte coesão dos constituintes minerais; 

4) as coberturas sedimentares Cenozóicas, formadas por rochas brandas e pelos 

sedimentos inconsolidados dessas coberturas Cenozóicas. 

O embasamento cristalino é representado pelos metamorfitos do Grupo São 

Roque, Complexo Paraíba do Sul e Complexo Amparo, bem como pelas suítes 

graníticas, que podem ser sintetizadas da seguinte forma (IPT, 1981a; CETEC, 2000a; 

IRRIGART, 2004; SHS, 2006): 

− Grupo São Roque (Paleoproterozóico): representado por rochas de baixo grau 

de metamorfismo, como os filitos, as rochas metabásicas, além dos 

migmatitos. Essa unidade geológica é encontrada em uma faixa no extremo 

oriente da UGRHI 5 (PCJ); 

− Complexo Paraíba do Sul (Proterozóico): representado por gnaisses, 

migmatitos diversos e granitos intrusivos, as rochas desse Complexo afloram 

na porção leste da UGRHI 5; 

− Complexo Amparo (Arqueano-Paleoproterozóico): as rochas dessa unidade 

geológica ocorrem em toda bacia do PCJ (UGRHI 5). É formado por gnaisses, 

charnockitos, migmatitos, rochas calcossilicatadas, e xistos com intercalações 

quartzíticas. 

Ainda, em duas manchas no extremo sul da AII são encontradas rochas 

graníticas pertencentes às suítes Pós-Tectônicas da Fáceis Itu e ocupando extensas áreas 

da região leste, entre os metassedimentos do Complexo Amparo, encontram-se as suítes 

graníticas Indiferenciadas e as suítes graníticas Sintectônicas – Fáceis Cantareira (IPT, 

1981a; CETEC, 2000a). 
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Em síntese, o embasamento cristalino na AII é representado, fundamentalmente 

por gnaisses, migmatitos, metassedimentos e corpos graníticos, além das rochas 

cataclásticas antigas, geradas por esforços de cizalhamentos em zonas de falhamentos 

(IPT, 1981a; CETEC, 2000a). 

Já a Bacia Sedimentar do Paraná é representada na AII pelos Grupos Tubarão 

(formações Itararé e Tatuí), Passa-Dois (formações Irati e Corumbataí), São Bento 

(formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral). 

Na classificação adotada no presente texto, o Grupo Tubarão engloba as 

formações Itararé e Tatuí, que podem ser descritas da seguinte forma (IPT, 1981a; 

CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006): 

− Formação Itararé (Neocarbonífero): é formada por arenitos de granulação 

variada, conglomerados e sedimentos mais finos: siltitos, folhelhos, ritmitos 

(varvitos) e tilitos, que são encontrados sobre as superfícies erosivas entalhadas 

nas rochas cristalinas. Apesar dessa Formação ser constituída, quase que 

inteiramente, por sedimentos clásticos, localmente podem ocorrer finas camadas 

de carvão e de calcário. 

− Formação Tatuí (Eopermiano): ocorre em uma faixa estreita que acompanha a 

Formação Irati (Grupo Passa Dois). A base desse pacote sedimentar apresenta 

relações de discordância com a Formação Itararé. É constituída com 

predominância por siltitos e arenitos finos (em parte concrecionados), e 

secundariamente ocorrem camadas de arenitos, calcários, folhelhos e sílex. 

Disposto numa faixa norte-sul e entre os Grupos Tubarão e São Bento, o Grupo 

Passa Dois é representado pelas formações Irati e Corumbataí (IPT, 1981a; CETEC, 

2000a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006): 

− Formação Irati (Neopermiano): encontrada numa estreita faixa recobrindo a 

Formação Tatuí (Grupo Tubarão). É composta por siltitos, argilitos e folhelhos, 

além dos folhelhos pirobetuminosos em alternância rítmica com calcários e 

arenitos conglomeráticos na base. 

− Formação Corumbataí (Neopermiano): composta por argilitos, folhelhos, 

silexitos, camadas de arenitos finos e siltitos com intercalações de bancos 

carbonáticos. 
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Já o Grupo São Bento compreende as formações Pirambóia, Botucatu e Serra 

Geral (IPT, 1981a; CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; MACHADO, 2005; SHS, 2006): 

− Formação Pirambóia (Neotriássico): constituída por arenitos esbranquiçados, 

avermelhados e amarelados, médio a muito finos, síltico-argiloso, com grãos 

polidos e com intercalações de finas camadas de argilitos e siltitos, de 

estratificação cruzada ou plano-paralela. 

− Formação Botucatu (Eojurássico): apresenta contatos concordantes ou 

transicionais com a Formação Pirambóia. Esta formação é constituída quase que 

inteiramente por arenitos avermelhados de granulação fina a média e alta 

esfericidade, exibindo estratificação cruzada de médio a grande porte. O 

ambiente de deposição destes arenitos é tipicamente desértico, com forte 

influência eólica. 

− Formação Serra Geral é representada pelas rochas intrusivas (sills e diques) e 

pelas rochas vulcânicas. Ocorrendo em formas de derrame, os basaltos (rochas 

efusivas) possuem composição toleítica e coloração cinza a negra. Estão 

associados a essas rochas, principalmente em seus níveis inferiores, arenitos 

intertrapeanos da Formação Botucatu, além das rochas intrusivas (diabásio) na 

forma de sills e diques, com tendência a formar corpos pequenos e alongados 

orientados segundo a direção nordeste. 

 

Já o domínio das formações Cenozóicas compreende as Coberturas Cenozóicas 

Indiferenciadas Correlatas à Formação São Paulo e Correlatas à Formação Rio Claro 

(altamente friável). Na Bacia do Paraná os sedimentos cenozóicos possuem uma ampla 

distribuição, e estão presentes como pequenas manchas isoladas, na forma de depósitos 

aluvionares, preenchendo os fundos de vales atuais, terraços, depósitos aluvionares e 

depósitos de reverso de escarpas. Já os depósitos coluvionares correspondem aos 

materiais de cobertura inconsolidados, encontrados nos atuais divisores de água e suas 

encostas, com espessuras e composições variáveis em toda a AII (IPT, 1981a; 

MACHADO, 2005; CETEC, 2000a). 

Os depósitos quaternários constituem-se essencialmente por depósitos 

aluvionares, colúvios e elúvios, cuja distribuição é governada pelos grandes cursos 
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d’água e pela evolução do relevo (IPT, 1981a; CETEC, 2000a, b; 2002; IPT, 2000; 

2001; 2007). 

Os depósitos aluvionares mais expressivos estão presentes nos vales dos grandes 

rios da UGRHI-05. 

Os depósitos coluvionares característicos, em geral areno-silto-argilosos, 

avermelhados, com linha de seixos na base, ocorrem freqüentemente à meia encosta, 

enquanto que os depósitos eluviais e solos residuais arenosos são mais freqüentes nas 

áreas colinosas e topos de interflúvio (IPT, 1981a; CETEC, 2000a, b; 2002; IPT, 2000; 

2001; 2007). 

 O quadro 8.1.5-1 sintetiza as características e a estratigrafia das formações 

geológicas da Bacia Sedimentar do Paraná que ocorrem na AII do empreendimento em 

questão. 

 Já o quadro 8.1.5-2 apresenta as unidades geológicas, com as suas respectivas 

características, do embasamento cristalino que afloram na AII. Destaca-se que as rochas 

do embasamento somente são encontradas na AII nas proximidades da Serra da 

Mantiqueira, na divisas dos estados de São Paulo e Minas Gerais. 

Ressalta-se que a classificação e o empilhamento estratigráfico apresentados nos 

quadros 8.1.5-1 e 8.1.5-2 foram baseados nos estudos desenvolvidos por IPT, 1981a; 

CETEC (2000a, b, 2002); IPT (2000; 2001; 2007); IRRIGART (2004); MACHADO 

(2005); PAULA e SILVA et al.(1992, 1994); PAULA e SILVA (2003); SHS (2006); 

SUGUIO et al. (1977). 

A figura 8.1.5-2 ilustra a distribuição das principais unidades geológicas no 

Estado de São Paulo. Já no Anexo 4 são apresentados o mapa geológico da AII, na 

escala 1:50.000, com a distribuição espacial das unidades geológicas que ocorrem na 

AII no entorno próximo do empreendimento, considerando Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Pipaí 
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Quadro 8.1.5-1. Síntese das formações geológicas da Bacia Sedimentar do Paraná que 

ocorrem na AII. 
 GRUPO FORMAÇÃO TIPOS DE ROCHAS 

Serra Geral 

Rochas vulcânicas toleíticas dispostas em derrames basálticos, com 

coloração cinza a negra, textura afanítica, com intercalações de 

arenitos intertrapeanos, finos a médios, apresentando estratificação 

cruzada tangencial. Ocorrem esparsos níveis vitrofíricos não 

individualizados. 

Botucatu 

Apresentando contatos predominantemente concordantes ou 

transacionais com a formação Pirambóia, esta formação é 

caracterizada pela composição arenítica eólica, de granulação fina a 

média com estratificação cruzada de médio a grande porte. SÃ
O

 B
E

N
T

O
 

Pirambóia 

Esta formação é constituída por arenitos finos a médios e 

sedimentos sílticoargilosos, de estratificação cruzada ou plano-

paralela, contendo níveis de folhelhos e arenitos argilosos, bem 

como eventuais intercalações de natureza areno-conglomerática. 

Corumbataí 

Esta unidade é composta por argilitos, folhelhos e siltitos com 

intercalações de bancos carbonáticos, silexitos e camadas de 

arenitos finos. 

PA
SS

A
 D

O
IS

 

Irati 

Constituída por siltitos, argilitos e folhelhos, com folhelhos 

pirobetuminosos, localmente em alternância rítmica de calcários e 

arenitos conglomeráticos na base. 

Tatuí 

Constituída predominantemente por siltitos, arenitos finos em parte 

concrecionados e, subordinadamente ocorrem camadas de arenitos, 

calcários, folhelhos e sílex. A base do pacote sedimentar apresenta 

relações de discordância com a formação Itararé 

B
A

C
IA

 S
E

D
IM

E
N

T
A

R
 D

O
 P

A
R

A
N

Á
 

T
U

B
A

R
Ã

O
 

Itararé 

Formada por arenitos de granulação variada, imaturos passando a 

arcósios, além de conglomerados e sedimentos mais finos 

representados por siltitos, folhelhos, ritmitos e tilitos que repousam 

sobre as superfícies erosivas entalhadas em rochas cristalinas 

eopaleozóicas epré-cambrianas. Localmente podem nela ocorrer 

finas camadas de carvão e de calcário. Pertencem também a esta 

formação os sedimentos rítmicos, especialmente os varvitos 

caracterizados pela alternância de camadas finas dispostas plano-

paralelamente, arenitos finos, siltitos cinza claro e folhelhos cinza 

escuro. 
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Quadro 8.1.5-2. Síntese das unidades geológicas do embasamento cristalino que ocorrem 

na AII. 

 GRUPO 
GRAU 

METAMÓRFICO 
TIPOS DE ROCHAS 

SÃ
O

 R
O

Q
U

E
 

Baixo 
Filitos, além de rochas Metabásicas (Metadioritos) 

e Migmatitos de estruturas variadas. 

C
O

M
PL

E
X

O
 

PA
R

A
ÍB

A
 D

O
 

SU
L

 

Médio a Alto 

Dominado por rochas gnaissicas e migmatíticas 

(Gnaisses e Migmatitos Diversos), além de 

granitos intrusivos. 

E
M

B
A

SA
M

E
N

T
O

 C
R

IS
T

A
L

IN
O

 

C
O

M
PL

E
X

O
 

A
M

PA
R

O
 

Médio 

Formado por uma variedade de rochas, desde 

gnaisses, charnockitos, migmatitos, rochas 

calcossilicatadas e xistos com intercalações 

quartzíticas  
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Modificado de Milani (2004) e Riccomini  (2004)et al.

Granitos e gnaisses
pré-cambrianos

Formação Furnas

Formação Pirambóia

Formação Botucatu
Formação Serra Geral

Grupo Bauru

Bacia de São Paulo,
Bacia do Taubaté e 
Formação Pariquera Açu

Bacia Litorânea

Grupo Caiuá
Grupo Passa Dois

Grupo Itararé e
Formação Aquidauana

PALEOGENO

NEOGENO

sem escala

 
Figura 8.1.5-2. Mapa com a distribuição espacial das unidades geológicas no estado de 

São Paulo. 
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8.1.6. Recursos Hídricos Superficiais 

 

Bacias Hidrográficas 

A AII do empreendimento está compreendida dentro da UGRHI 05 – Bacia 

Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), de acordo com a nomenclatura 

adotada pelo Sistema de Informações para o Gerenciamento de Recursos Hídricos no 

Estado de São Paulo (SIGRH). Tendo como limites (Figura 8.1.6-1):  

− A norte com a UGRHI 9 (Mogi-Guaçu); 

− A leste com Estado de Minas Gerais; 

− A sudeste com a UGRHI 2 (Rio Paraíba do Sul); 

− A sul com a UGRHI 6 (Alto Tietê); 

− A oeste com a UGRHI 10 (Rio Sorocaba e Médio Tietê); 

− A noroeste com a UGRHI 13 (Tietê/Jacaré); 

A bacia hidrográfica dos rios Piracicaba-Capivari e Jundiaí (UGRHI 05) está 

localizada na região leste do Estado de São Paulo, desde a divisa com o Estado de Minas 

Gerais até o Reservatório da Usina de Barra Bonita, no Rio Tietê. Sua extensão retilínea é 

de 230 km, aproximadamente. Estende-se por 14.042,64 km² em território paulista e 

desenvolve-se paralelamente no sentido leste/oeste (CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; 

SHS, 2006). 

O Rio Piracicaba tem como seus principais formadores os rios Atibaia e Jaguari e 

como principais cursos d’água os rios: Piracicaba, Jaguari, Atibaia, Camanducaia, 

Corumbataí, Passa Cinco, e os ribeirões: Anhumas, Pinheiros e Quilombo. Os principais 

contribuintes do Rio Capivari são o Córrego São Vicente e o Rio Capivari-Mirim, e seus 

principais cursos d’água são os rios: Capivari e Capivari-Mirim e os ribeirões Água Clara e 

Piçarrão. Já o Rio Jundiaí-Mirim é o principal tributário do Rio Jundiaí, que tem como 

principais cursos d’água os rios Jundiaí e Jundiaí-Mirim, o Córrego Castanho e o Ribeirão 

Piraí (CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006). 

A bacia do Ribeirão Piraí está inserida na UGRHI-5 - Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, localizada a leste do Estado de São Paulo. Esta UGRHI se estende desde a divisa 

com o Estado de Minas Gerais até o Reservatório Barra Bonita, localizado no Rio Tietê.  
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A bacia conjunta dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí estende-se por uma área 

de aproximadamente 14.000 km², no Estado de São Paulo, distribuída da seguinte forma: 

− Bacia do Rio Piracicaba: 11.300 km²; 

− Bacia do Rio Capivari: 1.600 km²; 

− Bacia do Rio Jundiaí: 1.100 km². 

Além dos rios supracitados, a UGRHI-5 é composta pelos seguintes cursos d’água 

principais: Rio Jaguari, Rio Atibaia, Rio Camanducaia, Rio Corumbataí, Rio Passa Cinco, 

Ribeirão Anhumas, Ribeirão Pinheiros, Ribeirão Quilombo, Rio Capivari-Mirim, Córrego 

São Vicente e Rio Jundiaí-Mirim. Os rios Jundiaí e Capivari-Mirim constituem os 

principais cursos d’água que drenam o Município de Indaiatuba. 

A UGRHI-5 engloba os seguintes municípios: 

- Águas de São Pedro; 

- Americana; 

- Amparo (parcial); 

- Analândia (parcial); 

- Anhembi (parcial); 

- Artur Nogueira; 

- Atibaia; 

- Bom Jesus dos Perdões; 

- Bragança Paulista; 

- Cabreúva (parcial); 

- Campinas; 

- Campo Limpo Paulista; 

- Capivari; 

- Charqueada; 

- Cordeirópolis; 

- Corumbataí (Parcial); 

- Cosmópolis; 

- Dois Córregos; 

- Elias Fausto (parcial); 

- Engenheiro Coelho; 

- Ipeúna; 

- Iracemápolis; 

- Itatiba; 

- Itirapina; 

- Itu; 

- Itupeva; 

- Jaguariúna; 

- Jarinu; 

- Joanópolis; 

- Jundiaí; 

- Limeira (Parcial); 

- Louveira; 

- Mairiporã; 

- Mineiros do Tietê; 

- Mogi Mirim 

- Mombuca; 

- Monte Alegre do Sul; 

- Monte Mor; 

- Morungaba; 

- Nazaré Paulista (parcial);

- Piracaia; 

- Piracicaba (parcial -

parte do território

inserido na UGRHI-10);

- Rafard (parcial); 

- Rio Claro (parcial); 

- Rio das Pedras; 

- Saltinho (parcial); 

- Salto (parcial); 

- Santa Bárbara d’Oeste; 

- Santa Gertrudes; 

- Santa Maria da Serra; 

- Santo Antônio da Posse;

- São Pedro; 

- Serra Negra; 

- Socorro; 

- Sumaré; 

- Tietê; 

- Torrinha; 

- Tuiuti; 
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- Holambra; 

- Hortolândia; 

- Indaiatuba (parcial -

parte do território

inserido na UGRHI-10); 

- Nova Odessa; 

- Paulínia; 

- Pedra Bela; 

- Pedreira; 

- Pinhalzinho; 

- Valinhos; 

- Vargem; 

- Várzea Paulista; 

- Vinhedo. 

 

O quadro 8.1.6-1 relaciona as sub-bacias da UGRHI 05, suas áreas de drenagem e 

os municípios que as integram. Já o Anexo 1 apresenta o mapa hidrológico, na escala 

1:50.000, mostrando os principais cursos d´água na AII no entorno próximo do 

empreendimento, considerando da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Piraí. 

A bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí constitui uma importante área de mananciais, 

com vários deles sendo já utilizados no abastecimento público de água. Os principais 

cursos d’água dessa bacia são listados a seguir: 

- Ribeirão Piraí (objeto do presente estudo de implantação da barragem); 

- Água do Barreiro ou da Lagoa Seca; 

- Córrego da Grama; 

- Ribeirão da Ponte Alta; 

- Córrego do Valério; 

- Ribeirão da Cana Verde ou Ingá-Mirim; 

- Córrego da Concórdia; 

- Ribeirão Ingá ou da Floresta; 

- Córrego Boa Vista; 

- Córrego do Caí; 

- Córrego do Bom Fim; 

- Córrego da Cachoeira; 

- Córrego Pé do Morro. 
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13

14

15

16

17

18

19
20

21
22

sem escala

19-Baixo-Tietê05-Piracicaba-Capivari-Jundiaí 12-Baixo Pardo/Grande

16-Tietê-Batalha09-Mogi-Guaçu02-Paraíba do Sul

18-São José dos Dourados04-Pardo 11-Ribeira de Iguape/Litoral Sul
03-Litoral Norte 10-Tietê/Sorocaba 17-Médio Paranapanema

22-Pontal do Paranapanema
07-Baixada Santista 14-Alto Paranapanema 21-Peixe

13-Tietê-Jacaré06-Alto-Tietê 20-Aguapeí

15-Turvo/Grande08-Sapucaí/Grande01-Mantiqueira

 
Figura 8.1.6-1. Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, 

com a localização da UGRHI 05 que representa a AII do empreendimento. 
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Quadro 8.1.6-1. Relação das subacias, com área de drenagem e municípios na UGRHI 5. 

SUB-BACIA ÁREA DE DRENAGEM (km2) MUNICÍPIOS 

Baixo Piracicaba 

1.878,99 

(da foz do Rio Corumbataí até o Rio 

Tietê) 

Sta. Maria da Serra, São Pedro, Águas de São Pedro, 

Charqueada, Piracicaba 

Alto Piracicaba 

1.780,53 

(da confluência Jaguari/Atibaia até a 

foz do Rio Corumbataí) 

Piracicaba, Sta. Bárbara D’Oeste, Rio das Pedras, 

Saltinho, Iracemápolis, Cordeirópolis, Limeira, 

Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia 

Rio Corumbataí 
1.702,59 

(da nascente à foz) 

Analândia, Corumbataí, Rio Claro, Sta. Gertrudes, 

Ipeúna, Charqueada 

Baixo Jaguari 

1.094,40 

(da foz do Rio Camanducaia até o Rio 

Piracicaba) 

Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra, Sto. 

Antônio de Posse 

Rio 

Camanducaia 

857,29 

(da divisa com Minas Gerais até o Rio 

Piracicaba) 

Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Pedra Bela, 

Amparo, Sto. Antônio de Posse, Pedreira 

Alto Jaguari 

1.181,63 

(da divisa com Minas Gerais até a foz 

do Rio Camanducaia) 

Pedra Bela, Bragança Paulista, Tuiutí, Morungaba, 

Pedreira, Jaguariúna, Joanópolis, Vargem, Piracaia 

Rio Atibaia 

2.817,88 

(da divisa com Minas Gerais até o Rio 

Piracicaba) 

Atibaia, Joanópolis, Piracaia, Nazaré Paulista, Jarinu, 

Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Itatiba, 

Valinhos, Campinas, Paulínia, Nova Odessa, 

Americana, Jaguariúna, Morungaba 

Rio Capivari 
1.611,68 

(da nascente à foz) 

Louveira, Vinhedo, Jundiaí, Campinas, Valinhos, 

Monte Mor, Elias Fausto, Capivari, Rafard, 

Mombuca, Rio das Pedras, Indaiatuba 

Rio Jundiaí 
1.117,65 

(da nascente à foz) 

Atibaia, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, 

Jundiaí, Itupeva, Salto, Indaiatuba, Jarinu, Cabreúva 

ÁREA TOTAL 14.042,64  

Fonte: (CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006). 
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Uso dos Recursos Superficiais 

A UGRHI 5 é composta por 57 municípios, abrigando mais de 11% da população 

do Estado e, de acordo com dados do plano Estadual de Recursos hídricos 2004-2007, 85% 

dos habitantes vivem em áreas urbanas. São coletados 85% do total do esgoto produzido, 

enquanto o índice de tratamento é da ordem de 41% do esgoto gerado. A carga poluidora 

potencial e remanescente é da ordem de 253.362 e 167.266 kg DBO/dia, respectivamente 

(CETESB, 2008a). 

A vazão média de longo período, das sub-bacias na UGRHI 05, é de 173,32 m³/s, e 

os dados fluviométricos mostram que essa vazão é bastante elevada nos meses de outubro a 

abril, decaindo nos meses de maio a setembro, em decorrência da estiagem, e voltando a 

registrar aumento nos meses de julho a agosto com o início das precipitações (CETEC, 

2000a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006). Em 2007 a Cetesb obteve o valor de vazão média 

de 172 m³/s mínima de 43 m³/s (CETESB, 2008a). 

Em 2006, a demanda pelos recursos hídricos na UGRHI englobou o uso doméstico, 

o uso industrial, uso na irrigação (agricultura), onde a demanda foi próxima a 7,5 m³/s com 

uma área total irrigada de 21.467,5 ha, além do uso na aqüicultura, na pecuária e na 

mineração (CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006). 

O quadro 8.1.6-2 relaciona a demanda e disponibilidade dos recursos hídricos na 

URGHI. O dado “demanda para exportação” se refere à vazão retirada dos reservatórios do 

Sistema Cantareira. 

Assim, em 2006 o consumo hídrico na UGRHI 05 representava 182,02% da 

disponibilidade hídrica existente para toda a bacia. O quadro 8.1.6-3 relaciona mais 

detalhadamente a demanda e disponibilidade por sub-bacia, onde é possível constatar, que 

em quase todas elas a demanda é maior que a disponibilidade (CETEC, 2000a; 

IRRIGART, 2004; SHS, 2006). 

Já em 2007, os valores de demanda obtidos pela Cetesb tiveram ligeira queda para 

40,03 m³/s, conforme apresentado no quadro 4.1.6-4. 
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Quadro 8.1.6-2. Demanda e disponibilidade dos recursos hídricos na UGRHI 5 em 2006. 

USOS 
DEMANDA 

(m³/s) 

DISPONIBILIDADE 

HÍDRICA MÍNIMA (m³/s) 

RELAÇÃO 

DEMANDA/DISPONIBILIDADE 

Doméstico 18,31 

Industrial 16,31 

Irrigação 7,46 

Aqüicultura 0,446 

Pecuária 0,0126 

Mineração 0,0756 

Sub-total 42,61 34,14(1) 124,81 

Exportação 31,20   

TOTAL 73,81 40,55(2) 182,02 
(1) Área remanescente (2) Área total da bacia Fonte: (SHS, 2006). 

 
Quadro 8.1.6-3. Relação da demanda e disponibilidade por sub-bacia e tipo de uso na 

UGRHI 5 em 2006. 

USOS (m³/s) TOTAIS (m³/s) SUB-

BACIAS Doméstico Industrial Irrigação Aqüicultura Pecuária Mineração Demanda Disponível 

Baixo 

Piracicaba 
2,714 1,694 1,180 0,034 - 0,016 5,638 4,17 

Alto 

Piracicaba 
2,486 2,984 1,398 0,053 - - 6,921 4,16 

Rio 

Corumbataí 
1,014 0,662 0,802 0,075 0,011 0,053 2,617 4,65 

Baixo -

Jaguari 
1,670 2,617 0,240 0,035 - 0,001 4,563 2,26 

Rio 

Camanducaia 
1,507 0,722 0,538 0,064 0,001 0,002 2,834 3,54 

 

Alto Jaguari 
1,679 2,119 0,297 0,026 - 0,010 4,131 3,19 

 

Rio Atibaia 
3,862 2,983 1,530 0,093 0,001 - 8,469 7,26 

 

Rio Capivari 
1,582 1,640 0,970 0,036 - - 4,228 2,59 

 

Rio Jundiaí 
1,786 0,890 0,495 0,031 - - 3,202 2,32 

Fonte: (SHS, 2006).
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Quadro 8.1.6-4. Demanda por categoria de uso na UGRHI 5 em 2007. 

Categoria de Uso Demanda m3/s 

Urbano 17,36 

Industrial 14,54 

Irrigação 8,11 

Total 40,03 

Fonte: (CETESB, 2008a) 

 

Qualidade da Água 

No presente tópico é feita análise dos principais índices de qualidades das águas 

superficiais no Estado de São Paulo. Esses índices são utilizados, pois fornecem uma visão 

geral da qualidade da água, uma vez que integram os resultados de diversas variáveis 

através de um determinado número. Os principais índices usados são: 

 

IQA – Índice de Qualidade das Águas 

O IQA incorpora nove variáveis consideradas relevantes para a avaliação da 

qualidade das águas, tendo como determinante principal a sua utilização para 

abastecimento público. Essas variáveis são: coliformes fecais, pH, DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio), Nitrogênio Total, Fósforo Total, Temperatura (afastamento da 

temperatura equilíbrio), Turbidez, Resíduo Total e Oxigênio Dissolvido (CETESB, 2008a). 

O IQA é calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água 

correspondentes às variáveis que integram o índice. A seguinte fórmula é utilizada 

(CETESB, 2008a): 

∏
=

=
n

i

wi
iqIQA

1
 

onde: 

IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva 

média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida; e, 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função 

da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 
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∑ =
=

n

i iw
1

1 

em que: 

n: número de variáveis que entram no cálculo do IQA. 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que 

é indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, conforme representado no quadro 

8.1.6-5. 

 

Quadro 8.1.6-5. Classificação do Índice de Qualidade das Águas. 

CLASSIFICAÇÃO DO IQA 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

Fonte: (CETESB, 2008a). 

 

IAP – Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de abastecimento público 

É o produto da ponderação dos resultados atuais do IQA (Índice de Qualidade de 

Águas) e do ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas), que é composto pelo 

grupo de substâncias que afetam a qualidade organoléptica da água, bem como de 

substâncias tóxicas (CETESB, 2008a). 

Assim, o índice será composto por três grupos principais de variáveis (CETESB, 

2008a): 

− IQA – grupo de variáveis básicas (Temperatura da Água, pH, Oxigênio Dissolvido, 

Demanda Bioquímica de Oxigênio, Coliformes Termotolerantes, Nitrogênio Total, 

Fósforo Total, Resíduo Total e Turbidez); 

− ISTO 

a) Variáveis que indicam a presença de substâncias tóxicas (Teste de 

Ames - Genotoxicidade, Potencial de Formação de Trihalometanos - 
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PFTHM, Número de Células de Cianobactérias, Cádmio, Chumbo, 

Cromo Total, Mercúrio e Níquel); 

b) Grupo de variáveis que afetam a qualidade organoléptica (Ferro, 

Manganês, Alumínio, Cobre e Zinco). 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar o IAP, variando numa escala de 0 

a 100, da mesma forma e categoria do IQA apresentado no quadro 8.1.6-5. 

Ressalta-se que, para o cálculo do IQA, são consideradas variáveis de qualidade 

que indicam o lançamento de esgoto doméstico sem tratamento no corpo d’água, enquanto 

para o cálculo do IAP, além das variáveis consideradas no IQA, são avaliadas também as 

substâncias tóxicas e as variáveis que afetam a qualidade organoléptica da água, que são 

advindas, principalmente, de fontes difusas (CETESB, 2008a). 

Destaca-se, ainda que o IAP, em comparação com o IQA, é mais fidedigno da 

qualidade da água bruta a ser captada, que após tratamento, será distribuída para a 

população. Do mesmo modo, o IVA foi considerado um indicador mais adequado da 

qualidade da água visando a proteção da vida aquática, por incorporar, com ponderação 

mais significativa, variáveis mais representativas, especialmente a toxicidade e a 

eutrofização (CETESB, 2008a). 

 Nesse contexto, a Cetesb em 2007 realizou o levantamento desses índices para cada 

UGRHI do Estado de São Paulo, sendo o resultado para o IAP da UGRHI 05 apresentado 

no quadro 8.1.6-6. Os percentuais foram calculados a partir da distribuição das médias 

anuais do IAP relativas a 2007 de cada ponto de amostragem (CETESB, 2008a). 

Os dados de 2007 demonstraram pior situação de qualidade dos recursos hídricos 

na UGRHI 05 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí) (CETESB, 2008a). 

 

Quadro 8.1.6-6. Distribuição percentual do IAP em 2007 para a UGRHI 05 que abrange a 

AII. 

Qualidade (%) 
UGRHI 

Ótima Boa Regular Ruim Péssima 

05 (PCJ)  10 23 52 16 

Fonte: (CETESB, 2008a). 
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Já o quadro 8.1.6-7 apresenta a distribuição das vazões captadas e a qualidade da 

água bruta (IAP) em diferentes pontos de captação de água para abastecimento da UGRHI, 

considerando os dados obtidos pela Cetesb no ano de 2007. 

 Pode-se observar que existem somente 2 pontos de IAP boa na UGRHI 05, nos 

municípios de Cabreúva e Indaiatuba. Nenhum ponto foi classificado como qualidade 

ótima. 

 Existem, ainda, outros 4 pontos com IAP Péssimo, nos municípios de Paulínia, 

Campinas, Hortolândia, Indaiatuba. 

O quadro 8.1.6-8 apresenta os resultados de média anual do Índice de Qualidade 

das Águas (IQA), obtidos pela Cetesb em 2007 em diferentes pontos de amostragem da 

UGRHI. 

 O quadro 8.1.6-9 apresenta a carga poluidora potencial e remanescente lançada nos 

respectivos corpos receptores para cada município da UGRHIs 5. São apresentados os 

dados de coleta e tratamento de esgoto para cada município. 
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Quadro 8.1.6-7. Vazões e qualidade da água (IAP) em diferentes pontos de captação de 

água para abastecimento da UGRHI, no ano de 2007. 

Código do 

ponto 
Manancial Município 

Captação média 

anual 2007 (L/s) 
IAP 

ATIB02010 R. Atibaia Atibaia 278,49 24 

ATIB02030 R. Atibaia Itatiba 285,00 36 

ATIB02035 R. Atibaia Valinhos 152,02 26 

ATIB02065 R. Atibaia Campinas 3258,35 24 

ATIB02800 R. Atibaia Paulínia 265,23 5 

CMDC02300 R Camanducaia Amparo 155,20 35 

CPIV02130 R. Capivari Campinas 211,59 19 

CRUM02500 R. Corumbataí Piracicaba 1441,10 30 

GERT02500 Cor.S Gertrudes Santa Gertrudes 60,00  

IRIS02100 Piraí Cabreúva 72,26 78 

IRIS02900 Piraí Indaiatuba  65 

JAGR02010 Rio Jaguari-05 Bragança Paulista 416,29 49 

JAGR02200 Rio Jaguari-05 Pedreira 147,61 43 

JAGR02300 Rio Jaguari-05 Jaguariúna 55,92 24 

JAGR02500 Rio Jaguari-05 Paulínia 240,82  

JAGR02500 Rio Jaguari-05 Hortolândia 544,90 18 

JAGR02800 Rio Jaguari-05 Limeira 883,98 39 

JUMI00800 Jundiaí-Mirim Jundiaí 1259,33  

JUNA02010 Rio Jundiaí-05 Campo Limpo Paulista  50 

JUNA04270 Rio Jundiaí-05 Indaiatuba 252,00 14 

PCAB02100 R. Piracicaba Americana 883,98 31 

PCAB02220 R. Piracicaba Piracicaba 260,35 20 

PIAL02900 Rib. Pinhal Limeira 689,50  

Fonte: (CETESB, 2008a). 
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Quadro 8.1.6-8. Resultados de média anual do IQA – 2007 em diferentes pontos da 

UGRHI. 

Sub-Bacia Código ponto Média Sub-Bacia Código ponto Média 

Capivari CPIV02130 48 Piracicaba CMDC02900 59 

Capivari CPIV02200 33 Piracicaba CRUM02200 41 

Capivari CPIV02900 47 Piracicaba CRUM02500 50 

Jundiaí IRIS02100 77 Piracicaba JAGR02010 52 

Jundiaí IRIS02900 74 Piracicaba JAGR02100 36 

Jundiaí JUMI00800 78 Piracicaba JAGR02200 62 

Jundiaí JUNA02010 51 Piracicaba JAGR02300 46 

Jundiaí JUNA02020 37 Piracicaba JAGR02500 50 

Jundiaí JUNA04270 40 Piracicaba JAGR02800 54 

Jundiaí JUNA04900 24 Piracicaba PCAB02100 53 

Piracicaba ATIB02010 56 Piracicaba PCAB02135 32 

Piracicaba ATIB02030 53 Piracicaba PCAB02192 35 

Piracicaba ATIB02035 56 Piracicaba PCAB02220 34 

Piracicaba ATIB02065 47 Piracicaba PCAB02800 38 

Piracicaba ATIB02605 41 Piracicaba PCBP02500 76 

Piracicaba ATIB02800 40 Piracicaba TATU04850 24 

Piracicaba CMDC02300 53  

Fonte: (CETESB, 2008a). 
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Quadro 8.1.6-9. Carga poluidora e atendimento de esgoto da UGRHI 05. 

Atendimento (%) 
Carga Poluidora kg 

DBO/dia Município 

Coleta Trat.. 

Eficiência 

(%) 
Potenc. Reman. 

Corpo Receptor 

Águas de São 

Pedro 
100 0  107 107 Rib.Araquá 

Americana 95 85 56 10878 5990 Rio Piracicaba 

Amparo 89 0  2591 2591 R.Camanducaia 

Analândia 94 0  176 176 R.Corumbataí 

Artur Nogueira 100 0  2139 2139 
Rib.Cotrins (80%) e 

Rib.Três Barras (20%) 

Atibaia 67 30 90 6499 5324 Rio Atibaia 

Bom J. dos 

Perdões 
75 0  675 675 Rio Atibainha 

Bragança 

Paulista 
86 0  7195 7195 Rib. Lavapés 

Campinas 88 65 86 56125 27961 

Rib.Samambaia/Anhumas

(45%), Quilombo (15%) e 

Capivari (40%) 

Campo L. 

Paulista 
55 0  3977 3977 Rio Jundiaí 

Capivari 93 32 84 2147 1545 Rio Capivari 

Charqueada 85 80 80 731 333 

Rios Tijuco Preto, 

Charqueada, Fregadoli e 

Água Parada 

Cordeirópolis 82 0  1085 1085 Rib.Tatu 

Corumbataí 100 100 80 115 23 R.Corumbataí 

Cosmópolis 82 0  2757 2757 Cor.Três Barras 

Elias Fausto 92 100 89 668 119 Cór.Carneiro 

Holambra 91 100 75 245 78 
Rib.Cachoeira e Cór.da 

Borda da Mata 

Hortolândia 2 0  10477 10477 Rib.Jacuba 

Indaiatuba 96 10 81 9697 8943 Rio Jundiaí 

Ipeúna 96 96 58 267 128 Cór.das Lavadeiras 

Iracemápolis 100 100 85 940 141 Rib.Cachoeirinha 

Itatiba 70 100 80 4006 1763 
Rib.Jacarezinho e 

R.Atibaia 

Itupeva 69 0  1431 1431 Rio Jundiaí 
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Quadro 8.1.6-9. Carga poluidora e esgoto da UGRHI 05 (continuação). 

Atendimento (%) 
Carga Poluidora kg 

DBO/dia Município 

Coleta Trat.. 

Eficiência 

(%) 
Potenc. Reman. 

Corpo Receptor 

Jaguariúna 95 35 99 1671 1121 Rios Jaguarí e Camanducaia 

Jarinu 37 18 79 916 868 Rib.Campo Largo 

Joanópolis 54 96 78 661 394 Rio Jacareí 

Jundiaí 98 100 95 18026 1233 R.Jundiaí 

Limeira 100 56 44 14605 11022 

Rib.Tatu (72%), Rib.da 

Graminha (10%) e Rib.Águas 

da Serra (18%) 

Louveira 90 0  1529 1529 Cór.Sto.Antonio e R.Capivari 

Mombuca 90 100 62 152 66 Cór.Mombuca 

Monte Alegre 

do Sul 
92 0  231 231 

R.Camanducaia e Rib.Monte 

Alegre 

Monte Mor 40 3 80 2385 2374 Rio Capivari 

Morungaba 88 100 83 505 136 Rib.dos Mansos 

Nazaré Paulista 46 60 84 389 299 Rio Atibainha 

Nova Odessa 90 7 99 2485 2330 Rib.Quilombo 

Paulínia 85 100 80 3453 1105 Rio Atibaia 

Pedra Bela 94 0  85 85 Cór.Pedra Bela 

Pedreira 97 0  2145 2145 Rio Jaguari 

Pinhalzinho 80 85 86 356 148 Rib.do Pinhal 

Piracaia 41 30 96 1426 1257 Rio Cachoeira 

Piracicaba 98 35 80 19267 13980 
R.Piracicaba e Corumbataí, 

Rib.Piracicamirim 

Rafard 90 10 80 405 376 Cór.S.Francisco e R.Capivari 

Rio Claro 99 30 80 10102 7701 R.Corumbataí e Rib.Claro 

Rio das Pedras 99 0  1366 1366 Rib.Tijuco Preto 

Saltinho 96 100 90 298 41 Rib.Piracicamirim 

Salto 98 70 84 5812 2463 Rios Jundiaí e Tietê 

Santa B. 

d´Oeste 
90 50 92 9960 5832 Rib.dos Toledos 
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Quadro 8.1.6-9. Carga poluidora e atendimento de esgoto da UGRHI 05 (continuação). 

Atendimento (%) 
Carga Poluidora kg 

DBO/dia Município 

Coleta Trat.. 

Eficiência 

(%) 
Potenc. Reman. 

Corpo Receptor 

Santa Gertrudes 100 0  1077 1077 Cór.Barreiro e Rib.Claro 

Santa M. da 

Serra 
100 100 80 235 47 Rib.Bonito 

Santo Ant. de 

Posse 
19 0  1001 1001 

R.Camanducaia -Mirim e 

Rib. Pirapitingui 

São Pedro 95 0  1610 1610 Rib.Samambaia 

Sumaré 88 4 80 12209 11801 Rib.Quilombo 

Tuiuti 35 0  137 137 Rib.do Pântano 

Valinhos 85 100 92 4790 1044 Rib.Pinheiros 

Vargem 68 0  194 194 Rib.da Limeira 

Várzea Paulista 70 0  5796 5796 Rio Jundiaí 

Vinhedo 92 60 95 3159 1502 R.Capivari e Rib.Pinheiros 

UGRHI  

57 munic. 
85 41 - 253.362 167.266  

 

 

O quadro 8.1.6-10 apresenta os cursos d´água classificados como de classes 

Especial e 1 no Estado de São Paulo, considerando o Decreto n. 10.755, de 22 de 

novembro de 1977, alterado pelo Decreto n. 39.173, de 08 de setembro 1994, e pela 

Resolução Conama n. 357/05, alterada pela Resolução 397/08. 
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Quadro 8.1.6-10. Cursos d´água inseridos na AII que são classificados como Classe 

Especial e 1. 

BACIA TRECHO 

Bacia do Rio Jundiaí: 
Rio Jundiaí-Mirim e todos os seus afluentes até o ponto de captação 

de água de abastecimento para o Município de Jundiaí." 

Bacia do Rio Piracicaba: 

a) Rio Atibainha e todos os seus afluentes até a barragem da SABESP 

- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, no 

Município de Nazaré Paulista; 

b) Rio Cachoeira e todos os seus afluentes até a barragem da 

SABESP - Companhia de Saneamento Básico no Estado de São 

Paulo, no Município de Piracaia; 

c) Rio Jaguari e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio 

Jacareí, no Município de Bragança Paulista; 

 

Considerando os limites estabelecidos pela Resolução Conama n. 357/05 (alterada 

pela Resolução 397/08), de acordo com o Relatório da Qualidade das Águas Interiores 

desenvolvido em 2007, a UGRHI apresenta as seguintes situações (CETESB, 2008a): 

 

Bacia do Rio Capivari 

Para o ponto CPIV 02130, que se localiza na captação de Campinas, apresentou 

valores de coliformes termotolerantes, acima dos limites estabelecidos para Classe 2, na 

maioria dos meses, atingindo 130.000 nmp/100ml. portanto, conclui-se que parte da carga 

de fósforo afluente ao rio é por aporte de esgoto doméstico. 

Para os pontos de amostragem CPIV 02160, CPIV 02200 e CPIV 02900, as médias 

anuais do IET (PT) indicaram, respectivamente, estados hipereutrófico, supereutrófico e 

eutrófico, sendo a pior situação dos rios da UGRHI 5. 

Nos dois primeiros pontos de amostragem (CPIV 02160 e CPIV 02200), os valores 

de coliformes termotolerantes, em todos os meses, superaram os limites estabelecidos para 

Classe 2. Esta situação demonstra que neste trecho há uma grande carga poluidora, que 

atinge o rio, oriunda de esgoto doméstico. 
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Bacia do Rio Jundiaí 

As águas do Rio Piraí, ponto IRIS 02900, utilizadas no abastecimento dos 

municípios de Salto e Indaiatuba, mostram uma variação acentuada do IET (CL, PT) de 

oligotrófica a eutrófica em 2007, sendo a média anual mesotrófica. A origem desta carga 

de fósforo total deve-se, provavelmente, a fontes difusas, bem como de contribuições a 

montante. O ponto mais crítico em termos de qualidade das águas é o IRIS 02200, na ponte 

da Rodovia Marechal Rondon, onde as concentrações de coliformes termotolerantes 

superaram, em todas as amostras coletadas ao longo do ano, o limite estabelecido para 

Classe 2, indicando presença de esgoto doméstico. 

O Rio Jundiaí (JUNA 02020) foi incluído na categoria de supereutrófico. Os 

valores de coliformes termotolerantes variaram de 78.000 a 700.000 nmp/100ml, valores 

superiores ao limite estabelecido Classe 2, assim como os valores de surfactantes. A 

elevada carga desta bacia deve-se ao aporte de esgoto doméstico in natura. 

 

Bacia do Rio Piracicaba 

Na sub-bacia do Rio Atibaia/Jaguari/Camanducaia, o Rio Atibainha, ponto BAIN 

02950, localizado na estrada que liga o município de Piracaia a Rod. D. Pedro, a jusante do 

reservatório, a média anual do IET (PT) foi eutrófica. As águas do Rio Atibainha, neste 

local, a jusante do município de Nazaré Paulista, apresentaram degradação significativa 

decorrente de despejo de esgotos, não atendendo aos padrões da Classe 2 tanto para 

oxigênio dissolvido quanto para coliformes termotolerantes. 

No rio Atibaia, o ponto de amostragem ATIB 02010, localizado à montante da 

cidade de Atibaia, utilizado para abastecimento público, apresentou média anual 

oligotrófica. No entanto, neste ponto, os valores de coliformes termotolerantes 

ultrapassaram o limite para Classe 2, nos meses de coleta, sendo a amostra de setembro a 

única exceção. 

O ponto ATIB 02065, na captação de Campinas - localizado na divisa entre Jundiaí 

e Campinas, recebeu classificação eutrófica em sua média anual do IET (CL, PT). As 

concentrações de coliformes termotolerantes, em todos os meses, ultrapassaram o limite 

estabelecido para Classe 2. A contribuição do Ribeirão Pinheiros, tributário do Rio Atibaia, 
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localizado à montante deste ponto, enquadrado na Classe 3, possivelmente contribuiu para 

os valores encontrados no ponto ATIB02065. 

No ponto ATIB 02605 observaram-se altas concentrações de fósforo total, que o 

caracterizaram como supereutrófico. A origem deste fósforo é, possivelmente, relacionada 

ao lançamento de esgoto doméstico/industrial. Este ponto deve sofrer influência também 

da carga afluente por seu tributário, o Ribeirão Anhumas, pertencente à classe 4. 

O ponto JAGR 02100 do Rio Jaguari, que se localiza a montante da cidade de 

Bragança Paulista, apresentou classificação eutrófica em sua média anual para o IET (PT). 

Apresentaram-se elevadas, neste ponto, as concentrações de coliformes termotolerantes 

que variaram de 1.300 a 33.000 nmp/100ml, ultrapassando o limite estabelecido para 

Classe 2, em todos os meses de amostragem. 

Quanto ao ponto CMCD 02900, no Rio Camanducaia, afluente do Rio Jaguari, sua 

classificação média do IET (PT) apresentou-se eutrófica. Em julho, foi registrada a menor 

concentração de coliformes termotolerantes 93 e, em janeiro, a maior com 7.800 

nmp/100ml. Neste ponto, destacam-se valores de concentração de metais (chumbo, cobre, 

níquel e zinco) superiores aos limites estabelecidos para Classe 2. 

O ponto JAGR 02500 está localizado a montante da cidade de Cosmópolis, sendo 

que o IET (CL, PT) variou de hipereutrófico a ultraoligotrófico, com média anual 

mesotrófica. Em janeiro, julho e setembro ocorreram altas concentrações de fósforo total e 

as maiores concentrações de coliformes termotolerantes, devido à emissão de esgoto 

doméstico e à presença de fontes difusas no período chuvoso. 

 O Rio Piracicaba apresenta baixos valores de oxigênio dissolvido por praticamente 

toda sua extensão. O ponto PCAB 02100, que se localiza junto à captação para 

abastecimento de Americana, apresentou IET (CL, PT) de classificação mesotrófica em 

sua média anual. Contudo, as concentrações de coliformes termotolerantes de janeiro a 

julho estiveram acima dos limites estabelecidos para Classe 2. 

As concentrações de coliformes termotolerantes presentes no ponto de amostragem 

a jusante (PCAB 02135), variaram de 33.000 a 540.000 nmp/100ml, valores muito acima 

do limite da Classe 2. As concentrações de fósforo total indicaram classificação anual do 

IET supereutrófica. Considerando sua localização a jusante de Americana, é possível 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
143

inferir que as emissões de esgoto dos municípios da região são responsáveis por essas 

condições. 

Quanto ao ponto PCAB 02192, localizado após Santa Barbara d´Oeste, as altas 

concentrações de fósforo total constantes durante todo o ano, levaram a média anual do 

IET (PT) à classe supereutrófica e as concentrações de coliformes termotolerantes 

estiveram constantemente, durante 2007, acima dos limites estabelecidos para Classe 2, 

caracterizando o ponto como receptor de esgoto doméstico/industrial. 

As águas do ponto PCAB 02220, localizado a montante da cidade de Piracicaba, 

são utilizadas eventualmente para o seu abastecimento público. O IET (CL, PT) em sua 

média anual, classificou este trecho do rio como supereutrófico. Neste ponto, em todos os 

meses, os coliformes termotolerantes estiveram acima do limite para Classe 2, com 

variações de 11.000 a 49.000 nmp/100ml. 

No Rio Corumbataí o ponto CRUM 02200 está localizado à jusante da cidade de 

Rio Claro, sendo receptor de sua carga remanescente. Em 2007, a classificação deste ponto 

pelo IET (PT) foi eutrófica, com elevadas concentrações de coliformes termotolerantes 

variando de 18.000 a 280.000 nmp/100ml, decorrente do despejo de esgoto doméstico in 

natura. 

Quanto ao ponto CRUM 02500, localizado na captação de Piracicaba, o IET (CL, 

PT) apresentou média anual mesotrófica. As concentrações de coliformes termotolerantes 

igualmente sugerem problemas de lançamento de esgoto doméstico, porém menos crítico 

que no ponto a montante (CRUM 02200). 

O ponto CRUM 02900 do Rio Corumbataí, localiza-se próximo à confluência com 

o Rio Piracicaba, para este ponto o índice de estado trófico de fósforo total indicou, em sua 

média anual, estado mesotrófico, refletindo as variações das cargas dos pontos a montante. 

Quanto ao Rio Piracicaba, no ponto PCAB 02800, trecho em que recebe as águas 

do Rio Corumbataí, o IET (PT) indicou altas concentrações de fósforo e classificação anual 

supereutrófica, decorrente, em parte, da carga desse afluente, mas também da contribuição 

vinda de montante. Durante todos os meses, as concentrações de coliformes 

termotolerantes estiveram acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente para 

Classe 2. 
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O Reservatório de Barra Bonita possui um ponto de monitoramento (PCBP 02500) 

nesta UGRHI, sendo que as altas concentrações fósforo total refletem a qualidade 

observada ao longo do Rio Piracicaba, enquanto que as concentrações de clorofila não se 

elevam, indicando em alguns meses alto grau de limitação. O IET (CL, PT), para este 

ponto, recebeu classificação mesotrófica em sua média anual. 

 

8.1.7. Hidrogeologia Regional 

Na AII ocorrem Aquíferos livres e confinados, em rochas sedimentares e 

cristalinas. Os principais Aquíferos estão associados às unidades da Bacia Sedimentar do 

Paraná, contudo são encontrados Aquíferos consideráveis, porém localizados, em rochas 

do embasamento cristalino associados a estruturação geológica. 

 Considerando a Bacia Sedimentar do Paraná, os principais Aquíferos são: Aquífero 

Tubarão (formações Itararé/Aquidauana), Aquífero Guarani (formações Pirambóia e 

Botucatu), Aquífero Serra Geral, Aquífero Bauru e Aquífero Cenozóico. 

Contudo, na AII somente ocorrem os Aquíferos Tubarão, Guarani, Serra Geral e 

Cenozóico. A Figura 8.1.7-1 apresenta a distribuição espacial dos afloramentos dos 

aqüíferos no estado de São Paulo. Já a Figura 8.1.7-2 ilustra seção hidrogeológica 

esquemática do estado de São Paulo, mostrando a posição dos diferentes Aquíferos e 

aquicludes. 

 

Aquífero Cenozóico 

O Aquífero Cenozóico compreende os depósitos de idade cenozóica 

indiferenciados, incluindo as coberturas da Serra de São Carlos e a Formação Itaqueri. 

Caracteriza-se como uma unidade hidrogeológica com extensão limitada, 

sedimentar, permeável por porosidade granular, livre e descontínua. Como não possui 

caráter regional, suas características associam-se às formas de ocorrência e natureza locais 

dos sedimentos que a compõe, não havendo relatos de parâmetros hidráulicos do Aquífero 

(IPT, 2000). 

A Formação Itaqueri possui espessuras de até 150 m, sendo, porém, explotadas 

apenas por poços rasos tipo cacimba ou poços tubulares até 50 m de profundidade. São 
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utilizados para demandas domésticas, uma vez que fornecem vazões de pequena ordem, 

entre 1,5 e 3,3 m3/h (IPT, 2000). 

Nas coberturas da Serra de São Carlos não foram cadastradas captações, podendo-se inferir 

produtividades de mesma ordem de grandeza observadas para a Formação Itaqueri (IPT, 

2000). 
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Figura 8.1.7-1. Mapa das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo (Fonte DAEE, IG, IPT, CPRM, 2005). 
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Figura 8.1.7-2. Seção hidrogeológica esquemática do estado de São Paulo (modificado DAEE, 2005). 
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Aquífero Guarani 

O Aquífero Guarani é o principal Aquífero regional da Bacia Sedimentar do 

Paraná, em termos de reserva e produtividade de água subterrânea, sendo formado pelas 

formações Pirambóia e Botucatu (LOPES, 1994). 

DAEE (1976) classifica as águas do Aquífero Guarani, considerando a Formação 

Botucatu, em suas porções livres na região de Bauru, em bicarbonatadas cálcicas, com pH 

ácido e resíduo seco variando de 60 a 190 mg/L. 

Rebouças (1976) indica que a mineralização total das águas da Formação Botucatu 

no Estado de São Paulo é, na maioria dos casos, inferior a 200 mg/L. 

Teissedre e Barner (1981), em estudo do comportamento geotérmico e geoquímico 

das águas do Botucatu no Estado, apresentam valores de temperatura entre 24,2 e 63 °C 

para as águas captadas a diferentes profundidades, revelando um gradiente geotérmico de 1 

°C/35m. Os valores de resíduo seco não ultrapassam 500 mg/L, sendo classificadas como 

bicarbonatadas cálcicas nas áreas não confinadas. 

Silva (1983) realizou estudo hidroquímico e isotópico das águas do da Formação 

Botucatu no estado, com análises em 61 amostras. Os resultados indicam a existência de 

três fácies transicionais de evolução hidroquímica associadas às condições de ocorrência 

das águas: porção leste não confinada, área de capeamento basáltico pouco espesso e 

bastante fraturado, e zona francamente confinada. 

Estes estudos indicam que as águas passam de bicarbonatadas magnesianas e 

cálcicomagnesianas, ácidas e com resíduo seco inferior a 100 mg/L, para bicarbonatadas 

cálcicas, com resíduo seco às vezes superior a 200 mg/L e pH mais elevado, tornando-se, 

finalmente, bicarbonatadas sódicas a cloro-sulfatadas sódicas, com pH alcalino e resíduo 

seco atingindo até 650 mg/L. Verifica-se, portanto, de E-W, o aumento gradativo nas 

temperaturas, pH e teor de sais (IPT, 2000). 

Fraga (1992) e Rebouças (1994) associam concentrações anômalas de fluoreto (3,6 

a 12 mg/L) nas águas do Botucatu e Serra Geral no Estado de São Paulo às águas alcalinas 

do Sistema Aquífero Botucatu, sob condições de grande confinamento. A origem do flúor 

é atribuída à atuação de processos geoquímicos de amplitude regional, sob forte influência 

morfoclimática, remobilizando compostos de precipitados químicos portadores de flúor da 
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Formação Pirambóia e/ou sedimentos paleozóicos. Nas porções não confinadas do 

Aquífero Botucatu não foram relatados teores anômalos significativos. 

O Aquífero Guarani apresenta uma disponibilidade hídrica subterrânea total de 

2.406 L/s na Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, perfazendo 17% 

da disponibilidade subterrânea dessa bacia. Já na sub-bacia do rio Corumbataí, o Aquífero 

Guarani tem uma disponibilidade de 888 L/s (SHS, 2006). 

Estudos desenvolvidos pelo Instituto Geológico em 1990 e 1991 encontraram, no 

Aquífero Guarani na área da UGRHI 5, um teor de sólidos totais dissolvidos situado, 

geralmente, abaixo de 100 mg/L, condutividade entre 10 e 35 mS/cm e pH entre 4,5 e 6 

(SHS, 2006). 

Já Lopes (1994) afirma que o Aquífero Guarani apresenta na bacia do rio 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacia PCJ) uma superfície de ocorrência de 1.820 km2 e 

espessura em torno de 200 metros, possuindo porosidade granular e podendo ser livre ou 

semi-confinado. A permeabilidade aparente está entre 0,1 a 4 m/dia, transmissividade de 

10 a 120 m2/dia e coeficiente de armazenamento (porosidade efetiva) de 10-4 a 0,2. 

Já em relação a propriedades potenciais, Lopes (1994) encontrou valores de 

capacidade específica de 0,2 a 5 m3/h/m, vazões verificadas nos poços de 10 a 110 m3/h e 

vazão potencial por poço de 150 m3/h. 

Segundo São Paulo (1997), no Estado de São Paulo a unidade com maior 

vulnerabilidade de contaminação da água subterrânea é o Aquífero Guarani, devido sua 

constituição arenosa, com baixo de teor de argila e caráter homogêneo. Os maiores índices 

de vulnerabilidade são encontrados nos vales, onde predominam profundidades inferiores 

de 10 metros, diminuindo nas áreas de divisores de água. 

A Figura 8.1.7-3 ilustra a área de ocorrência do Aquífero Guarani no estado de São 

Paulo. 
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Figura 8.1.7-3. Mapa de ocorrência do Aquífero Guarani no estado de São Paulo (modificado DAEE, 2005). 
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Aquífero Serra Geral 

Os basaltos da Formação Serra Geral constituem um Aquífero de extensão regional, 

porém com condições aqüíferas restritas, definidas em função de descontinuidades (juntas, 

fraturas e falhas), e/ou pela presença de pacotes de arenitos inter-derrames (IPT, 2000). 

Os basaltos apresentam espessuras variáveis de 100 m a 1.200 m, sendo mais 

espessos no sentido do Rio Paraná. As transmissividades extremamente baixas na direção 

vertical, aliadas à sua grande espessura, condicionam os basaltos como o substrato 

hidrogeológico do Aquífero Bauru e a camada confinante do Aquífero Botucatu subjacente 

(DAEE, 1976). 

Como o fluxo das águas subterrâneas ocorre, essencialmente, nas fraturas das 

rochas, as quais são usualmente descontínuas, os parâmetros hidráulicos do Aquífero 

(transmissividade, permeabilidade, porosidade) não possuem o mesmo significado que nos 

Aquíferos granulares, não servindo, portanto, para previsões de disponibilidade hídrica 

(IPT, 2000). 

DAEE (1976) relatou a presença de grupos de transmissividades muito baixas (1 a 

9 m2/d) ou muito altas (100 a 200 m2/d), com porosidade efetiva entre 1% e 5% e vazões 

extremamente variáveis. 

As águas do Aquífero Serra Geral na região de Bauru, São José do Rio Preto e 

Araçatuba são classificadas em bicarbonatadas cálcicas, secundariamente magnesianas ou 

sódicas, e bicarbonatadas sódicas, estas últimas refletindo misturas com águas do Aquífero 

Botucatu. A temperatura varia de 22° a 31,4°C, o pH de 4,8 a 9,7 e o resíduo seco de 35 a 

807 mg/L, com valores anômalos acima de 200 mg/L alinhados segundo três eixos 

principais: Iacanga-Ibirá-Icém- Paulo de Faria, Icém-Riolândia-Água Vermelha e 

Araçatuba-Santa Fé do Sul. Estes alinhamentos estariam associados a falhas ou fraturas 

preenchidas por mineralizações hidrotermais ou por misturas com águas dos Aquíferos 

subjacentes (DAEE, 1976). 

Campos (1993) caracteriza o Sistema Aquífero Serra Geral com temperaturas que 

variam de 18,2° a 27,5°C, pH de 5,38 a 9,89 e teores salinos inferiores a 250 mg/L para 

96% das amostras analisadas. As águas são predominantemente bicarbonatadas cálcicas e 

secundariamente bicarbonatadas cálcico-magnesianas e bicarbonatadas sódicas. 
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Vários autores estudaram a presença de teores anômalos de flúor nas águas dos 

Aquíferos Serra Geral e Botucatu. Perroni et al. (1985) identificaram teores elevados de 

flúor associados às maiores concentrações de sódio e sulfato, em todo o domínio de 

ocorrência do Aquífero. A origem do flúor estaria relacionada a manifestações 

hidrotermais de eventos magmáticos alcalinos, com condicionante estrutural. 

IPT (1986), em estudo sobre os teores anômalos nos Aquíferos Serra Geral e 

Botucatu, indica a origem do flúor associada à circulação de fluidos durante as diversas 

fases de magmatismo, enriquecidas em flúor contido nos sedimentos paleozóicos ou 

derivados de magmatismo alcalino. Fraga (1992) associa os teores anômalos de flúor nas 

águas do Aquífero Serra Geral à influência do Aquífero Botucatu, resultando em águas 

bicarbonatadas sódicas e teores de fluoreto entre 0,5 e 2,4 mg/L. As concentrações 

anômalas de flúor estariam relacionadas às águas alcalinas do Aquífero Botucatu, sob 

condições de grande confinamento. 

A Figura 8.1.7-4 apresenta o mapa de ocorrência dos Aquíferos fraturados no 

estado de São Paulo e seus intervalos de vazão. 
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Figura 8.1.7-4. Mapa de ocorrência dos Aquíferos Fraturados no estado de São Paulo e intervalos de vazão (modificado DAEE, 2005). 
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Aqüífero Tubarão 

O Aquífero Tubarão é representado no Estado de São Paulo, principalmente, pelos 

sedimentos arenosos das Formações Itararé/Aquidauna. A Formação Tatuí apresenta mais 

um caráter de aquiclude, podendo ocorrer concentrações de água subterrânea em estruturas 

geológicas. 

A gênese do Aqüífero Tubarão data do Carbonífero Superior, sendo que a 

deposição dos sedimentos ocorreu em ambiente glacial continental (fluvial e lacustre) com 

ingressões marinhas e também em ambiente marinho raso. Sua litologia é bastante variada, 

o que torna seu comportamento como aqüífero extremamente heterogêneo e de difícil 

definição dos parâmetros hidrogeológicos. Esse aquífero apresenta boas potencialidades 

hidráulicas, entretanto, nas cidades de Tietê, Capivari, Rafard e Hortolândia já são 

observados significativos rebaixamentos do nível d’água, em função do elevado número de 

poços em bombeamento (DAEE et al, 2005). 

Os pontos que integram a rede de monitoramento da Cetesb no Aqüífero Tubarão 

são cinco, dos quais três são poços tubulares utilizados para abastecimento público. Os 

outros pontos monitorados são nascentes, sendo uma localizada no município de 

Americana e outra em Paulínia, ambas muito utilizadas para consumo de água pela 

população. As águas têm pH predominantemente básico, apresentando como no Aqüífero 

pré-Cambriano, grande amplitude de variação para a condutividade elétrica, sólidos totais 

dissolvidos e dureza, embora com valores pontuais maiores. As concentrações de sódio 

também são elevadas e as de N-Nitrato mostram amplitude de variação entre 0,2 e 8 mg/L 

(CETESB, 2007b). 

 

8.1.8. Áreas Contaminadas 

O Estado de São Paulo possui 2.514 áreas contaminadas cadastradas em 2008, 

sendo que 380 estão localizadas na AII do empreendimento, sendo as atividades que mais 

geraram áreas contaminadas cadastradas foram os postos de combustíveis, que são 

responsáveis por 262 dessas áreas, conforme pode ser observado no quadro 8.1.8-1, e as 

cidades que mais apresentaram cadastros foram Campinas, Paulínia, Jundiaí, Limeira, 

Piracicaba e Atibaia (Quadro 8.1.8-2). 
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O quadro 8.1.8-2 apresenta a relação completa de áreas contaminadas cadastradas 

na AII, por municípios denominação do local, endereço e atividade desenvolvida 

(CETESB, 2009). O quadro 8.1.8-3 lista as áreas contaminadas que ocorrerm nos quatro 

municípios de que compõem a AID, ou seja, Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto. 

 

 

Quadro 8.1.8-1. Relação de áreas contaminadas conforme tipo de atividade. 

Tipo de atividade Número de áreas contaminadas registradas na Cetesb 

Posto de combustível 262 

Indústria 70 

Comércio 25 

Acidente 3 

Resíduo 20 

Total 380 

 

 

Quadro 8.1.8-2. Relação de áreas contaminadas conforme município. 

Município Número de áreas contaminadas registradas na Cetesb 

ÁGUAS DE SÃO PEDRO 2 

AMERICANA 8 

AMPARO 10 

ARTUR NOGUEIRA 2 

ATIBAIA 16 

BRAGANÇA PAULISTA 7 

CABREÚVA 4 

CAMPINAS 91 

CAMPO LIMPO PAULISTA 1 

CAPIVARI 2 

CHARQUEADA 2 

CORDEIRÓPOLIS 1 
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Quadro 8.1.8-2. Relação de áreas contaminadas conforme município (continuação). 

Município Número de áreas contaminadas registradas na Cetesb 
COSMÓPOLIS 7 
ELIAS FAUSTO 2 
HOLAMBRA 1 
HORTOLÂNDIA 4 
INDAIATUBA 4 
IRACEMÁPOLIS 1 
ITATIBA 11 
ITU 12 
JAGUARIÚNA 3 
JUNDIAÍ 28 
LIMEIRA 28 
LOUVEIRA 4 
MONTE ALEGRE 2 
MONTE MOR 1 
NAZARÉ PAULISTA 1 
NOVA ODESSA 1 
PAULÍNIA 35 
PEDREIRA 9 
PINHALZINHO 1 
PIRACAIA 2 
PIRACICABA 28 
RAFARD 3 
RIO CLARO 13 
RIO DAS PEDRAS 1 
SALTINHO 2 
SALTO 2 
SANTA BÁRBARA D’OESTE 5 
SANTA GERTRUDES 3 
SANTO ANTONIO DE POSSE 3 
SÃO PEDRO 3 
SUMARÉ 11 
TUIUTI 1 
VALINHOS 9 
VÁRZEA PAULISTA 2 
VINHEDO 4 
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Quadro 8.1.8-3. Relação de áreas contaminadas nos municípios que compõe a AID. 

MUNICÍPIO DENOMINAÇÃO 
DO LOCAL 

ENDEREÇO/COORDENADAS 
UTM (WGS84) ATIVIDADE ETAPA DE 

GERENCIAMENTO 

MEIOS 
IMPACTADOS 

(DENTRO ÁREA) 

TIPOS DE 
CONTAMINANTES 

DISTÂNCIA DA 
AID 

Cabreúva Auto Posto Jacaré 
LTDA 

Rod Bispo Dom Gabriel 
Paulino Bueno Km 78,7 

DATUM: SAD69 
E: 289.000,00 

N: 7.480.000,00 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
detalhada e plano de 

intervenção 

Subsolo / Águas 
Subterrâneas 

Combustíveis 
Líquidos / 
Solventes 

Aromáticos 

 

Cabreúva 
Auto Posto 
Parada de 

Cabreúva LTDA 

Rod Bispo Dom Gabriel 
Paulino Bueno Km 79 

DATUM: SAD69 
E: 288.636,00 

N: 7.427.762,00 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
detalhada e plano de 

intervenção 

Águas 
Subterrâneas 

Combustíveis 
Líquidos / 
Solventes 

Aromáticos 

 

Cabreúva Global Química 
LTDA 

Rua Carlos Silveira Franco 
Neto, 740, Bairro Jacaré 

E: 288.848,82 
N: 7.428.170,25 

Indústria Investigação 
Confirmatória 

Solo Superficial / 
Subsolo / Águas 

Subterrâneas 
(fora) 

Metais  

Cabreúva Sítio Rincão 

Estrada dos Romeiros Km 
71 – Rod. SP-312 – 

Bananal 
DATUM: SAD69 

E: 286.605,00 
N: 7.417.030,00 

Resíduo 
Remediação com 

Monitoramento da 
Eficiência e Eficácia 

Águas 
Superficiais Metais  

Indaiatuba Auto Posto Suíça 
LTDA 

Av Conceição, 3050, Vila 
Areal 

DATUM: SAD69 
E: 273.727,00 

N: 7.446.327,00 

Posto de 
Combustível 

Remediação com 
Monitoramento da 

Eficiência e Eficácia 

Subsolo / Águas 
Subterrâneas 

Combustíveis 
Líquidos / 
Solventes 

Aromáticos 
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Quadro 8.1.8-3. Relação de áreas contaminadas nos municípios que compõe a AID (continuação). 

MUNICÍPIO DENOMINAÇÃO 
DO LOCAL 

ENDEREÇO/COORDENADAS 
UTM (WGS84) ATIVIDADE ETAPA DE 

GERENCIAMENTO 

MEIOS 
IMPACTADOS

(DENTRO 
ÁREA) 

TIPOS DE 
CONTAMINANTES 

DISTÂNCIA 
DA AID 

Indaiatuba 

Ferroban Ferrovia 
Bandeirantes S.A. 

– Subestação 
Viracopos 

Viracopos Subestaçao – 
Viracopos 

E: 0,00 
N:0,00 

Acidentes Monitoramento para 
Encerramento 

Solo Superficial 
/ Subsolo/ Águas 

Superficiais 

Solventes Aromáticos 
/ PAHs / PCBs  

Indaiatuba General Motors do 
Brasil LTDA 

Estrada General Motors s/N° - 
Fazenda Cruz Alta s/N°, Buru 

E: 0,00 
N:0,00 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
Detalhada e Plano de 

Intervenção 

Águas 
Subterrâneas 

Combustíveis 
Líquidos / Solventes 

Aromáticos 
 

Indaiatuba 

Polipetro Industrial 
Comercial de 

Produtos Químicos 
LTDA 

Rua Jose Carlos Geiss, 647, 
Recre. Campest. Joia 

DATUM: SAD69 
E: 272.375,00 

N: 7.441.000,00 

Indústria Investigação 
Detalhada 

Solo Superficial 
/ Subsolo / 

Águas 
Subterrâneas 

Metais / Solventes 
Halogenados / 

Solventes Aromáticos 
/ 

PAHs 

 

Salto Auto Posto 9 de 
Julho Salto LTDA 

Rua 9 de Julho , 1990, Olaria 
E: 266.279,36 

N: 4.433.361,18 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
Detalhada e Plano de 

Intervenção 

Subsolo 
(dentro) / 

Águas 
Subterrâneas 

(dentro e fora) 

Combustíveis 
Líquidos / Solventes 
Aromáticos / PAHs 

 

Salto 
Auto Posto Estrela 
da Manha de Salto 

LTDA 

Av. 9 de Julho, 1142, Centro 
DATUM: SAD69 

E: 265.909,00 
N: 7.432.610,00 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
Detalhada e Plano de 

Intervenção 

Solo Superficial 
/ Águas 

Subterrâneas 

Combustíveis 
Líquidos / Solventes 

Aromáticos 
 

Itu Auto Posto 91 
LTDA 

Rod. Do Açúcar km26, 
E: 261.614,38 

N: 7.422.492,20 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
Confirmatória 

Águas 
Subterrâneas 

Metais / Solventes 
Aromáticos 

Halogenados 
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Quadro 8.1.8-3. Relação de áreas contaminadas nos municípios que compõe a AID (continuação). 

MUNICÍPIO DENOMINAÇÃO 
DO LOCAL 

ENDEREÇO/COORDENADAS 
UTM (WGS84) ATIVIDADE ETAPA DE 

GERENCIAMENTO 

MEIOS 
IMPACTADOS

(DENTRO 
ÁREA) 

TIPOS DE 
CONTAMINANTES 

DISTÂNCIA 
DA AID 

Itu Auto Posto 
Avenida Itu LTDA 

Av. da Saudade, 205, Vila Padre 
Bento 

E: 260.860,08 
N: 7.412.804,61 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
Confirmatória 

Solo Superficial 
/ Águas 

Subterrâneas 
Solventes Aromáticos  

Itu Auto Posto 
Estradão de ITU 

Av. Caetano Ruggieri,3015, Vila 
São Jose 

E: 263.830,32 
N: 7.424.403,21 

Posto de 
Combustível 

Remediação com 
Monitoramento da 

Eficiência e Eficácia 

Subsolo 
(dentro) 
Águas 

Subterrâneas 
(dentro e fora) 

Combustíveis 
Líquidos / Solventes 
Aromáticos / PAHs 

 

Itu Auto Posto Nunes 
LTDA 

Rua dos Andradas, 499, Centro, 
E:264.689,51 

N:7.425.332,47 

Posto de 
Combustível 

Remediação com 
Monitoramento da 

Eficiência e Eficácia 

Subsolo 
(dentro) 
Águas 

Subterrâneas 
(dentro e fora) 

Combustíveis 
Líquidos / Solventes 
Aromáticos / PAHs 

 

Itu Auto Posto Terras 
de ITU 

R Mercedes S. Francischinelli, 
201, 

E: 0,00 
N:0,00 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
Detalhada e Plano de 

Intervenção 

Águas 
Subterrâneas Solventes Aromáticos  

Itu Auto Posto Tigre 
de Itu LTDA 

Av Dr. Otaviano Pereira Mendes, 
591, Liberdade 
E: 264.976,69 

N:7.425.830,99 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
Detalhada e Plano de 

Intervenção 

Águas 
Subterrâneas 

Combustíveis 
Líquidos 

 
 

Itu Centro Automotivo 
Ituzão LTDA 

Vila Padre Bento 
E: 260.769,37 

N: 7.412.929,30 

Posto de 
Combustível -- ---------------------- Águas 

Subterrâneas 

Combustíveis 
Líquidos / Solventes 
Aromáticos / PAHs 
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Quadro 8.1.8-3. Relação de áreas contaminadas nos municípios que compõe a AID (continuação). 

MUNICÍPIO DENOMINAÇÃO 
DO LOCAL 

ENDEREÇO/COORDENADAS 
UTM (WGS84) ATIVIDADE ETAPA DE 

GERENCIAMENTO 

MEIOS 
IMPACTADOS

(DENTRO 
ÁREA) 

TIPOS DE 
CONTAMINANTES 

DISTÂNCIA 
DA AID 

Itu 
Centro Automotivo 

Frango Assado 
Sudoeste LTDA 

Rod Castelo Branco km 73 s/ Nº, 
Sorocamirim 

E: 0,00 
N: 0,00 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
Detalhada e Plano de 

Intervenção 

Águas 
Subterrâneas 

Solventes Aromáticos 
/ PAHs  

Itu Nosso Posto de Itu 
LTDA 

R Maestro Isaias Sparaninze 
Belcufine, 114, Jd Padre Bento 

E: 0,00 
N:0,00 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
Confirmatória 

Águas 
Subterrâneas Solventes Aromáticos  

Itu Posto Puma LTDA 

Av Eugenn Wissmain, 55, 
Rancho Grande 
E: 266.868,71 

N: 7.424.524,65 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
Detalhada e Plano de 

Intervenção 

Águas 
Subterrâneas Solventes Aromáticos  

Itu Posto Rei dos Reis 
LTDA 

Rua Joaquim Borges, 809, Vila 
Nova 

E: 265.183,48 
N: 7.424.778,47 

Posto de 
Combustível 

Investigação 
Detalhada e Plano de 

Intervenção 

Águas 
Subterrâneas Solventes Aromáticos  

Itu Viação Itu LTDA 

Av Laroy s. Starret, 671, Riacho 
Grande 
E:0,00 
N:0,00 

Posto de 
Combustível ----------------------- 

Solo Superficial 
(dentro) 

Subsolo / Águas 
Subterrâneas 

(dentro e fora) 

Combustíveis 
Líquidos / Solventes 
Aromáticos / PAHs 

 

Fonte: Cetesb (2010) 
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8.2. MEIO BIÓTICO 

 

8.2.1. Vegetação 

A vegetação do Estado de São Paulo foi descrita por Loefgren em 1986 e em 1909, 

com base na classificação de Martius (1906), como pertencente a dois grandes grupos 

florísticos: a província de Dryades, representada pelas florestas úmidas da encosta 

Atlântica; e a província de Oreades, representada pelas áreas de cerrado. Porém já desde 

1904, Wettstein identificou e descreveu detalhadamente todos os tipos vegetacionais do 

Estado, encontrando na Serra do Mar a vegetação de floresta tropical pluvial, conectando-

se com a floresta pluvial subtropical no lado oeste do planalto atlântico e se estendendo 

pela depressão periférica paulista e partes do planalto ocidental, sendo que nesta formação 

(floresta pluvial subtropical) são encontradas entremeadas de savanas, que ocupam terras 

altas da depressão periférica paulista e do planalto ocidental. O autor reconheceu também a 

vegetação de topo das formações montanhosas e o mangue e a restinga (vegetação 

litorânea) (RODRIGUES, 1999).  

A figura 8.2.1-1. gerada pelo Atlas Sinbiota (SINBIOTA, 2010) ilustra o padrão de 

distribuição destes dois grupos florísticos, representadas pelas Floresta Ombrófila Densa e 

Floresta Estacional Semidecidual. Na direção oeste também podem ser visualizados vários 

fragmentos de savana e as áreas de contato entre Savana/ Floresta Ombrófila e Savana/ 

Floresta Estacional Semidecidual. 

Rodrigues (1999) realizou um estudo sobre a Folha Piracicaba, que tem 

coordenadas aproximadas de 47°30’ a 48°00’ e 22°30’ a 23°00’ e encontrou os seguintes 

tipos vegetacionais: floresta estacional semidecidual (antes denominada florestal pluvial 

subtropical), florestas ripárias, florestas paludosas, floresta estacional decidual e cerrado. 

Kronka et. al. (2005) realizaram um levantamento de toda a vegetação natural e 

reflorestamentos do estado de São Paulo a partir de imagens orbitais e fotografias aéreas, 

delimitando os seguintes tipos vegetacionais:  floresta ombrófila densa, floresta ombrófila 

mista, floresta estacional semidecidual, savana, mangue e os contatos entre as florestas. Os 

autores separaram ainda os resultados conforme as Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, podendo-se observar os valores para as áreas 

encontrados (em ha) para a UGRH 05 no quadro 8.2.1-1. 
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Legenda 

         Área do empreendimento 

     Limite da UGRH PCJ 
 

 Agrupamento: Floresta Ombrófila Densa  
 

 Agrupamento: Floresta Estacional Semidecidual 
 

 Agrupamento: Savana 
 

 Contato Savana/ Floresta Ombrófila Densa 
 

 Contato Savana/ Floresta Ombrófila 
 

 Contato   Savana   / Floresta   Estacional  
Semidecidual 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 8.2.1-1. Padrão de distribuição da província de Dryades a leste e Oreades a oeste representadas pelas Floresta Ombrófila Densa e Floresta 

Estacional Semidecidual respectivamente (modificado de CRIA, 2005). 
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Quadro 8.2.1-1. Áreas ocupadas por tipos vegetacionais encontrados na UGRHI PCJ. 

Tipo vegetacional Área (ha) 

Floresta Ombrófila Densa (floresta tropical pluvial) 61.880 

Floresta Estacional Semidecidual 28.958 

Savana (cerrado) 902 

Contato Savana/Floresta Ombrófila Densa 900 

Contato Savana/Floresta Ombrofila 4.067 

Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual 8.696 

TOTAL 105.403 

Modificado de Kronka et. al. (2005) 

 

De forma mais especificada Kronka et. al. (2005) subdividiram os tipos 

vegetacionais encontrados na UGRH PCJ em: Floresta Estacional Semidecidual, seu 

contato com Savana; Vegetação Secundária da Floresta Estacional Semidecidual, seu 

contato com Savana; Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana, Vegetação Secundária da 

Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana, Floresta Ombrófila Densa Montana, Vegetação 

Secundária da Floresta Ombrófila Densa Montana, Floresta Ombrófila em contato com 

Savana, Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila em contato com Savana; Savana; e 

Formação Arbórea / Arbustiva-Herbácea em Região de Várzea (Quadro 8.2.1-2).  

Na figura 8.2.1-2. pode-se comparar visualmente os dados do quadro 8.2.1-2, 

salientando que há predomínio de Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila e 

Vegetação Secundária da Floresta Estacional Semidecidual, caracterizando a UGRH como 

uma área que já sofreu grande intervenção antrópica. 

Além desta subdivisão, os autores também realizaram o inventário de como esses 

remanescentes estavam distribuídos pela UGRH, conforme o tamanho dos fragmentos 

observados, classificando-os nas categorias de < 10 ha, 10 a 20, 20 a 50, 50 a 100, 100 a 

200 e >200. Desta forma pode-se observar que há uma grande fragmentação da paisagem, 

constituída por 7.283 fragmentos florestais distribuídos segundo um gradiente crescente de 

tamanho até chegar a apenas 46 fragmentos com área maior do que 200 ha, corroborando 

com a afirmação da UGRH apresentar alto grau de antropização. Esses dados podem ser 

visualizados na figura 8.2.1-3 e no quadro 8.2.1-2. 
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Da mesma forma o quadro 8.2.1-3 mostra a distribuição dos tamanhos dos 

fragmentos florestais conforme o município onde estão inseridos. 

 

17,8%

11,9% 8,7%

8,5%

2,7%

2,4%
0,8%

0,6%

0,2%

0,2%

2,3%

45,8%

0,6%

Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa Montana 
Vegetação Secundária da Floresta Estacional Semidecidual 
Floresta Ombrófila Densa Montana 
Vegetação Secundária da Floresta Estacional em Contato Savana / Floresta Estacional 
Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila em Contato Savana / Floresta Ombrófila 
Floresta Estacional Semidecidual 
Floresta Estacional em Contato Savana / Floresta Estacional 
Formação Arbórea / Arbustiva-Herbácea em Região de Várzea 
Savana 
Floresta Ombrófila em Contato Savana / Floresta Ombrófila 
Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana 
Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana 

 

Figura 8.2.1-2 Distribuição de área (ha) em porcentagem dos fragmentos florestais 

conforme tipo vegetacional. 

 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
165

72,3%

14,6%

8,9%2,5%

1,1%

0,6%

< 10 ha
10 - 20
20 - 50
50 - 100
100 - 200
>200 ha

 

Figura 8.2.1-3. Distribuição dos fragmentos florestais conforme classe de área (ha). 
 
Quadro 8.2.1-2. Tamanho dos fragmentos por tipos vegetacionais na UGRHI PCJ. 

 NÚMERO DE FRAGMENTOS POR CLASSE DE SUPERFÍCIE 

CATEGORIAS DE 
VEGETAÇÃO 

Área 
(ha) % < 10 

ha 
10-
20 

20-
50 

50-
100 

100-
200 >200 Total de 

fragmentos 

Floresta Estacional em Contato 
Savana 3.512 0,2 101 42 26 3 2 2 176 

Floresta Estacional Semidecidual  9.259 0,6 61 44 53 18 13 9 198 

Floresta Ombrófila Densa Alto-
Montana  966 0,1 6 2 3 1  1 13 

Floresta Ombrófila Densa 
Montana  13.294 0,9 590 148 90 24 10 7 869 

Floresta Ombrófila em Contato 
Savana  1.100 0,1 13 12 9 6 1  41 

Formação Arbórea / Arbustiva-
Herbácea em Região de Várzea  1.453 0,1 27 17 7 3 6  60 

Savana  902 0,1 23 9 4 4 2  42 

Vegetação Secundária da Floresta 
Estacional em Contato Savana  5.064 0,3 502 83 38 6  1 630 

Vegetação Secundária da Floresta 
Estacional Semidecidual  18.435 1,2 895 210 130 38 15 7 1.295 

Vegetação Secundária da Floresta 
Ombrófila Densa Alto-Montana  97 0,0 8 1 2    11 

Vegetação Secundária da Floresta 
Ombrófila Densa Montana  47.427 3,1 2.505 443 263 75 27 19 3.332 

Vegetação Secundária da Floresta 
Ombrófila em Contato Savana 3.893 0,3 531 54 26 3 2  616 

TOTAL 105.403 6,9 5.262 1.065 651 181 78 46 7.283 

Modificado de Kronka et. al. (2005). 
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Quadro 8.2.1-3. Tamanho dos fragmentos florestais por município na UGRHI PCJ. 
 Número de fragmentos por classe de superfície 

Município Área 
(ha) 

Vegetação 
Nativa 

(ha) 

% < 10 
ha 

10-
20 

20-
50 

50-
100 

100-
200 

>200 TOTAL 

Águas de São 
Pedro 

300 2 0,7 1      1 

Americana 14.400 314 2,2 18 4 4 1   27 

Amparo 46.300 3.011 6,5 219 34 28 4 3 1 289 

Analândia 31.200 4.162 13,3 75 26 28 14 8 2 153 

Artur Nogueira 19.200 793 4,1 121 13 7    141 

Atibaia 47.800 6.363 13,3 336 81 35 15 5 3 475 

Bom Jesus Perdões 12.000 3.783 31,5 39 10 5 3 2 2 61 

Bragança Paulista 48.900 2.773 5,7 298 44 19 3  1 365 

Campinas 89.000 2.294 2,6 266 34 10 3  2 315 

Campo Limpo Pta. 8.400 1.064 12,7 83 13 14  1  111 

Capivari 31.900 1.014 3,2 126 13 5 2 1  147 

Charqueada 17.900 886 4,9 42 15 8 1 1  67 

Cordeirópolis 12.300 146 1,2 9 2 1 1   13 

Corumbataí 26.400 2.683 10,2 139 24 22 7 4  196 

Cosmópolis 16.600 796 4,8 51 11 8 2 1  73 

Elias Fausto 20.300 538 2,6 116 8 2    126 

Holâmbra 6.500 436 6,7 24 12 5    41 

Hortolândia 6.200 42 0,7 13      13 

Indaiatuba 29.900 1.378 4,6 129 13 11 2 2  157 

Ipeúna 17.000 1.603 9,4 96 17 7 4 1 1 126 

Iracemápolis 10.500 221 2,1 15 3 3    21 

Itatiba 32.500 1.837 5,7 195 26 16 4   241 

Itupeva 19.600 1.838 9,4 70 19 18 5 1 1 114 

Jaguariúna 9.600 589 6,1 84 10 3 1   98 

Jarinu 20.000 3.048 15,2 118 37 34 12 1  202 

Joanópolis 37.700 4.689 12,4 213 45 31 10 4 2 305 

Jundiaí 45.000 8.394 18,7 263 47 17 5 7 5 344 

Limeira 57.900 2.196 3,8 176 46 13 4   239 

Louveira 5.400 288 5,3 24 9 2    35 

Mombuca 13.600 496 3,6 59 4 3 
 

1  67 

Monte Alegre do 
Sul 

11.700 944 8,1 68 16 6 5   95 
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Quadro 8.2.1-3. Tamanho dos fragmentos florestais por município na UGRHI PCJ 

(continuação). 

 Número de fragmentos por classe de superfície 

Município Área (ha) Vegetação 
Nativa 

(ha) 

% < 10 
ha 

10-20 20-
50 

50-
100 

100-
200 

>200 TOTAL 

Monte Mór 23.600 892 3,8 72 10 7 2 1  92 

Morungaba 14.300 887 6,2 107 16 8  1  132 

Nazaré Paulista 32.200 9.263 28,8 236 77 64 14 10 7 408 

Nova Odessa 6.200 140 2,3 22 3     25 

Paulínia 14.200 366 2,6 38 2 2  1  43 

Pedra Bela 14.800 920 6,2 128 15 7 1   151 

Pedreira 11.600 519 4,5 51 7 6 1   65 

Pinhalzinho 16.100 808 5,0 128 15 4    147 

Piracaia 37.400 5.352 14,3 200 46 34 16 7 2 305 

Piracicaba 135.300 6.118 4,5 455 85 44 12 4 2 602 

Rafard 14.000 413 3,0 92 4 2    98 

Rio Claro 52.100 1.929 3,7 132 38 20 3   193 

Rio das Pedras 22.100 272 1,2 38 2 1 1   42 

Saltinho 9.900 345 3,5 48 2 5    55 

Sta. Bárbara 
D’Oeste 

27.000 501 1,9 46 8 3 2   59 

Santa Gertrudes 10.000 247 2,5 5 1   2  8 

Sta. Maria da Serra 26.600 1.926 7,2 54 20 15 2 1 1 93 

Sto. Antonio de 
Posse 

14.100 388 2,8 50 7 3 1   61 

São Pedro 59.600 5.356 9,0 169 52 28 7 6 3 265 

Sumaré 16.400 32 0,2 11      11 

Tuiuti 12.800 703 5,5 100 10 3 2   115 

Valinhos 11.100 560 5,0 86 11 5    102 

Vargem 14.500 1.235 8,5 166 13 11 1 1  192 

Várzea Paulista 3.600 403 11,2 31 5 4 1   41 

Vinhedo 8.000 468 5,8 38 6 3  1  48 

TOTAL 1.373.500 98.661  5.989 1.091 644 174 78 35 8.011 
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A figura 8.2.1-4. permite a visualização da distribuição desses fragmentos de 

vegetação conforme seu tipo vegetacional. Ressalta-se ainda nesta figura a existência de 

apenas um grande fragmento representado pela Serra do Japi. 

Nesse sentido foi aprovada em 2008, a Resolução SMA - 15, de 13-3-2008 que 

“Dispõe sobre os critérios e parâmetros para concessão de autorização para supressão de 

vegetação nativa considerando as áreas prioritárias para incremento da conectividade”, 

estipulando assim a forma de compensação no caso de aprovação da requerida supressão. 

Esta resolução determina em seu artigo 4º e 5º:  

“Art. 4º - a concessão de autorização para supressão de vegetação, 
considerando as escalas de classificação presentes no mapa “Áreas 
prioritárias para incremento da conectividade”, deverá atender os 
seguintes critérios: 

I. Dentro da escala de 6 a 8 deverá ser compensada área equivalente a 6 
(seis) vezes a área autorizada. 

II. Dentro da escala de 3 a 5 deverá ser compensada área equivalente a 2 
(duas) vezes a área autorizada. 

III. Dentro da escala de 1 a 2 deverá ser seguida a legislação florestal em 
vigor. 

Art. 5º - a compensação de que trata o artigo 4º deverá ser implantada, 
apenas, mediante recuperação de áreas degradadas. 

Parágrafo 1° - a compensação deverá ser efetuada preferencialmente 
dentro das áreas prioritárias para manutenção e implantação da 
conectividade com classificação de 5 a 8, priorizando- se as áreas de 
preservação permanente definidas pela Lei Federal 4771-65 e de 
interligação de fragmentos florestais remanescentes na paisagem regional. 

Parágrafo 2° - Poderão ser utilizadas como áreas para compensação: 

I. Áreas constantes do Banco de Áreas para Recuperação Florestal da 
Secretaria do Meio Ambiente. 

II. Áreas públicas, desde que não seja alvo de obrigações judiciais ou 
administrativas determinando sua recuperação, não apresentem passivos 
ambientais e mediante anuência do Poder Público. 

III. Áreas particulares, desde que não seja alvo de obrigações judiciais ou 
administrativas determinando sua recuperação, não apresentem passivos 
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ambientais e mediante anuência do proprietário, comprovada a 
dominialidade da área.” 

 
De acordo com essa resolução a maior parte da UGRH PCJ é considerada como 

pertencentes às classes 3, 4 e 5 , sendo encontradas áreas das classes 6 e 7 praticamente 

apenas  nas extremidades leste e oeste da UGRH, e especificamente em relação à classe 8, 

são observadas pequenas manchas nos municípios de Jundiaí, Santa Isabel e Igaratá, todos 

em domínio de Floresta Ombrófila Densa, como pode ser observado na figura 8.2.1-5. 
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Figura 8.2.1-4. Distribuição dos fragmentos de florestais na UGRH PCJ (modificado de CRIA, 2001). 

Serra do 
Japi 

Área do empreendimento 
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Figura 8.2.1-5. Mapa de “Áreas Prioritárias para Incremento para Conectividade” do Projeto BIOTA FAPESP para a UGRH PCJ (modificado de 
CRIA, 2001). 
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Desta forma observa-se que na AII deste empreendimento podem ser encontrados 

os seguintes tipos vegetacionais: floresta ombrófila densa, contato cerrado/floresta 

ombrófila densa, floresta estacional semidecidual, contato cerrado/floresta estacional 

semidecidual, floresta estacional decidual, florestas ripárias, florestas paludosas e 

cerrado. 

Esses tipos florestais podem ser descritos de forma simplificada conforme segue: 

 

Floresta Ombrófila Densa 

Este tipo de vegetação é caracterizada por fanerófitas, além de lianas lenhosas e 

epífitas em abundância, que a diferencia das outras classes de formações. Porém, a 

característica ecológica principal reside nos ambientes ombrófilos que marcam a florística 

florestal, associada a fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25º) 

e de alta precipitação, bem distribuídas durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que 

determina uma situação bioecológica praticamente sem período biologicamente seco. Além 

disso, dominam nos ambientes destas florestas, latossolos distróficos e, excepcionalmente, 

eutróficos, originados de vários tipos de rochas. 

Esse tipo vegetacional foi subdividido em cinco formações ordenadas segundo 

hierarquia topográfica que refletem fisionomias diferentes de acordo com as variações 

ecotípicas das faixas altimétricas resultantes de ambientes também distintos. Estes variam 

1º centígrado para cada 100 metros de altitude, podendo ser encontrados na AII deste 

empreendimento os seguintes tipos: 

- Formação aluvial: não varia topograficamente e apresenta sempre os ambientes 

repetitivos, dentro dos terraços aluviais dos flúvios. Trata-se de formação ribeirinha ou 

floresta ciliar que ocorre ao longo dos cursos de água ocupando os terrenos antigos das 

planícies quartenárias.  

- Formação submontana: situada nas encostas dos planaltos e/ou serras entre os 4° 

de latitude N e os 16° de latitude de S a partir dos 100 m até 600 m; de 16° de latitude S a 

24° de latitude S de 50 m até 500 m; de 24° de latitude S a 32° de latitude S de 30 m até 

400 m. O dissecamento do relevo montanhoso e dos planaltos com solos medianamente 

profundos é ocupado por uma formação florestal que apresenta fanerófitas com altura 

aproximadamente uniforme.  
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- Formação montana: situada no alto dos planaltos e/ou serras entre os 4° de 

latitude N e os 16° de latitude S a partir dos 600 m até 2000 m; de 16° de latitude S a 24° 

de latitude S de 500 m até 1500 m; de 24° de latitude S até 32° de latitude S de 400 m até 

1000 m. O alto dos planaltos e das serras estão situados 400 a 1000 m. A estrutura florestal 

do dossel uniforme (20 m) é representada por ecotipos relativamente finos com casca 

grossa e rugosa, folhas miúdas e de consistência coriácea. 

- Formação alto-montana: situada acima dos limites estabelecidos para a 

formação montana. Trata-se de uma formação arbórea mesofanerofítica com 

aproximadamente 20 metros de altura, que se localiza no cume das altas montanhas com 

solos litólicos, apresentando acumulações turfosas nas depressões onde se localiza a 

floresta. Sua estrutura é integrada por fanerófitas de troncos e galhos finos, folhas miúdas, 

coriáceas e casca grossa com fissuras. A florística é representada por famílias de dispersão 

universal, embora suas espécies sejam endêmicas, revelando um isolamento antigo de 

"refúgio cosmopolita". 

 

Floresta Estacional Semidecidual 

De acordo com o Mapa de Vegetação do Brasil do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) de 1993, pode-se encontrar este tipo de vegetação, que ocorre desde o 

norte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, atingindo 

inclusive o Paraguai e o norte da Argentina. É uma vegetação com alta diversidade 

florística e, juntamente com outras formações vegetais, compõe o Domínio da Mata 

Atlântica. 

O conceito ecológico deste tipo de vegetação está condicionado pela dupla 

estacionalidade climática: uma tropical, com época de intensas chuvas de verão seguidas 

por estiagens acentuadas; e outra subtropical, sem período seco, mas com seca fisiológica 

provocada pelo intenso frio de inverno, com temperaturas médias inferiores a 15°C. 

Neste tipo de vegetação, a porcentagem das árvores caducifólias, no conjunto 

florestal e não das espécies que perdem as folhas individualmente, é de 20 e 50%. Nas 

áreas tropicais, é composta por mesofanerófitas que revestem, em geral, solos areníticos 

distróficos. Já nas áreas subtropicais, é composta por macrofanerófitas que revestem solos 

basálticos eutróficos (IBGE, 1993). 
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Rodrigues (1999) descreve essa formação como caracterizada por apresentar um 

dossel não perfeitamente contínuo (irregular), entre 15 e 20 m de altura, com presença de 

árvores emergentes de até 25-30 m de altura. Nesses extratos superiores observamos a 

predominância de algumas famílias como Anacardiaceae, Bombacaceae, Caesalpiniaceae, 

Mimosaceae, Apocynaceae, Fabaceae, Lecythidaceae, Lauraceae e outras. A retirada de 

madeira dessa formação no século XX foi muito intensa e, principalmente, de espécies do 

estrato superior ao ponto de duvidarmos da existência hoje, de algum fragmento que não 

tenha sofrido fortes pressões antrópicas no passado. As espécies foram selecionadas para o 

extrativismo, de acordo com a qualidade de sua madeira para a fabricação de móveis e 

decorações internas, na construção civil, como pontes e dormentes, como postes, como 

mourões de cerca e até como carvão em situações específicas de olarias, padarias, 

locomotivas no passado, etc. As espécies mais afetadas com esse extrativismo foram a 

peroba (Aspidosperma polyneuron Muell. Arg.), peroba poca (A. cylindrocarpon Muell. 

Arg.), guatambu (A. ramiflorum Muell. Arg.), cedro (Cedrela fissilis Vell.), canjerana 

(Cabralea canjerana (Vell.) Mart.), pau marfim (Balfourodendron riedellianum Engl.), 

jacarandá paulista (Machaerium villosum Vog.), caviúna (Machaerium scleroxylon Tul), 

jatobá (Hymenaea courbaril L.), cabreúva (Myroxylon peruiferum L.f.), guarantã 

(Esenbeckia leiocarpa Engl.), imbuia (Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso), canela 

sassafrás (Ocotea pretiosa (Nees) Mez.), canela amarela (Nectandra oppositifolia (Ness) 

Rohn), guaiuvira (Patagonula americana L.), saguaraji (Colubrina glandulosa Perk.), 

alecrim (Holocalyx balansae Mich.), copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.), guaraiúva 

(Savia dictiocarpa Muell Arg. Antiga Securinega guaraiuva Kuhlmann) e outras. Essas 

espécies, na maioria rareadas pela ação antrópica, dividem hoje o dossel dessas formações 

com outras mais comuns como o araribá (Centrolobium tomentosum Benth.), a paineira 

(Chorisia speciosa St. Hil.), o jequitibá branco (Cariniana estrellensis (Raddi) O. Kuntze), 

jequitibá vermelho (C. legalis (Mart.) O. Kuntze), os angicos (Acacia polyphylla DC., 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan, Pithecellobium incuriale (Vell.) Benth., 

Anadenthera colubrina (Vell.) Brenan, A. colubrina var. cebil (Griseb) Altschul etc), 

paujacaré (Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr.), canudo de pito (Cassia ferruginea 

(Scharad.) Scharad. ex DC.), embira de sapo (Lonchocarpus spp.), embirá-puitá 

(Peltophorum dubium (Spreng.) Toubert), mamica de porca (Zanthoxyllum sp.), o guaritá 
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(Astronium graveolens Jacq.), o pau d´alho (Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms) entre 

outras. 

Nessa formação, abaixo do estrato superior, as condições de sub-dossel e sub-

bosque são caracterizadas pela presença marcante das famílias Meliaceae, Rutaceae, 

Rubiaceae, Euphorbiaceae, Sapindaceae e Myrtaceae, dentro das quais destacamos 

algumas espécies como catiguá (Trichilia sp.), camboatã (Cupania vernalis Camb. e 

Matayba elaeagnoides Radlk.), uvaia (Eugenia uvalha Camb.), sete capotes 

(Campomanesia sp.), cambuí (Eugenia moraviana Berg., Eugenia blastanta Berg. e 

Eugenia sp.), jangada falsa (Rudgea jasminoides (Cham.) Muell. Arg.), ixora (Ixora 

venulosa Benth.), laranjeira do mato (Esenbeckia febrifuga (St. Hil.) Juss ex Mart.), chupa 

ferro (Metrodorea nigra St. Hil.), mamoninha (Galipea jasminiflora Engl.), branquilho 

(Sebastiana sp.), canela de veado (Actinostemon communis (Muell. Arg.) Pax. e A. 

concolor (Spreng.) Muell. Arg.). 

Os fragmentos florestais muito perturbados são caracterizados pela predominância 

de espécies dos estágios iniciais da sucessão conforme definidos por Gandolfi et al. (1995), 

como crindiúva (Trema micrantha (L.) Blume), capixingui (Croton floribundus Spreng.), 

guaçatonga (Casearia sylvestris Sw.), embaúba (Cecropia spp.), fumo bravo (Solanum 

erianthum D. Don. e S. granuloso leprosum Dunal), unha de vaca de espinho (Bauhinia 

forficata Link.), grão de galo (Celtis iguanae (Jacq.) Sargent. e C. ferruginea Miq.), 

açoita-cavalo (Luehea divaricata Mart.), guapuruvu (Schizolobium parahybum (Vell.) 

Blake), tamanqueira (Aegiphila sellowiana Cham.), lixeira (Aloysia virgata (Ruiz ex. 

Pavon) Juss.), urtigão (Urera baccifera (L.) Gaud.), cambará (Vernonia polyanthes Less e 

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr.), erva de jaboti (Piper spp.), coerana (Cestrum spp.), 

fruta de faraó (Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk e A. semidentatus Radlk), maria mole 

(Guapira opposita (Vell.) Reitz), entre outras e alguns indivíduos remanescentes das 

espécies dos estágios finais da sucessão. Essas áreas perturbadas apresentam características 

fisionômicas marcantes como ausência de um dossel definido, grande abundância de 

algumas espécies de lianas sobre os indivíduos remanescentes e por isso a ocorrência de 

numerosos indivíduos mortos em pé. 

Apesar da Serra do Japi, localizada na divisa dos municípios de Jundiaí, Cajamar e 

Cabreúva, contando com 354 km2 de área, pertencer ao domínio da Floresta Ombrófila 
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Densa, ela foi caracterizada por especialistas como Leitão-Filho (1992) como uma floresta 

ecótone onde ora predomina a vegetação de Mata Atlântica e ora predomina a vegetação de 

floresrta mesófila semidecidual do Planalto.  É uma área importante que foi tombada pelo 

CONDEPHAAT, através da Resolução no. 11, de 8 de março de 1983. Em 1991, foi criada 

a Reserva Biológica, pelo município de Jundiaí. As APAs Cabreúva, Cajamar e Jundiaí 

estão dentro do perímetro da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde/UNESCO, criada em 

1992. Na Serra do Japi foram identificados três tipos de vegetação: a floresta mesófila 

semidecídua, a floresta mesófila semidecídua de altitude e os lajedos rochosos. Em relação 

a indivíduos arbóreos, foram registradas, até o momento, 303 espécies, pertencentes a 176 

gêneros e 63 famílias, o que torna essa área um ponto estratégico em relação à diversidade 

da flora do Estado de São Paulo. 

 

Floresta Estacional Decidual 

Este tipo de vegetação tem um conceito ecológico semelhante à formação anterior, 

sendo caracterizado por duas estações climáticas bem demarcadas, uma chuvosa seguida 

de longo período biologicamente seco. Ocorre na forma de disjunções florestais, 

apresentando o estrato dominante macro ou mesofanerofítico predominantemente 

caducifólio, com mais de 50% dos indivíduos despidos de folhagem no período 

desfavorável (IBGE, 1993). 

Com características semelhantes, verifica-se na borda do Planalto Meridional, 

principalmente no Estado do Rio Grande do Sul, uma disjunção que apresenta o estrato 

florestal emergente completamente caducifólio, visto que, embora o clima seja ombrófilo, 

há uma curta época muito fria, o que ocasiona, provavelmente, a estacionalidade 

fisiológica dos indivíduos da floresta. 

Este tipo de vegetação apresenta grandes áreas descontínuas localizadas no Norte 

para o Sul, entre a Floresta Ombrófila Aberta e a Savana (Cerrado); de Leste para Oeste, 

entre a Savana Estépica (Caatinga do Sertão árido) e a Floresta Estacional Semidecidual 

(Floresta Tropical Subcaducifólia); e, finalmente, no Sul, já na área subtropical, no vale do 

Rio Uruguai, entre a Floresta Ombrófila Mista do Planalto Meridional e a Estepe. Estas 

grandes áreas disjuntas apresentam quatro formações distintas: aluvial, terras baixas, 

submontana e montana (VELOSO, 1982). 
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Rodrigues (1999) descreve que essa formação apresenta fisionomia e florística 

próprias, bem distinta das demais formações florestais do Estado, cuja ocorrência está 

condicionada por fatores edáficos e não climáticos. A ocorrência dessa formação parece 

estar condicionada pela condição de solo raso (litólico), com elevada acidez, baixa 

capacidade de retenção hídrica do solo na estação seca. As espécies observadas nessa 

condição apresentam adaptações fisiológicas e/ou morfológicas, capacitando-as para 

resistirem à deficiência hídrica estacional como armazenamento de água em partes da 

planta, deciduidade, órgãos para absorção da umidade atmosférica ou de chuvas e outras. 

A fisionomia dessa formação é caracterizada pela abundância de indivíduos de 

grande porte de mandacaru (Cereus hildmanianus Schum), com o estrato superior 

dominado por imbiruçu (Pseudobombax grandiflorum Cav. A. Robyns), aroeira verdadeira 

(Myracrodruon urundeuva Fr. All.), peroba-poca (Aspidosperma cylindrocarpum Muell. 

Arg.), caviúna (Machaerium scleroxylon Tul.), bico-de-pato (Machaerium aculeatum 

Raddi e M. nictitans (Vell.) Benth.), guajuvira (Patagonula americana L.), paineira 

(Chorisia speciosa St.Hil.), açoita cavalo (Luehea divaricata Mart.), amarelinho 

(Terminalia triflora Griseb.), Coccoloba cordifolia Meissn. e angico (Anadenanthera 

colubrina var. cebil (Griseb) Altschule ). O subosque está dominado por sucurá 

(Dasyphyllum brasilienses (Sprengel.) Cabr.), grão-de-galo (Celtis iguanaea (Jacquin) 

Sargent.), bico-de-pato (Machaerium spp.), pitanga (Eugenia uniflora L.), arranha gato 

(Acacia paniculata Willd.), limão-bravo (Randia armata (Sw.) DC.), ora-pro-nobilis 

(Pereskia aculeata Mill.), guapéva (Chrysophyllum marginatum (Hook. e Arn.) Radlk.) e 

muitas outras espécies de Myrtaceae. Uma característica que chama a atenção nessa 

formação é o número de espécies com espinho na condição de subosque e até no dossel. O 

estrato herbáceo é bastante característico, dominado por bromeliáceas, como os gravatás 

(Ananas fritzmuelleri (Fr. Mueller) F.C. e Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.), com folhas 

bastante espinescentes, algumas gramíneas e muitos indivíduos jovens de mandacaru. O 

dossel é relativamente baixo (9-10 m), bastante uniforme e denso, mas são observadas 

algumas epífitas, principalmente das famílias Bromeliaceae (Tillandsia spp.) e outras, 

Cactaceae (Rhipsalis spp.) e Orchidaceae (Rodriguesia spp, Oeceoclades spp). 
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Florestas Ripárias 

Também denominada de mata ciliar, o termo faz referência à situação física dessas 

matas e não a sua fitogeografia, pois nessas áreas vizinhas aos cursos fluviais podem ser 

encontradas diversas comunidades florestais como as florestas não aluviais em barrancos, 

florestas em sobre condições aluviais, florestas paludosas e áreas com campos úmidos ou 

várzeas. 

Na região de Piracicaba essa vegetação ocorre em condições aluviais e não aluviais, 

com interferências diretas pela presença da água em algum período do ano, como em 

enchentes ou elevação do nível do lençol freático e podem ser denominadas de florestas 

estacionais semideciduais ribeirinhas. 

Segundo Rodrigues (1999) as espécies típicas de ocorrência no interior das 

formações ribeirinhas da Folha de Piracicaba e mesmo do Estado são: figueiras (Ficus 

spp.), louveira (Cyclolobium vecchii A. Samp.), guanandi (Calophyllum brasiliensis 

Camb.), ingá (Inga affinis DC. Hook et Arn.), canela do brejo (Endlicheria paniculata 

(Spreng.) Macbr.), genipapo (Genipa americana L.) na região de domínio dos cerrados, 

olho de cabra (Ormosia arborea (Vell.) Harms), orelha de negro (Enterolobium timbouva 

Mart.), marinheiro (Guarea macrophylla Vahl. e G. guidonea (L.) Sleumer e G. kunthiana 

Adr. Juss.), eritrina (Erythrina crista-galli L.), tanheiro (Alchornea glandulosa Poepp. e 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell Arg.) e outras. 

O autor observou ainda nas matas ripárias da Folha de Piracicaba, uma faixa 

estreita de vegetação imediatamente paralela ao curso d.água, sobre solo aluvional, 

representada principalmente por espécies adaptadas à deposição de sedimentos e retirada 

periódica da serapilheira pelo rio, na época das cheias. As espécies típicas dessa condição 

são: dedaleira (Lafoensia pacari St. Hil.), amarelinho (Terminalia triflora (Griseb) Lillo), 

cutia (Esenbeckia grandiflora Mart.), branquilho ou marmelo do mato (Sebastiana 

brasiliensis Spreng.), pitanga (Eugenia uniflora L.), cambuí (Eugenia blastanta Berg.), 

guamirim (Calyptranthes concinna DC.), urucurana ou pau de quina (Hyeronima 

alchornioides Fr. All.) e outras. 
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Florestas Paludosas 

Ao longo do litoral, bem como nas planícies fluviais e mesmo ao redor das 

depressões aluviais (pântanos, lagunas e lagoas), há, freqüentemente, terrenos instáveis 

cobertos por uma vegetação, em constante sucessão, de terófitos, criptófitos (geófitos e/ou 

hidrófitos), hemicriptófitos, caméfitos e nanofanerófitos. Trata-se de uma vegetação de 

primeira ocupação de caráter edáfico (VELOSO, 1982). 

Sua característica principal é a de permanente encharcamento do solo e por isso 

apresentam características florísticas e estruturais próprias, que são distintas das florestas 

sobre a zona ciliar (floresta estacional semidecidual aluvial), em áreas com encharcamento 

temporária do solo. As florestas paludosas têm distribuição naturalmente fragmentada, pois 

ocorrem apenas sobre solos com forte influência hídrica, como os solos orgânicos, os 

gleissolos, as areias quartzosas hidromórficas, os plintossolos e, mais raramente, os solos 

aluviais e os cambissolos, em condições de solos pouco drenados (RODRIGUES, 1999). 

As espécies muito comuns nas matas de brejo são: guanandi (Calophyllum 

brasiliense Camb.), almecega ou almíscar (Protium almecega March.), capororoca 

(Rapanea lancifolia (Mart.) Mez.), canela do brejo (Endlicheria paniculata (Spreng.) 

J.F.Macbr.), pinha do brejo (Talauma ovata St. Hil.), pindaíba (Xylopia emarginata Mart.), 

benjoeiro (Styrax pohlii A. DC.), cedro do brejo (Cedrela odorata L.), gongonheira 

(Citronella gongonha (Miers) Howard), ipê do brejo (Tabebuia umbellata Sandw.), clusia 

(Clusia criuva Cambess.), marinheiro (Guarea kunthiana Adr. Juss.), figueira (Ficus spp), 

embaúba (Cecropia pachystachya Trécul), casca d.anta (Drymis brasiliensis Miers), maria 

mole (Dendropanax cuneatum Decne et Planch), pau de viola (Citharexylum myrianthum 

Cham.). No sub-bosque, como espécie indicadora temos a palmeira Geonoma brevispatha 

Barb. Rodr., muito comum nessas áreas, com estipe (caule) flexuosa e nas bordas, Miconia 

chamissois Naud., que é um arbusto muito comum nessas áreas. As espécies peito de 

pomba (Tapirira guianensis Aubl.), suinã (Erythrina crista-galli L.), sangra d.água 

(Croton urucurana Baill.), cássia candelabro (Senna alata (L.) Roxb.), marinheiro (Guarea 

macrophylla Vahl e G. guidonea (L.) Sleumer), genipapo (Genipa americana L.) para as 

regiões de domínio do cerrado, peroba d.água (Sessea brasiliensis Tol.), e cambuí do brejo 

(Eugenia florida DC.) e outras são citadas para mata de brejo e também para matas 
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ripárias, mas nessa última sempre para as situações com algum encharcamento periódico 

do solo, acumulando água num período do ano. 

 

Cerrado 

O cerrado é definido como uma vegetação xeromorfa, preferencialmente de clima 

estacional (mais ou menos 6 meses secos), podendo ser encontrada em clima ombrófilo. 

Reveste solos lixiviados aluminizados e apresenta sinúsias de hemicriptófitos, geófitos, 

caméfitos e fanerófitos oligotróficos de pequeno porte, com ocorrência por toda a Zona 

Neotropical. O Cerrado foi subdividido em cinco subgrupos de formação: campo limpo, 

campo sujo, campo cerrado, cerrado “senso stricto” e cerradão (IBGE, 1993).  

No Estado de São Paulo, sua fisionomia mais comum seria a de cerradão com 

manchas de cerrado “senso stricto” apresentando ainda uma sobreposição florística com as 

florestas estacionais semideciduais, o que é menos aparente na área nuclear do cerrado no 

Brasil Central, porém o histórico de pertubação nessas áreas, principalmente o fogo, 

fizeram com que os cerradões assumissem fisionomia de cerrado "senso stricto". 

Na região de Piracicaba, os cerrados “senso stricto” ocorrem, de acordo com 

Haridaran (1990), em latossolos bem drenados, distróficos e fortemente ácidos, sendo que 

as espécies típicas dessa condição apresentam baixos teores de macronutrientes catiônicos 

e de fósforo nos tecidos foliares (RODRIGUES, 1999).  

Rodrigues (1999) descreve as espécies mais comuns dessa formação como: pau-de-

tucano (Vochysia tucanorum (Spreng.) Mart.), brasa-viva (Myrcia lingua Berg.), 

copororoca (Rapanea guianensis Aubl. R. umbellata (Mart. ex. DC.) Mez.), pau-terra 

(Qualea spp.), canelas-de-cerrado (Ocotea pulchella Mart. e O. corymbosa (Meissn.) 

Mez.), pindaíba-brava (Xylopia aromática (Lam.) Mart.), marolo (Annona spp.), mercúrio-

do-campo (Erythroxylum spp.), perobinha-do-campo (Acosmium spp.), para-tudo e pau-

santo (Kielmeyera spp.), sucupira-roxa (Bowdichia virgilioides H.B.K.), anileiro 

(Dalbergia spp.), jacarandá-do-cerrado (Machaerium acutifolium Vog.), murici 

(Byrsonima spp.), quaresmeira do campo (Miconia spp.), barbatimão (Stryphnodendron 

adstringens (Mart.) Coville), falso-barbatimão (Stryphnodendron polyphyllum Benth.), 

barbatimão de folha miúda (Dimorphandra mollis Benth.), mamica-de-cadela (Brosimum 

gaudichaudii Tréc.), bacupari ou abiu-de-cerrado (Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. e P. 
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torta (Mart.) Radlk.), fruto-de-lobo (Solanum lycocarpum St.Hil.), sabugueiro-do-campo 

(Styrax spp.) e outras. 

Os cerradões normalmente ocorrem em áreas de solos mesotróficos, com altos 

teores de cálcio, que também se expressam em altas concentrações nos tecidos foliares das 

espécies dessa formação. Nesses solos também são observados, às vezes, cerrados “senso 

stricto”, mas com composição florística distinta das áreas com essa formação em solos 

mais distróficos, parecendo mais o cerrado “senso stricto” de solo mesotrófico um estágio 

sucessional do cerradão.  

As espécies mais comuns de cerradão, que apresentam uma fisionomia florestal, na 

Folha de Piracicaba são: peito-de-pombo (Tapirira guianensis Aubl.), mandioqueiro 

(Didymopanax spp.), óleo-de-copaíba ou pau-d.óleo (Copaifera langsdorfii Desf.), piqui 

(Caryocar brasiliensis Camb.), jacarandá paulista (Machaerium villosum Vog.), amendoim 

(Platypodium elegans Vog.), faveiro (Pterodon pubescens Benth.), canela (Ocotea spp.), 

angico (Anadenanthera falcata (Benth.) Spreng. e Anadenathera spp.), vinhático 

(Platymenia reticulata Benth.), orelha de negro ou tamborial do cerrado (Enterolobium 

gummiferum (Mart.) Macbr.), jatobá-de-cerrado (Hymenaea stigonocarpa Mart.), 

amesclade-cheiro (Siparuna guianensis Aubl.), ucuuba (Virola sebifera Aubl.), pau-terra 

(Qualea spp.), pau-de-tucano (Vochysia tucanorum (Spreng.) Mart.), carne-de-vaca 

(Roupala montana Aubl.), pessegueiro bravo (Prunus sellowii Hoehne), douradinha do 

campo (Ixora gardneriana Benth.), cafézinho (Tocoyena formosa (Cham. et Schldl.) K. 

Schum.), mamica de porca (Zanthoxylum spp.) e outros. 

Na região das terras delimitadas pela Folha de Piracicaba dentro da AII a floresta 

estacional semidecidual é a formação dominante. Nessa área, essa formação teve sua 

distribuição concentrada principalmente nos domínios da Depressão Periférica Paulista, 

dando lugar em algumas partes mais elevadas da depressão, com características próprias, 

para pequenas manchas de cerrado. Foi nessa condição que a floresta estacional 

semidecidual mais sofreu com as intervenções antrópicas, estando restritas hoje a pequenos 

fragmentos remanescentes encravados em áreas de difícil acesso, consideradas inaptas para 

práticas agrícolas ou protegidos na forma de reservas ou parques ecológicos por ação 

institucional e até de alguns proprietários rurais. 
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De uma forma geral, é possível perceber que a região da AII encontra-se sob forte 

pressão de expansão urbana e industrial. Observa-se ainda que existe expressiva atividade 

agrícola, pecuária e áreas ocupadas por reflorestamento. 

Em função do processo de ocupação do espaço por estas atividades, a vegetação 

nativa acaba sendo eliminada, fragmentada em pequenas áreas residuais, na maioria das 

vezes isoladas umas das outras. Via de regra, no meio rural, permanecem nos locais mais 

íngremes, nos terrenos alagados ou nos topos de morro. Já no meio urbano os fragmentos 

constituem-se em pequenas ilhas de vegetação nativa em meio às edificações.  

Certamente, as causas estão associadas principalmente ao crescimento desordenado das 

cidades, à crescente pressão imobiliária, bem como à expansão das áreas agrícolas e 

industriais, não raras vezes contrariando a legislação existente para a proteção de 

vegetação. 

 

8.2.2. Fauna 

 

Área de Influência Indireta 

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (UGRHI 05 – PCJ) descreve uma biodiversidade intensa situada no bioma de Mata 

Atlântica e com características bastante modificadas pela ação humana. 

Na UGRHI 05 estão situadas as seguintes Unidades de Conservação do Estado de 

São Paulo: a Reserva Biológica da Serra do Japi criada pela Lei Municipal 3.672 de 10 de 

janeiro de 1991 e regulamentada pela Lei Municipal 13.196 de 30 de dezembro de 1992, a 

Estação Ecológica de Ibicatu com 76,40 hectares, a Estação Ecológica de Valinhos com 

16,94 hectares, ambas instituídas pelo Decreto Estadual 26 890 de 1987; a Área de 

Proteção Ambiental (APA) Corumbataí, Botucatu e Tejupá, instituída pelo Decreto 

Estadual 20 960 de 1983 com 649.256 hectares, a APA Jundiaí com 43 200 hectares 

instituída pelo Decreto Estadual 4095 de 1984, a APA de Cabreúva com 26 100 hectares 

instituída pelo Decreto Estadual 4023 de 1984, a APA Piracicaba/Juqueri-Mirim com 

387000 hectares, instituída pelo Decreto Estadual 26 882 de 1987, a APA Tietê com 45 

100 hectares, instituída pelo Decreto Estadual 20 959 de 1983, o Parque Ecológico 

Monsenhor Emílio José Salim com 285 hectares e instituído pelo Decreto estadual 27 071 
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de 1987 e a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE Mata de Santa Genebra em 

Campinas com 251 770 hectares instituída pelo Decreto Federal 91 855 de 1987. 

Essas unidades ainda mantêm características biológicas que permitem abrigo e 

refúgio de fauna apesar a intensa atividade industrial e agrícola desenvolvida na Bacia 

Hidrográfica do Piracicaba/Capivari/Jundiaí. 

As principais características biológicas estão relacionadas aos remanescentes de 

vegetação típica de Mata Atlântica, diferenciadas pela altitude, onde encontramos desde 

florestas densas de solo úmido e clima ameno chegando às matas aluviais com solo fértil e 

florestas esparsas. 

É neste ecossistema que os principais representantes da fauna de Mata Atlântica são 

encontrados pela facilidade de abrigo, reprodução e disponibilidade de alimentos. 

Essas Unidades de Conservação, incluindo as APA’s, mantêm o fluxo gênico da 

biodiversidade e garantem refúgio para a fauna, sendo importantes locais de observação e 

pesquisa científica. 

Infelizmente o ambiente natural revela uma intensa atividade antrópica na UGRHI 

05, porém a política estadual, através dos comitês de bacias hidrográficas tem 

proporcionado um planejamento adequado de desenvolvimento e estabelecido formas de 

conservação e preservação de espécies. 

 Os principais grupos faunísticos frequentemente avistados na região são aves, 

mamíferos, roedores, serpentes, lagartos, anfíbios além de uma escassa fauna piscícola. 

Alguns representantes desses grupos apresentam características que revelam uma 

adaptação ao ecossistema urbano onde estão próximos e outros são avistados raramente por 

causa da presença humana. 

 

Avifauna 

As espécies de aves encontradas na região são bastante variadas e podem ser 

sazonais devido a localização de rotas de migração (quadro 8.2.2-1). 

As aves chamadas de “urbanas” são observadas abrigando-se em habitações 

humanas, praças e áreas verdes, desenvolvendo um nicho de nidação ou alimentação. No 

ambiente rural, onde há formação de maciços florísticos costumam permanecer e 

frequentar com periodicidade esse ambiente. 
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Algumas espécies apresentam relevante importância como bioindicador como é o 

caso da garça-branca (Egretta thula) indicadora da qualidade ambiental ou pomba avoante 

(Zenaida auriculata) uma espécie que nidifica em vários locais não necessitando de 

habitats específicos, pois se beneficia dos desmatamentos ocorridos numa região. 

 A frequência e diversidade de aves num ambiente podem indicar que a recuperação 

ambiental de uma área degradada está ocorrendo de modo significativo, mostrando que as 

características ecológicas do ambiente estão novamente presentes favorecendo o 

desenvolvimento da espécie. Neste caso estudar uma espécie específica pode revelar como 

aquele ambiente vem se recuperando ou que níveis de degradação são ali registrados. 

 Estudar as rotas de migração de algumas espécies contribui também para identificar 

e qualificar um ambiente. 

Quadro 8.2.2-1. Lista de aves em áreas de matas nativas no Bioma de Mata Atlântica. 

Família/ espécie Nome Comum 
ALCENIDINIDAE  

Chloroceryle inda Martim-pescador-da-mata 

APODIDAE  

Streptoprocne biscutata Andorinhão-de-coleira-falha 

Cypceloide senex Andorinhão-vermelho 

Chaetura cinereiventris Andorinhão-de-barriga-cinza 

Panyptila squamata Andorinhão-tesoura 

Reinarda squamata Andorinhão-do-buriti 

ARDEIDAE  

Syrigma sibilatrix Maria-faceira 

Egretta thula Garça-branca 

Tigresoma fasciatum Socó-boi-escuro 

ACCIPITRIDAE  

Chondrohierax uncinatus Gavião-caracoleiro 

Harpagus diodon Gavião-bombachinha 

Geranoaetus melanoleucus Águia chilena 

Accipiter poliogaster Tauató 

Accipiter striatus Gavião-miúdo 

Buteo albicaudatus Gavião-de-cauda-branca 

Buteo albonotatus Gavião-caçador 

Buteo leucorrhous gavião-de-rabadilha-branca 
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Quadro 8.2.2-1. Lista de aves em áreas de matas nativas no Bioma de Mata Atlântica 

(continuação). 

Família/ espécie Nome Comum 
Busarellus nigricólis Gavião-belo 

BUCCONIDAE  

Notharchus macrorhynchus Macuru-de-testa-branca 

Notharchus chacuru Fevereiro 

Chelidoptera tenebrosa Urubuzinho 

Malacoptila striata Barbudo-rajado 

Malacoptila semicincta Barbudo-de-coleira 

CAPRIMULGIDAE  

Chordeiles pusillus Bacurau-pequeno 

Chordeiles acutipennis Bacurau-de-asa-fina 

Hydropsalis brasiliana Curiango-tesoura 

Eleothreptus anomalus Curiango-do-banhado 

Caprimulgos sericocaldatos Bacural-da-calda-de-seda 

Caprimulgos longirostris Bacurau-rupestre 

  

CARIAMIDAE  

Cariama critata Siriema 

CICONIIDAE  

Euxenura maguari Maguari 

Jadiru mycteria Jaburu 

CHARADRIIDAE  

Vanellus cayanus Mexeriqueira 

COLUMBIDAE  

Columba speciosa Pomba-pedrês 

Columba picazuro Pomba-asa-branca 

Zenaida auriculata Avoante 

Columbina passerina Rolinha-cinzenta 

Columbina minuta Rolinha-de-asa-canela 

Columbina picui Roinha-picui 

Scardafella squammata Fogo-apagou 

Geotrygon montana Juruti-piranga 

Geotrygon violaceia Juruti-roxa 

Claravis godefrida Pararu-espelho 
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Quadro 8.2.2-1. Lista de aves em áreas de matas nativas no Bioma de Mata Atlântica 

(continuação). 

Família/ espécie Nome Comum 
COTINJIDAE  

Pachyramphus viridis Caneleiro-verde 

Pyroderus scutatus Pavó 

Procnias nudicollis Araponga 

Piprites chloris Caneleirinho-cantor 

CRACIDAE  

Pipile superciliares Jacu-pemba 

Pipile jacutinga Jacutinga-do-sudeste 

CUCOLIDAE  

Coccyzus cinereus Papa-lagarta-cinzento 

Coccyzus euleri Papa-lagarta-do-peito-pérola 

Guira guira Anu-branco 

Dromcoccyx pavoninus Saci-pavão 

DENDROCOLAPTIDAE  

Dendrocicla merula Arapaçu-liso 

Sittasomos griseicapillus Arapaçu-verde 

Xiphocolaptesalbicollis Cochi-de-garganta-branca 

Dendrocolaptes platirostris Arapaçu-de-bico-preto 

ERYPYGIDAE  

Eurypiga helias Pavãozinho-do-pará 

  

ESCOLAPACIDAE  

Tryngites subraficollis Maçarico-acanelado 

Bartramia longicalda Maçarico-do-campo 

Gallinago undulata Narcejão 

FALCONIDAE  

Milvago chimango Chimango 

Falco rufigulares Cauré 

Falco sparverius Quiriquiri 

FORMICARIIDAE  

Grallaria varia Ovacuçu-malhado 

Conopophaga lineata Chupa-dente-marrom 

Melanoparea torquata Meia-lua-do-cerrado 
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Quadro 8.2.2-1. Lista de aves em áreas de matas nativas no Bioma de Mata Atlântica 

(continuação). 

Família/ espécie Nome Comum 
Scytalopus indigoticos Macuquinho-perereca 

FURNARIÍDAE  

Funarius rufos João-de-barro 

Poecilurus scutatus Viu-vi 

Synallaxis ruficapilla Pichochoré 

Synallaxis frontales Tufli 

Synallaxis cinerascens Pipuí 

Synallaxis albescens Uipí 

Synallaxis gujanessis Becuá 

Synallaxis hipospodia João-grilo 

Cranioleuca vulpia João-do-rio 

GALBULIDAE  

Jacamaralcyon tridactyla Cuitelão 

ELIONITHIDAE  

Helirnis fulica Ipequi 

HIRUNDINIDAE  

Tachycineta leucorrhoa Andorinha-de-rabadilha-branca 

Alopochelidon fucata Andorinha-morena 

Cyanocorax critatellus Gralha-do-cerrado 

Cyanocorax chrysops Gralha-picaça 

MIMIDAE  

Mimus saturninus Tejo-do-campo 

Platycichla flavipes Sabiá-una 

Turdus subalaris Sabiá-ferreiro 

Turdus rufiventres Sabiá-laranjeira 

Turdus leucomelas Sabiá-de-cabeça-cinzeta 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 

Turdos albicollis Sabiá-coleira 

MOMOTIDAE  

Baryphthenguns Juruva-verde 

PHASIANDAE  

Odontophorus capueira Uru-capueira 

PODICIPEDIDAE  
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Quadro 8.2.2-1. Lista de aves em áreas de matas nativas no Bioma de Mata Atlântica 

(continuação). 

Família/ espécie Nome Comum 
Podilymbus podiceps Mergulhão-caçador 

PICIDAE  

Picumnus albosquamatus Pica-pau-anão-escamado 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 

Colates melanochloros Pica-pau-carijó 

Colaptes flavescens Pica-pau-vermelho 

Piculus aurelentus Pica-pau-verde-dourado 

Melanerpes flaviflons Pica-pau-branco 

Viniliornes spilogasters Pica-pau-manchado 

Campephilus melanoleucus Pica-pau-de-gargata-preta 

Campephilus robustus Picapau-rei 

Viniliornes paserinus Pica-pau-pequeno 

PIPRIDAE  

Pipa erythrocephala Dançador-de-cabeça-dourada 

Antilophila galeata Soldadinho 

Chiroxiphia caudata Tangará-dançarino 

Ilicuras militares Tangarazinho 

Manacus manacus Rendeira 

PSITTACIDAE  

Propyrrhura aracana Maracanã-verdadeira 

Diopsittaca nobilis Maracanã-pequena 

Aratinga acuticaldata Aratinga-de-testa-azul 

Aratinga áurea Aratinga-estrela 

Aratinga áurea Aratinga-estrela 

Pyrrhura frontalis Tiriba-de-testa-vermelha 

Forpus xanthoperygius Tuim-de-asa-azul 

Brotogeris trica Periquito-rico 

Brotogeris chiriri Periquito-de-asa-amarela 

Pionopsitta pileata Curita-cuiú 

Pionus maximiliani Maitaca-verde 

Amazona aestiva Papagaio-cural 

Amazona amazônica Papagaio-do-mangue 

Amazona vinaceia Papagaio-do-peito-roxo 
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Quadro 8.2.2-1. Lista de aves em áreas de matas nativas no Bioma de Mata Atlântica 

(continuação). 

Família/ espécie Nome Comum 
PODICIPEDIDAE  

Podilymbus podiceps Mergulhão-caçador 

RALLIDAE  

Rallus sanguinolentus Saracura-do-banhado 

Rallus nigricans Saracura-preta 

Rallus maculatus Saracura-carijó 

Amaurolinas concolor Saracura-lisa 

Porzona albiculis Sanã-carijó 

Porzona flavivente Sanã-amarela 

Aramides ypecaha Saracuraçu 

Aramidios saracura Saracura-do-brejo 

Laterallus leucopyrrhus Sanã-vermelha 

Laterallus melanophaius Sanã-parda 

Neocrex erythrops Sanã-do-bico-vermelho 

RANPHASTIDAE  

Pteroglossus castanotis Araçari-castanho 

Pteroglossus aracari Araçari-minhoca 

Selenidera maculirostris Saripoca-de-bico-riscado 

Selenidera gouldii Saripoca-de-gola 

Ramphastos vitelinos Tucano-de-bico-preto 

Ramphastos toco Tucanuçu 

Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde 

ROSTRATULIDAE  

Nycticryphes semicollaris Narceja-do-bico-torto 

STERCORARIIDAE  

Larus cirrocephalus Gaivota-de-cabeça-cinza 

Larus maculipennis Gaivota-maria-velha 

STRIGIDAE  

Otus atricapillus Corujinha-sapo 

Otus watsonii Corujinha-amazônica 

Glaucidium minutissimum Glaucidium minutissimum 

Strix hyloila Coruja-pintada 

Asio stygius Coruja-diabo 
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Quadro 8.2.2-1. Lista de aves em áreas de matas nativas no Bioma de Mata Atlântica 

(continuação). 

Família/ espécie Nome Comum 
Ciccaba huhula Coruja-preta 

Aelolius arrisii Caburé canela 

TROGONIDAR  

Trogon melanuros Sucurá-de-barriga-dourada 

Trogon rufus Suruá-de-barriga-amarela 

Trogon surrucura Sucuruá variado 

TROCHILIDAE  

Ramphodom naevius Beija-flor-rajado 

Glaucis hirsuta Beija-flor-besourão 

Melanotrochilus fuscus Beija-flor-preto 

Colibri serrirostris Beija-flor-de-canto 

Phaethornis eurinome Rabo-branco-de-garganta-rajada 

Phaethornis squalidus Rabo-branco-pqueno 

Phaethornis pretrei Rabo-branco-canelado 

Phaethornis ruber Rabo-braco-rubro 

Chrysolampis mosquitus Beija-flor-vermelho 

Stephanoxis lalandi Beija-flor-de-topete 

Lophornis magnífica Topetinho vermelho 

Lophornis chalibeia Topetinho-verde 

Chlorostibon aureoventris Esmeralda-de-bico-vermelho 

Thalurania furcata Beija-flor-de-barriga-violeta 

Hilocharis sapphirina Beija-flor-safira 

Hilocharis cyanus Beija-flor-roxo 

Leucochloris albicollis Beija-flor-de-papo-branco 

Polytmus guainmbi Beija-flor-de-bico-curvo 

Aphantochroa cirrhochloris Beija-flor-cinza 

Clytolaema rubricalda Beija-flor-rubi 

Amazilia láctea Beija-flor-de-peito-azul 

Heleothrix aurita Beija-flor-fada 

Heliactin cornuta Chifre-de-ouro 

Heliomaster longirostris Bico-reto-cinzento 

Heliomaster squamusus Bico-reto-verde 

THAMNOPHILDAE  
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Quadro 8.2.2-1. Lista de aves em áreas de matas nativas no Bioma de Mata Atlântica 

(continuação). 

Família/ espécie Nome Comum 
Hypoedaleus guttatus Chocão-corijó 

Batara cinérea Matracão 

Mackenzina sevara Borralhara-preta 

Thamnophilus doliatus Choca-barrada 

Thamnophilus torquatus Choca-da-mata 

Thamnophilus ruficapilus Choca-de-ruívo 

Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa 

Pyriglama leucopitera Olho-de-fogo-do-sul 

THRAUPINAE  

Chlorophonia cynea Gaturano-bambeira 

Euphonia violácea Gaturano-verdadeiro 

Euphonia musica Gaturano-rei 

Euphonia pectoralis Gaturano-ferro-velho 

Thraupis sayaca Sanhaço-cinza 

Thraupis palmarum Sanhaço-do-coqueiro 

Piranga flava Sanhaço-de-fogo 

Habia rubica Tié-da-mata 

THRESKIORNITHIDAE  

Phimosus infuscatus Tapicuru 

Plegadis chihi Caraúna 

Sarkidiornis melanotos Pato-de-crista 

TINAMIDAE  

Tinamus solitarius Macuco 

Tinamus major Inhanbu-galinha 

Crypturellus parvirostris Inhambu-chororó 

Nothura maculosa Codorna-amarela 

TROGLODYTIDAE  

Donacobius atricapilus Japacanim 

Thryothrus leucotis Garrincha-trovão 

Cistothorus platensis Curruíra-do-campo 

TYRANNIDAE  

Xolmis cinérea Primavera 

Xolmis velata Pombinhas-das-almas 
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Quadro 8.2.2-1. Lista de aves em áreas de matas nativas no Bioma de Mata Atlântica 

(continuação). 

Família/ espécie Nome Comum 
Colônia colonus Viuvinha 

Knipolegus lophotes Maria-preta-de-topete 

Satapra icterophrys Suiriri-pequeno 

Machetornis rixosus Suriri-cavaleiro 

Sirystes sibilatus Maria-assobiadeira 

Tyrannus savana Tesourinha-do-campo 

Megarhynchus pitanguá Bentevi-de-bico-chato 

Megarhynchus cayanensis Bentevi-assobiador 

Megarhynchus similis Bentevi-de-coroa-vermelha 

 

Segundo DARIO et al.(2002) há uma tendência das aves silvestres tornarem-se 

urbanas devido a diminuição dos fragmentos florestais, que criam “ilhas” e dificultam a 

migração e deslocamento das aves num ecossistema.  

Para ARGEL-DE-OLIVEIRA (1995) a maioria das aves  que transitam entre o 

ambiente natural e o ambiente urbano desenvolvem sua cadeia trófica como onívoras, 

cerca de 46%, enquanto que as aves insetívoras - 29% representam um grupo considerável 

no controle de pragas urbanas. Estes grupos, segundo a autora, normalmente vivem em 

bordas de mata, sendo poucas as que preferem os ambientes abertos. Isso revela que 

mesmo adaptadas às condições de convivência humana ainda necessitam de elementos do 

ecossistema que garantam sua sobrevivência.  

 

 Mastofauna 

Os mamíferos são o grupo de representantes da fauna mais sensíveis a presença 

humana e às alterações ambientais negativas. Sua visualização num ambiente natural 

depende das circunstâncias em que estão vivendo, ou seja, podem estar intimamente 

relacionadas ao seu nicho ecológico que não se evidencia simplesmente pelo seu nível 

trófico, até porque a demanda por alimentos em áreas florestais modificadas se intensificou 

com os desmatamentos, queimadas e a expansão urbana. 

Segundo PRADO 2008, a presença de mamíferos de grande porte e de valor 

zootécnico está a um curto prazo, restrita às Unidades de Conservação que garantem às 
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espécies condições de sobrevivência. O quadro 8.2.2-2 relaciona Mamíferos comuns de 

ocorrência regional. 

 

Quadro 8.2.2-2. Mamíferos comuns de ocorrência regional. 

Família espécies Espécie/ Nome comum 

ATELIDADE  
Alouatta guariba Bugio 

CALLITRICHIDAE  

Callithrix jacchus Sagüi-de-tufo-branco 

Callithrix penicillata Sagüi-de-tufo-preto 

CANIDAE  

Speothos venaticus Cão vinagre 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará 

CAVIIDAE  

Cavia aperea aperea Erxleben Preá 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara 

CEBIDAE  

Cebus apella Macaco-prego 

CERVIDAE  

Ozotoceros bezoarticus Veado-campeiro 

CRICETIDAE  

Holochilus brasiliensis lencogaster Rato-de-cana 

Zygodontomys brachyurus Rato-do campo 

ERINACEIDAE  

Coendou prehensilis Ouriço-caxeiro 

DASIPROCTIDAE  

Dasyprocta aguti Cotia 

DASYPODIDAE  

Dasypus novemcinctus tatu-galinha 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba 

Priodontes maximus Tatu-canastra 

DIDELPHINE  

Didelphis albiventris Lund Gambá 

Lutreolina crassicaudata Cuíca-d’água 
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Quadro 8.2.2-2. Mamíferos comuns de ocorrência regional (continuação). 

Família espécies Espécie/ Nome comum 

FELIDAE  

Leopardus pardalis Jaguatirica 

Leopardus  wiedii Gato-maracajá 

Leopardus tigrinus Gato-do-mato 

LEPORIDADE  

Lepus europaeus Lebre-comum 

Sylvilagus brasiliensis Coelho-do-mato 

MYRMECOPHAGIDAE  

Tamanduá tetradactyla Tamanduá-mirim 

PROPCYONINAE  

Procyon cancrivorus Mão-pelada 

Nasua nasua Quati 

 

A sinantropia é um fenômeno bastante comum entre os mamíferos que vivem em 

áreas florestais e estão próximos de áreas urbanas. Com a demanda da expansão urbana é 

cada vez mais freqüente o relato de animais silvestres que aparecem em condomínios, 

chácaras e casas que margeiam córregos, rios ou parques ecológicos situados dentro das 

cidades. 

Os mamíferos mais comuns registrados são os gambás - Didelphis sp que saem em 

busca de alimento fácil e as capivaras - Hydrochoerus hydrochaeris, cada vez mais 

acostumadas à presença humana. No caso dos gambás a formações de bolsões de lixo 

clandestinos ao redor das cidades, é um dos grandes motivadores para a presença destes 

marsupiais no perímetro urbano. Já as capivaras sua presença está relacionada a 

manutenção das áreas de preservação permanente (APP’s). 

 No bioma de Mata Atlântica, assim como nas áreas de ecótono para o bioma de 

Cerrado alguns mamíferos são cada vez mais raros de se registrar a presença. São 

extremamente sensíveis a presença humana e busca nos remanescentes de mata nativa a 

possibilidade de se abrir e criar seus filhotes, como é o caso do lobo-guará - Chrysocyon 

brachyurus, do veado-campeiro - Ozotoceros bezoarticus, e do tamabudá-mirim - 

Tamandua tetradactyla, animais considerados de comportamento solitário, que 
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normalmente se afastam de ambientes com ruídos, odores fortes e presença de humanos 

(Gomes et.al., 2003) 

 Entre os mamíferos mais domesticáveis, cujo comportamento é instigado pela 

facilidade de alimentos estão os saguis - Callithrix sp e macacos-pregos – Cebus apella, 

presentes em praças, parques e margens de riachos. São tipicamente sociáveis e vivem em 

grupos o que facilita sua defesa em caso de ameaça. (Lyra-Neves et.al. 2007). 

 Entre os representantes da fauna terrestre, merece destaque também os canídeos da 

espécie Cerdonyon thous, conhecidos como cachorro-do-mato, habitantes de áreas 

agrícolas cultivadas pela monocultura canavieira e que se alimentam de pequenas aves e 

roedores frequentemente transitórios nesse ambiente de cultivo. 

Sensíveis às alterações do ambiente em que habitam, o s felídeos costumam 

delimitar seu território favorecendo a reprodução e captura de alimentos, porém as 

evidências de ocupação humana afastam esses animais da reservas vegetais remanescentes 

que ainda existem, principalmente pela ausência de corredores ecológicos. São relatados 

por sitiantes mais velhos que acompanharam as interferências do progresso é o caso, por 

exemplo, da jaguatirica – Leopardus pardalis, e o gato-do-mato – Leopardus tigrinus 

(Oliveira  e Cassaro, 2005). 

A diminuição da população destes felinos também pode estar segundo MIRANDA 

(2005), relacionada à diminuição de populações de primatas nas Bacias Hidrográficas 

como é o caso da espécie Allouata guariba clamintis, conhecidos vulgarmente por bugio e 

que tem seu grito característico ecoando nas matas atlânticas e florestas tropicais. 

 Segundo o Plano de Bacias Hidrográficas do Piracicaba/Capivari/Jundiaí, 2004-

2007, as mudanças nas características biológicas dos ecossistemas têm interferido na 

contínua presença de mamíferos que tendem a evadir as ilhas de matas que se formam nos 

ambientes naturais se afastando para locais mais reservados e seguros. 

 

Herpetofauna 

Também considerados sinantrópicos algumas espécies de serpentes e lagartos 

convivem em ambientes urbanos e são considerados na maioria das vezes como animais 

peçonhentos devido ao aspecto asqueroso que apresentam segundo o conhecimento 

popular e não propriamente por apresentarem peçonha e serem venenosos. 
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Esses exemplares da fauna atlântica costumam abrigar em recantos em que possam 

se aquecer, por seus ovos e ter acesso fácil a roedores de pequeno porte que vivem em 

condição sinantrópica por causa do lixo e esgoto urbano.  

Os lagartos são mais facilmente visualizados em locais iluminados e aquecidos 

devido à sua fisiologia pecilotérmica. Normalmente circulam pelo solo aquecido pela 

radiação no meio do dia se expondo por alguns minutos em rochas ou campos abetos. 

As cobras vistas sorrateiramente e são responsáveis por acidentes devido à sua 

capacidade de mimetismo e camuflagem. O quadro 8.2.2-3 lista os exemplares da 

herpetofauna registrados na Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

Quadro 8.2.2-3. Exemplares da herpetofauna registrados na Bacia do PCJ. 

Família Espécie/Nome comum 

GYMNOPHTHALMIDAE  

Colobodactylus taunayi Lagarto-das-folhas 

Ecpleopus gaudichaudii Lagarto 

Heterodactylus imbricatus Lagarto 

BOIDAE  

Boa constrictor Jibóia 

Boa c. amarali Jibóia constritora 

CULUMBRIDAE  

Echinanthera cyanopleura Papa-rã 

Chironius multiventris Cobra-verde-de-chão 

SCINCIDAE  

Mabuya agilis Lagarto terrícola 

TEIIDAE  

Ameiva ameiva Lagarto 

Tupinambis merianae Teiú 

TROPIDURIDAE  

Liolaemus lutzae Lagarto-das-pedras 

Tropidurus torquato Lagarto 

ELAPIDAE  

Micrurus coralinus Coral -verdadeira 

VIPERIDAE  

Bothrops jararaca Jararaca 

Crotalus durissus cascavel 
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Os estudos sobre herpetofauna regional registram mais espécies de serpentes devido 

aos acidentes em áreas rurais por picadas. As espécies mais comuns normalmente são 

geralmente as do gênero Crotalus, porém são relatados vistas de cobras também do gênero 

Bothrops, como a urutu-cruzeiro, a do gênero Micrurus chamada de coral e a conhecida 

cobra-verde - Philodryas olfersii  que muitos acreditam não ser venenosa por causa de seu 

aspecto. Outras cobras não venenosas são comumente vistas em áreas de mata, como a 

cobra-cipó - Chironius bicarinatus e a jibóia - Boa constrictor. 

 Quanto aos lagartos, são na sua maioria habitantes terrícolas habitantes de 

pequenas tocas no solo plano e com intensa atividade nos períodos de maior incidência de 

radiação solar. São ágeis e costumam se alimentar de pequenos insetos, visitantes da 

vegetação gramínea ou naturais da microbiota do solo. Com tamanho variando entre 8 a 16 

cm esses lagartos constituem parte da cadeia trófica dos ecossistemas, sendo apreciados no 

cardápio das aves predadoras como o cará-cará - Polyborus plancus. 

 Entre as espécies regionais o teiú - Tupinambis merianae, é a espécie de maior 

porte, chegando a tamanhos que variam até 0,90 cm.  

 

Anurofauna 

 Os anuros constituem um grupo da fauna pouco citado nos relatórios ambientais, 

mas com grande importância nos ecossistemas. São grandes controladores ambientais para 

artrópodes das diferentes classes além de serem indicadores da qualidade abiótica do 

ambiente. Sensíveis às alterações de umidade e ao ressecamento, quase sempre apresentam 

diminuição da população quando a escassez se intensifica nos períodos de inverno. 

Segundo COIMBRA-FILHO (1984) a Mata Atlântica concentra 370 espécies de anfíbios, 

cerca de 65% das espécies brasileiras conhecidas. Essas espécies podem ser arborícolas 

como a rã-arborícola-européia, vivendo em reservatórios de água em epífitas, terrícolas 

vivendo sob a folhagem da floresta ou aquáticas, vivendo próximas de fontes de água. 

Algumas espécies são venenosas como o sapo cururu - Bufos ictericus, que possuem 

glândulas com bufotoxinas, enquanto que outras podem ser utilizadas como alimentação 

em comunidades indígenas e caiçaras. 

O quadro 8.2.2-4. relaciona algumas espécies de anuros de ocorrência no Bioma de 

Mata Atlântica no Estado de São Paulo. 
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Quadro 8.2.2-4. Algumas espécies de anuros de ocorrência no Bioma de Mata Atlântica 

no Estado de São Paulo. 

 

Os ecossistemas que se caracterizam por alagados temporários são normalmente 

locais importantes para reprodução de sapos e rãs e constituem uma importante referência 

para avaliação do nicho ecológico desse grupo no que diz respeito á reprodução.  

Esses anfíbios costumam abrigar-se em pequenas fraturas no solo úmido, escavadas 

para abrigo e proteção, onde coaxam incansavelmente para atrair as fêmeas para cópula ou 

para definir sua territorialidade. 

A observação de anfíbios é possível ao entardecer e durante a noite, pela busca de 

seu coaxar, porém esses animais são bastante sensíveis à presença de predadores. 

 

Ictiofauna 

 Os rios Piracicaba-Capivari-Jundiaí, segundo WEBER 2006, são reservatórios 

piscícolas de grande importância para o Estado, uma vez que sua fauna é indicadora da 

qualidade ambiental da  Bacia Hidrográfica. A diversidade da ictiofauna nessa bacia, só 

agora é estudada com melhor projeção das suas características e constituição populacional.  

Família/Espécie Nome comum 

CENTROLENIDAE  

Hyalinobatrachium eurygnathum rã-de-vidro 

HYLIDAE  

Hyla albopunctata  

Hyla arildae Perereca-verde 

Hyla bischoffi Perereca 

Hyla minuta  

Phasmahyla cochranae Pereça-da-folhagem 

Scinax  fuscovaria Perereca-de-banheiro 

Scinax hiemalis Perereca-do-inverno 

LEPTODACTYLIDAE  

Crossodactylus sp Rã-do-riacho 

Eleutherodactylus binotatus Rã-da-mata 

Eleutherodactylus juipoca Rã-do-capim  
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 As cheias ocorridas nas últimas décadas, segundo WEBER 2006, que transitou por 

outras bacias hidrográficas como a do Mogi-Pardo e do Rio Grande, favoreceu uma 

mudança na ictiofauna e permitiu a ocorrência de espécies que ora eram detectadas nas 

bacias matogrossenses. 

 A influência na cadeia trófica é cada vez mais identificada pela frequência de 

espécies que estão desaparecendo, justificada também pela pesca predatória e pela poluição 

industrial que se instalou na década de 70. 

 Porém, espécies consideradas resistentes são observadas e coletadas na bacia 

hidrográfica do Piracicaba-Capivari-Jundiaí e são estudas como indicadores biológicos. O 

quadro 8.2.2-5. lista algumas espécies de peixes de ocorrência na Bacia do Piracicaba – 

Capivari – Jundiaí. 

 

Quadro 8.2.2-5. Algumas espécies de peixes de ocorrência na Bacia do PCJ. 

Família/Espécie Nome comum 

CHEIRODONTINAE  

Cheirodon estenodon Lambari 

CHARACIFORMIDAE Lambari 

Astyanax altiparanae Lambari 

Astyanax fasciatus Lambari 

Astyanax paranae Lambari 

Hemigrammus marginatus ellis Lambari 

Hyphessobrycon anisitsi Lambari 

Piabina argentea Piaba 

LORICARIIDAE  

Bunocephalus sp Cascudo 

Neoplecostomus paranensis Cascudo 

Hipostomus ancistroides Cascudo 

Hipostomus sp Cascudo 
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Quadro 8.2.2-5. Algumas espécies de peixes de ocorrência na Bacia do PCJ (continuação). 

Família/Espécie Nome comum 

Hipostomus nigromaculatus Cascudo 

HEPTAPITERIDAE  

Imparfinis schubarti Bagre 

Phenacorhamdia tenebrosa Bagre 

Cetopsrhamdia iheringi Bagre  

CICHLIDAE  

Tilapia rendalli Tilápia 

CRENUCHIDAE  

Characidium aff zebra Canivete 

Characidium gomesi  

SERRASALMINAE  

Myleus tiete Pacu-prata 

Serralmus cf. maculatus Pacu 

 

 

Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA) 

 

 Os ecossistemas que compõem a AID e ADA tiveram suas características 

biológicas bastante modificadas pela atividade pastoril (figura 8.2.2-1). As matas aluviais 

apesar de guardarem exemplares do Bioma de Mata Atlântica, apresentavam espaços 

bastante abertos e pouco sub-bosque, com presença de lianas. Essa condição descreve um 

ambiente em que espécies nativas da fauna tendem a evadir a área buscando locais mais 

seguros para procriação e acomodação em tocas. 

 A interferência do rebanho bovino criou trilhas no meio da vegetação que 

confundem qualquer identificação de tráfego de mamíferos e a frequencia do gado nessas 

trilhas destroe muito facilmente vestígios como fezes, pegadas, restos de alimentos, ninhos 

entre outros. 

 Na AID e ADA fica impossível conter o gado para um diagnóstico minucioso da 

fauna local, uma vez que é uma atividade comum na fazenda. 
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 A visitação das aves na AID e ADA descreve uma rotina característica de migração 

e um comportamento de visitação esporádica, já que o dossel da vegetação permite seu 

abrigo noturno. 

 Em vários pontos da AID e ADA formam-se pequenos ecossistemas aquáticos que 

sugerem a presença de roedores de grande porte, anfíbios e aves. São alagadiços sazonais 

formados em períodos de chuva e que conservam de certo modo elementos bióticos que 

favorecem a dinâmica ecológica local.  

 

 

Figura 8.2.2-1. Presença de rebanho bovino na AID. 

 

Avifauna 

A coleta de informações para verificar a presença de aves na AID e ADA aconteceu 

em dois momentos, onde as condições climáticas foram variáveis. No primeiro dia a 

observação ocorreu entre as 6h00 e 8h00 da manhã sendo repetida ao entardecer por volta 

de 16h00 e 17h30. O tempo nublado e as fortes correntes de ar dificultaram a observação 

visual e sonora das aves presentes e visitantes da vegetação. As aves foram observadas, 

principalmente, nos biótopos de vegetação de dossel, no estrato médio de florestas e áreas 

pantanosas. No segundo dia de observação o clima quente e ensolarado permitiu uma 
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observação mais precisa das aves com grande facilidade de identificação sonora. Foi 

utilizado equipamentos de binóculo Fidji 01-2444 – (7x) 50 mm a uma distância variável 

de 30 a 500 m e teve os registros realizados por meio câmera fotográfica digital SONY, 

modelo Cyber Shot 2,4 V com resolução 2 em megapixels e por anotações dos dados em 

uma planilha de campo contendo os seguintes dados: nome comum, posição no ambiente, 

identificação (sonorização/ visual). 

A figura 8.2.2-2 apresenta a localização dos pontos fixos estabelecidos para 

observação de aves segundo a metodologia sugerida por DÁRIO, DE VICENZO & 

ALMEIDA (2002). 

 

 

Figura 8.2.2-2. Localização dos pontos fixos para observação de aves. 

 

A técnica consiste em marcar um ponto cuja posição permita a observação de aves 

em diversas situações de nicho com possibilidade de verificar sua frequência se for o caso. 

A visualização por binóculo permite identificar partes das aves como plumagem, tipos de 
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bico, cor e compará-las com uma ficha técnica. A audição permite identificar sons e piados 

de aves conhecidas do observador. O quadro 8.2.2-6 registra as coordenadas desses 

pontos. 

 

Quadro 8.2.2-6. Coordenadas geográficas dos pontos fixos. 

PONTO COORDENADAS 

A1 
LAT 23º12’54.50” 

LONG 47º13’28.55”  

A2 
LAT 23º13’07.84” 

LONG 47º13’22.26”  

A3 
LAT 23º12’17.14” 

LONG 47º13’53.97”  

 

Durante a observação foi vista no dorso do rebanho, em sobrevôo e na pastagem 

(figura 8.2.2-3) a garça-branca - Egretta thula, que desenvolve com o gado uma relação 

interespecífica de protocooperação retirando parasitas do animal em pastagem. 

O caracará - Polyborus plancus, foi avistado várias vezes em vôos rasos com 

alimentação no bico, provavelmente dirigindo-se a seu nicho para alimentar seus filhotes. 

Nos alagadiços a presença de jaçanã - Jacana jacana (figura 8.2.2-4), mostrou a 

inquietação da ave na busca de parceiros para reprodução e o barulho alarmante do quero-

quero - Vanellus chilensis (figura 8.2.2-5), no meio das pastagens de gramíneas. 

Ao entardecer as maitacas - Pionus maximiliani (figura 8.2.2-6), chegavam em 

bandos camuflando-se ao verde da vegetação e nesta mesma vegetação foi possível 

observar casas de joão-de-barro - Furnarius rufus e ninhos de beija-flor - Colibri  sp 

(figura 8.2.2-7) sob uma ponte. 

 Durante a investida na vegetação para estabelecer pontos de ceva também foi 

possível distinguir e observar espécies de aves muito próximas como o socó Butorides 

striata (figura 8.2.2-8), o sabiá – Mimus sp (figura 8.2.2-9), a avoante - Zenaida 

auriculata (figura 8.2.2-10) em repouso na vegetação e outras aves como bem-te-vi, pica-

pau, anu-preto e anu-branco em momentos de vôo ou praticando seu nicho ecológico. 
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Figura 8.2.2-3. Garça-branca em pastagem próxima da área da fazenda. 
 

 

Figura 8.2.2-4. Jaçanã sobre vegetação em ambiente aquático. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
205

 

 

Figura 8.2.2-5. Vôo do alarmante quero-quero. 
 

 
Figura 8.2.2-6. Maitacas embrenhadas na vegetação. 
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Figura 8.2.2-7. Ninho de beija-flor encontrado sob a ponte. 

 

 
Figura 8.2.2-8.. Socozinho na vegetação próxima ao ribeirão. 
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Figura 8.2.2-9. Sabia alimentando-se de sementes. 

 

 
Figura 8.2.2-10. Avonte embrenhada na vegetação. 
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O anu-preto - Critophaga ani (figura 8.2.2-11) foi uma das aves mais avistadas 

durante o trabalho. É uma ave que normalmente vive em bandos e tem um cardápio 

alimentar variável desde insetos e frutas até peixes. 

No entorno da ADA mais aves foram avistadas, principalmente rodeando ambientes 

aquáticos que servem de área de repouso e alimentação, como é o caso do marrecão – 

Netta peposaca (figura 8.2.2-12). 

 O registro das aves pode ser verificado no quadro 8.2.2-7 onde constam as formas 

de observação e as possíveis espécies identificadas de acordo com anotações de campo do 

observador e comparadas por ficha técnica. 

 

 

 
Figura 8.2.2-11. Anu-preto em área de pastagem. 
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Figura 8.2.2-12. Marrecão em lagoa nas proximidades da AID 

 
 

Quadro 8.2.2-7. Levantamento de avifauna na AID e ADA. 

 

NOME COMUM / ESPÉCIE HORÁRIO POSIÇÃO NO 
AMBIENTE REGISTRO 

Anu-branco - Guira guira (M) (E) (Sl) (Ve) (Vo) (Vi) 

Anu-preto - Critophaga ani (E) (Sl) (Ve) (Vi) (Fo) 

Avoante - Zenaida auriculata (M) (E)  (Ve) (Vo) (Vi) (Fo) 

Azulão - Passerina sp (E) (Ve) (Vi) (Fo) 

Beija-flor - Phaethornis sp (M) (Vo) (Vi) (Fo) 

Bem-te-vi - Megarhynchus sp (M) (E) (Ve) (Vo) (So) 

Bigodinho - Sporophila sp (M) (Ve) (Vi) (So) 

Canário – Sicalis sp (M) (Ve) (Vi) 

Codorna – Nothura sp (E) (Sl) (Vi) (So) 

Caracará - Poliborus plancus (M) (E) (Sl) (Vi) 

Coruja buraqueira - Athene culicularia (E) (Sl) (Vi) 

Curiango - Nyctidromus sp (E) (Ve) (So) 

Curruira  - Troglodytes sp (M) (Vê) (So) 
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Quadro 8.2.2-7. Levantamento de avifauna na AID e ADA (continuação). 

Legenda: Horário (M) manhã (6h00 e 8h00) (E) entardecer (16h00 e 17h30) em horário de 

verão; posição no ambiente: (Sl) no solo, (Vo) em vôo, (Ve) na vegetação, (Al) em alagados; 

registro: (Vi) visual, (So) sonora, (Fo) Fotográfico. 

NOME COMUM / ESPÉCIE HORÁRIO POSIÇÃO NO 
AMBIENTE REGISTRO 

Freirinha-amarela - Nonnula sp (M) (Ve) (Vi)  

Garça-branca - Casmerodius albus (M) (E) (Al) (Ve) (Vi) (Fo) 

Gavião-caboclo - Buteogallus meridionalis (M) (E) (Vo) (Vi) (So) 

Inhambu - Crypturellus sp (M) (Sl) (Vi) 

Jaçanã – Jaçanã jacana (E) (Al) (Vi) (Fo) 

João-de barro - Furnarius rufus (M) (E) (Ve) (Vi) 

Maria-do-campo - Hemitriccus sp (M) (E) (Ve) (Vi) 

Marreca-sará -  Anas discors (M) (E) (Al) (Vi) (Fo) 

Maitaca - Pionus sp (M) (E) (Vo) (So) (Fo) 

Pica-pau - Celeus  sp (E) (Ve) (So) (Vi) 

Pássaro-preto – Gnorimopsar chopi (E) (Ve) (Vi) 

Pomba-amargosa - Columba plumbea (M) (E) (Ve) (Vi) 

Quero-quero - Vanellus chilensis (M) (E) (Sl) (Ve) (Vi) 

Rolinha-cinzenta - Columbina passerina (M) (Ve) (Vi) 

Sabiá -Turdus sp (M) (Ve) (Vi) (Fo) 

Saci -Tapera naevia (M) (Ve) (Vi) 

Sanhaço - Thraupis sp (M) (E) (Ve) (Vi) (Fo) 

Siriema - Cariama cristata (M) (E) (S) (Vi) 

Socó – Butorides striatus (M) (Al) (Vi) (Fo) 

Tesourinha do campo -Tyrannus savana (M) (Vo) (Vi) 

Tucanuçu - Ramphastos toco (M) (Ve) (Vo) (Vi) 

Urubu-da-mata - Cathartes melambrotos (M) (E) (Ve) (Vo) (Vi) 

Viuvinha - Colonia colunus (M) (Ve) (Vi) 
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Mastofauna 

A visualização de mamíferos na AID e ADA ficou comprometida devido à 

interferência do gado, como já descrito, mesmo assim foram instalados 8 pontos de ceva 

(figura 8.2.2-13) contendo frutas e milho (figura 8.2.2-14) reposta a cada 7 dias, tomando 

o cuidado de se observar que tipos de alimentos foram consumidos e quais foram deixados 

na ceva. 

O quadro 8.2.2-8 mostra a localização dos pontos de ceva e onde foi instalada a 

câmera traps – armadilha fotográfica para captura de imagens noturnas. 

 

Quadro 8.2.2-8. Coordenadas geográficas dos pontos de ceva na AID e ADA. 

PONTO COORDENADAS 

A 
Lat 23º 12’ 40.10” 

Long 47º 13’ 36.30” 

B 
Lat 23º 12’ 45.96” 

Long 47º 13’ 31.58” 

C 
Lat 23º 12’ 59.81” 

Long 47º 13’ 22.37” 

D 
Lat 23º 12’ 58.36” 

Long 47º 13’ 25.37” 

E 
Lat 23º 13’ 01.62” 

Long 47º 13’ 25.16” 

F 
Lat 23º 13’ 00.86” 

Long 47º 13’ 21.61” 

G 
Lat 23º 13’ 09.27” 

Long 47º 13’ 18.63” 

H Lat 23º 13’ 11.95” 

Long 47º 13’ 21.79” 
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Figura 8.2.2-13. Localização dos pontos de ceva para atrair mastofauna. 

 

Figura 8.2.2-14. Parcelas de areia, local de ceva para fauna. 
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A instalação dos pontos de ceva permitiu a identificação de três pontos para melhor 

instalar a armadilha fotográfica e onde também foram colocadas parcelas de areia. Os 

pontos “E”, “F” e “G” mostraram as melhores condições e onde foram coletadas amostras 

em gesso de pegadas (Figuras 8.2.2-15 e 8.2.2-16). 

A câmera utilizada foi do tipo analógica marca Canon modelo Lens 28mm, com 

sensor de presença, baterias com 15 horas de duração e utilizado filme kodak ASA 100 de 

24 poses. A câmera foi instalada (Figura 8.2.2-17) em três dias diferentes para atividades 

noturnas da fauna e deixadas durante o período diurno. 

Os registros fotográficos não revelaram atividades noturnas, mas capturaram 

imagens de cotia - Dasyprocta aguti em atividades diurnas (Figura 8.2.2-18). Mesmo na 

área onde as capivaras - Hydrochoerus hydrochaeris deixaram rastros e pegadas (Figura 

8.2.2-19) e registradas em gesso (Figura 8.2.2-20) não foi registrado nenhuma imagem 

fotográfica desses roedores tão comuns em área de lagoas e beira de rio.  

 

Figura 8.2.2-15. Localização da coleta de pegadas em moldes de gesso. 
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Figura 8.2.2-16. Preparação para coleta de pegadas de animais em molde de gesso. 

 
 

Figura 8.2.2-17. Instalação da armadilha fotográfica em um dos pontos de ceva. 
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Figura 8.2.2-18. Cotia - Dasyprocta aguti 

 

Figura 8.2.2-19. Pegadas de capivara - Hydrochoerus hydrochaeris. 
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Figura 8.2.2-20. Molde de pegadas de capivara - Hydrochoerus hydrochaeris. 

 

A presença de fezes frescas (Figura 8.2.2-21) e o solo úmido nas margens do 

Ribeirão Piraí favoreceram a verificação de vestígios da mastofauna local, cujos registros 

fotográficos puderam identificar a espécie paca - Cuniculus paca (Figura 8.2.2-22) e 

veado catingueiro Mazana gouazoubira (Figura 8.2.2-23), segundo a descrição de 

imagens encontradas em Becker & Dalponte, 1991. 
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Figura 8.2.2-21. Amostras de fezes de capivara. 

 

 

Figura 8.2.2-22. Amostra de pegada de paca 
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Figura 8.2.2-23. Amostra em gesso de pegada de veado Manzana gouazoubira  

 

A verificação dos ambientes de mata em busca de vestígios e presença de animais 

trouxe em evidência a mostra de fezes de gambá - Didelphis marsupialis (Figura 8.2.2-24) 

encontrada numa das trilhas deixadas pela passagem do gado. 
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Figura 8.2.2-24. Amostra de fezes de gambá - Didelphis marsupialis 

 

Segundo relatos de moradores, na AID e ADA também são vistos com frequência, 

tatu Dasypus sp, ouriço - Coendou sp e gato-do-mato Leopardus tigrinus. Tanto o gato-do-

mato quanto o tatu são espécies bastante ariscas dificultando detalhamento de suas 

características morfológicas, o que pode favorecer a confusão na descrição e diagnóstico 

da espécie. 

 

Herpetofauna 

Apesar da área estudada ser bastante favorável a visualização de répteis pela 

estrutura do ecossistema conter áreas rochosas e de exposição à radiação solar diária, 

durante o estudo poucos foram os animais  visualizados no ambiente. 

A vegetação aberta da pastagem permite o aconchego de pequenos lagartos em área 

ensolarada e o deslocamento de serpentes transitando para adensamentos florísiticos.  

Foram instaladas armadilhas pitfall (Figura 8.2.2-25) que ficaram fixadas em pontos como 

mostra o Quadro 8.2.2-9.e a Figura 8.2.2-26 e o quadro  

Nenhuma espécie foi captura nas armadilhas de forma a permitir seu registro 

fotográfico, porém algumas espécies de serpentes como a cobra-verde Philodryas olfersii 
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(Figura 8.2.2-27) e a jibóia - Boa constrictor (Figura 8.2.2-28) e, de hábitos arborícolas 

foram facilmente identificadas e descritas com certa frequência pelos moradores locais. 

 

Quadro 8.2.2-9. Coordenadas geográficas dos pontos para armadilhas pitfall na AID e 

ADA. 

PONTO COORDENADAS 

1 
Lat 23º 12’ 33.88” 

Long 47º 13’ 15.47” 

2 
Lat 23º 12’ 37.56” 

Long 47º 13’ 24.41” 

3 
Lat 23º 12’ 37.05” 

Long 47º 13’ 32.54” 

4 
Lat 23º 12’ 44.65” 

Long 47º 13’ 31.52” 

5 
Lat 23º 13’ 04.47” 

Long 47º 13’ 21.16” 

 

 

Figura 8.2.2-25. Armadilha pitfall instalada nas proximidades da área de pastagem 
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Figura 8.2.2-26. Localização da instalação da armadilhas pitfall numeradas de 01 a 05. 

 

Figura 8.2.2-28. Cobra-verde - Philodryas olfersii. 
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Figura 8.2.2-27. Jibóia – Boa constrictor. 

 

Na área da Fazenda Piraí segundo consta, já houve acidentes com cascavel – 

Crotalus sp e é comum os funcionários encontrarem a cobra-coral – Micrurus sp durante as 

atividades de manejo da cultura de eucalipto. 

A herpetofauna na AID e ADA descreve ainda uma biodiversidade de anuros 

considerável (Figura 8.2.2-29), mas que não se caracterizou como objeto principal de 

investigação. Nos ecossistemas aquáticos da área é comum encontrar bolsões d’água com 

girinos (Figura 8.2.2-30) ou margeando pequenas lagoas. 
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Figura 8.2.2-29. Fase de sapo-jovem na metamorfose de anuros 

 

 
Figura 8.2.2-30. Girinos em área de lagoa. 
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Ictiofauna 

A ictiofauna local foi inicialmente descrita por moradores da fazenda que 

desenvolvem atividade pesqueira como laser no Ribeirão Piraí. Os peixes mais comumente 

pescados pelos moradores são os da espécie lambari, cascudo, bagre e tilápia. Segundo 

relatos locais os peixes são de porte pequeno e o ribeirão Pirahy não descreve mais como 

outrora uma abundante fauna piscícola. 

Na ambiente da AID e ADA foram verificados 5 pontos para instalação de 

armadilhas do tipo covo (Figura 8.2.2-31) em peças confeccionadas em bambu (Figura 

8.2.2-32) e outras de porte menor confeccionadas em PET (Figura 8.2.2-33). A captura 

dos peixes foi facilita por meio de puçá para facilitar o manejo das amostras vivas e não 

danificá-las até sua devolução ao ecossistema aquático. 

 

 
Figura 8.2.2-31. Pontos de instalação de armadilhas para pesca de caráter científico. 
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Figura 8.2.2-32. Armadilha para peixes tipo 

covo. 

Figura 8.2.2-33. Armilha em PET com 

ceva de milho. 

 

O quadro 8.2.2-10. apresenta os pontos de instalação das armadilhas que 

permaneceram 24 h submersas. Os dois tipos de armadilhas foram instalados próximos e 

fixados no leito do ribeirão para não se movimentarem na correnteza. No segundo tipo de 

armadilha foi colocada uma ceva com quirera de milho, uma prática muito utilizada por 

pescadores para capturar lambaris. 
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Quadro 8.2.2-10. Coordenadas geográficas dos pontos para armadilhas para peixes. 

PONTO COORDENADAS 

I01 
Lat 23º 12’ 15.02” 

Long 47º 13’ 47.80” 

I02 
Lat 23º 12’ 40.65” 

Long 47º 13’ 37.39” 

I03 
Lat 23º 12’ 57.93” 

Long 47º 13’ 29.24” 

I04 
Lat 23º 13’ 00.65” 

Long 47º 13’ 25.74” 

I05 
Lat 23º 13’ 00.54.” 

Long 47º 13’ 22.02” 

 

Todas as armadilhas foram identificadas com as iniciais MAF01, MAF02, MAF03, 

MAF04, MAF05 

 

 As espécies de peixes capturadas nas armadilhas foram significativas de 

maneira a confirmar os relatos dos pescadores locais. O recolhimento dos covos ocorreu 

entre 20 e 24h depois de instalados e todas as amostras vivas foram submetidas a 

identificação de tamanho e características morfológicas, porém não foi possível identificar 

exatamente as espécies e sim a Família a qual se classificam. O quadro 8.2.2-11 relaciona 

os exemplares coletados na AID e suas respectivas Famílias. 

 

Quadro 8.2.2-11. Espécies vivas coletas no diagnóstico de ictiofauna. 

AMOSTRA TAMANHO FAMÍLIA FIGURA 

Lambari 5 cm CHARACIFORMIDAE Figura 8.2.2-34 

Cascudo 15 cm LORICARIIDAE Figura 8.2.2-35 

Bagre  > 30 cm HEPTAPITERIDAE Figura 8.2.2-36 

Canivete 8 cm CRENUCHIDAE Figura 8.2.2-37 
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Figura 8.2.2-34. Lambari – Família Characiformidae 

 

 
Figura 8.2.2-35. Cascudo – Família Loricariidae. 
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Figura 8.2.2-36. Bagre - Família Heptapiteridae 

 

 
Figura 8.2.2-37. Canivete – Família Crenuchidae 
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As espécies recolhidas em amostras vivas já foram descritas por CASTELLANI & 

BARRELLA (2005), e fazem parte da maioria dos rios das bacias hidrográficas do Estado 

de São Paulo. Normalmente são espécies relacionadas à atividade pesqueira e ao consumo 

humano. As espécies encontradas desenvolvem seu nicho trófico como consumidores 

primários. Tanto as espécies da família CHARACIFORMIDAE quanto da família 

CRENUCHIDAE são inicialmente herbívoras, alimentando-se de musgos, plantas 

aquáticas e algumas algas, podendo alterar seu cardápio alimentar para onívoras uma vez 

que, na falta de alimentos, consomem larvas e ovos de outros peixes e outras matérias 

orgânicas em decomposição ou não. 

As espécies da família LORICARIIDAE e HEPTAPITERIDAE são habitantes 

naturais de leitos de rio. Partilham o mesmo nicho trófico e o mesmo nível trófico. São 

onívoras e bastante sensíveis á poluição aquática, pois se abrigam em fundos lamacentos e 

tocas para reproduzir-se e criar seus alevinos. 

A qualidade da água lênticas é ponto passível para estabelecer uma dinâmica 

crescente na cadeia alimentar no ambiente aquático. A possível ausência de espécies 

carnívoras pode indicar o declínio de espécies da base da cadeia alimentar, variando entre 

o fitoplâcton e zooplâncton até espécies bentônicas e nectônicas. 

 

Fauna Bentônica 

 A disposição das armadilhas para captura e verificação de espécies no ambiente 

aquático trouxe para o diagnóstico, artrópodes da classe dos crustáceos. A identificação 

dessas espécies de água doce é um trabalho minucioso que necessitaria de coleta e 

transporte de material biológico para classificação em laboratório. 

 Os crustáceos são organismos bentônicos que têm como habitat ideal ambientes 

lamacentos, abrigando-se cavidades nas margens das coleções de água ou sob os 

sedimentos fluviais.  

Esses animais costumam alimentar-se de outros pequenos artrópodes, de alguns 

bivalves, larvas e ovos de insetos e peixes. 
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 Os machos apresentam uma de suas pinças maiores (Figura 8.2.2-38) que lhes 

servem como defesa e estímulo visual para as fêmeas, que têm normalmente o tamanho 

proporcional aos machos ou um pouco maiores.  

 As armadilhas tipo “covo” confeccionadas em PET (Figura 8.2.2-39) foram 

eficientes para registrar a captura e presença de crustáceos no Ribeirão Piraí. 

Foram encontrados 16 exemplares entre as 10 armadilhas de captura para peixes 

disponibilizadas em pontos localizados no trecho do ribeirão Piraí, como podem ser 

conferidos no Quadro 8.2.2-12. 

 

Quadro 8.2.2-12. Coordenadas geográficas dos pontos para armadilhas para peixes 

PONTO COORDENADAS 
TIPOS DE 

ARMADILHAS 

N.º DE ESPÉCIES 

COLETADAS 

Covo bambuíra MAF 01 01 
I01 

Lat 23º 12’ 15.02” 

Long 47º 13’ 47.80” Covo PET MAF 01 02 

Covo bambuíra MAF 02 - 
I02 

Lat 23º 12’ 40.65” 

Long 47º 13’ 37.39” Covo PET MAF 02 03 

Covo bambuíra MAF 03 02 
I03 

Lat 23º 12’ 57.93” 

Long 47º 13’ 29.24” Covo PET MAF 03 03 

Covo bambuíra MAF 04 01 
I04 

Lat 23º 13’ 00.65” 

Long 47º 13’ 25.74” Covo PET MAF 04 - 

Covo bambuíra MAF 05 02 
I05 

Lat 23º 13’ 00.54.” 

Long 47º 13’ 22.02” Covo PET MAF 05 02 
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Figura 8.2.2-38. Exemplares de crustáceos coletados em armadilhas 

 
Figura 8.2.2-39. Amostra coletada em armadilha confeccionada em PET. 
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 Todas as amostras vivas de crustáceos coletadas no estudo foram devolvidas ao seu 

ambiente de origem. Cada uma das amostras foi submetida à aferição de tamanho 

considerando-se apenas o abdome de seu exoesqueleto, uma média variável de 3 a 4cm. 

Das amostras coletadas 40% delas eram fêmeas e 60% eram machos. 

Foi observado numa das armadilhas que o encontro de machos na mesma cavidade 

junto com uma fêmea, produziu o dilaceramento de uma das pinças num dos indivíduos 

(Figura 8.2.2-40), mostrando o domínio de certos indivíduos para disputar uma possível 

fêmea. 

A presença de crustáceos num ambiente aquático pode estar relacionada ao volume 

de matéria orgânica disponível neste ambiente e normalmente em estado de decomposição, 

porém isso não é uma regra.  

Em algumas situações, avaliar a presença de crustáceos numa coleção de água pode 

acrescentar à espécie um novo nicho como um bioindicador, ainda pouco descrito por 

autores em estudos de fauna bentônica. As espécies de crustáceos coletadas no ribeirão 

Piraí descreveram características morfológicas idênticas, concluindo-se que todos são 

exemplares de uma mesma espécie. 

 

Figura 8.2.2-40. Macho dilacerado encontrado vivo em uma das armadilhas. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
233

 

Considerações sobre fauna 

Dos exemplares de fauna registrados no diagnóstico, nenhum se encontra na lista 

das espécies ameaçadas de extinção. O fato da freqüência reduzida de animais na área, não 

significa que a AID já não contém animais de interesse para saúde pública e para 

biodiversidade. É fato que todos os grupos de animais estudados se encontram em 

condições adversas e particulares para poder alimentar-se e reproduzir-se neste 

ecossistema, cujas características biológicas apresentam-se bastantes modificadas como já 

citado. 

A atividade agrícola e pecuária desenvolvida na Fazenda Pirahy pode criar 

situações em que o deslocamento da fauna se dê pela inexistência de locais para 

reprodução e pela dificuldade de encontrar seus parceiros para reprodução, como é o caso 

dos felinos sensíveis a presença humana e às intervenções ambientais, ou ainda no caso de 

peixes e aves que migram em épocas distintas para se reproduzir. Serve então a AID como 

local de transição faunística. 

A quase ausência de corredores ecológicos no ecossistema estudado pode dificultar 

ainda mais o deslocamento da fauna que tende a se abrigar na AID. 

O empreendimento a que se propõe este trabalho pode levar em consideração esses 

dados e viabilizar a criação de espaços naturais onde às espécies que lá vivem possam não 

evadir-se, mas encontrar um espaço natural, protegido por lei que garanta sua 

sobrevivência.  

 

8.2.3. Unidades de Conservação e Outras Áreas Protegidas 

A manutenção de áreas para conservação e proteção de recursos naturais está 

prevista na Constituição Federal Brasileira, no art. 225, § 1°, inciso III e é regulamentada 

Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, que estabelece o SNUC, Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza. 

O SNUC estabelece dois tipos de Unidades de Conservação (UCs), as Unidades de 

Proteção Integral, que são: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; 

Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre; e as Unidades de Uso Sustentável 

representadas por: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; 
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Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Hoje no Brasil, estão protegidos cerca de 8,13% do território nacional, divididos 

entre unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável, que contribuem 

diretamente com produtos alimentares, farmacêuticos e industriais, através de derivados da 

flora e fauna. Participam também na manutenção de ciclos biogeoquímicos do planeta, 

como o ciclo da água e nutrientes; clima e valores estéticos, paisagísticos e éticos, 

inerentes ao direito das espécies de existir.  

Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

(2010), as Regiões Administrativas de Campinas e Sorocaba concentram importantes 

unidades de conservação no Estado de São Paulo.  

No Relatório de Situação 2002/2003 das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, que abrange grande parcela da RA de Campinas e ainda engloba o 

território de municípios importantes da RA de Sorocaba, como Itu, mostra que as Unidades 

de Conservação da Bacia Hidrográfica do PCJ ocupam uma área de 573.194 hectares 

(5.731,94 km²) representando 37,41% da área total da bacia. 

A AII concentra cerca de 68 Unidades de Conservação entre as esferas municipal, 

estadual e nacional, merecendo destaque as 21 Áreas de Proteção Ambiental (APA), 13 

Parque Ecológicos, 10 Áreas Naturais Tombadas, 7 Parques Estaduais e 1 Floresta 

Nacional. 

Observa-se que as APAs, que são as Unidades de Conservação conceitualmente 

menos restritivas quanto ao uso dos recursos naturais, representam mais de 80% em área 

das UCs existentes nas bacias PCJ. A figura 8.2.3-1 ilustra a distribuição dessas áreas no 

estado de São Paulo. 

O quadro 8.2.3-1 relaciona todas as áreas protegidas como UCs na AII, os 

municípios abrangidos e as respectivas extensões territoriais (em hectares). 
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Figura 8.2.3-1. Ilustração com a localização das APAs no estado de São Paulo (SMA, 2010). 
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Quadro 8.2.3-1. Relação das Unidades de conservação inseridas na AII do 

empreendimento. 

Unidade de 
Conservação Municípios Legislação Área (ha) 

APA Cabreúva Cabreúva 
Lei 4.023, de 22/5/84 
Decreto N° 43.284, de 

3/7/98 

26.100,00 
 

APA Corumbataí-
Botucatu-Tejupá - 
Perímetro Tejupá 

Barão de Antônina, 
Coronel Macedo, Fartura, 
Ipeúna, Itaporanga, Pirajú, 

Sarutaia, Taguaí, 
Taquaretuba, Tejupá 

Decreto N° 20.960, de 
8/6/83 

Deliberação CONSEMA 
nº 142 de 12/12/86 
Lei Est. nº 7.438 de 

6/7/91 
Resolução SMA s/n de 
11 de março de 1987 

158.258,70 
 

APA Estadual 
Corumbataí-Botucatu-

Tejupá - Perímetro 
Botucatú 

Angatuba, Avaré, Bofete, 
Botucatú, Guareí, Itatinga, 
Pardinho, Porangaba, São 

Manoel 

Decreto N° 20.960, de 
8/6/83 

Deliberação CONSEMA 
nº 142 de 12/12/86 

Lei Est. Nº 7.438 de 
6/7/91 

Resolução SMA s/n de 
11 de março de 1987 

218.306,00 
 

APA Estadual 
Corumbataí-Botucatu-

Tejupá - Perímetro 
Corumbataí 

Analândia, Barra Bonita, 
Brotas, Charqueada, 
Corumbataí, Ipeuna, 

Itirapina, Rio Claro, Santa 
Maria da Serra, São 
Manoel, São Pedro, 

Torrinha 

Decreto N° 20.960, de 
8/6/83 

Deliberação CONSEMA 
nº 142 de 12/12/86 
Lei Est. nº 7.438 de 

6/7/91 
Resolução SMA s/n de 
11 de março de 1987 

272.692,00 
 

APA Estadual de 
Jundiaí 

Jundiaí 
 

Lei N° 4.905, de 
12/06/84 42.200,00 

APA Estadual 
Piracicaba - Juqueri - 

Mirim (Área – II) 

Amparo, Bragança 
Paulista, Campinas, 

Holambra, Jaguariúna, 
Joanópolis, Monte Alegre 

do Sul, Morungaba, 
Nazaré Paulista, Pedra 

Bela, Pedreira, 
Pinhalzinho, Piracaia, 

Santo Antonio da Posse, 
Serra Negra, Socorro, 

Tuiuti, Vargem 

Decreto N° 26.882, de 
11/03/87 

Lei Estadual Nº 7438 de 
6/7/91 

280.000,00 

APA Estadual 
Piracicaba / Juquerí-

Mirim (ÁREA-I) 

Analândia, Charqueada, 
Corumbataí, Ipeuna, 
Itirapina, Rio Claro 

Decreto Estadual 26.882, 
de 11/3/87 107.000,00 

 
APA Estadual 

Quilombos do Médio 
Ribeira 

Iporanga Lei 12.810, de 
21/02/2008 

64.625,04 
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Quadro 8.2.3-1. Relação das Unidades de conservação inseridas na AII do 

empreendimento (continuação). 

Unidade de 
Conservação Municípios Legislação Área (ha) 

APA Estadual Serra do 
Mar 

Capão Bonito, Iporanga, 
Ribeirão Grande, Tapiraí 

Decreto N° 22.717, de 
21/9/84 

Decreto Estadual 28.347 
de 22/4/88 

469.450,00 

APA Estadual Tietê Tietê Decreto N° 20.959, de 
8/6/83 

45.100,00 
 

APA Itupararanga 
São Roque, Piedade, 
Mairinque, Alumínio, 

Votorantim 

Lei N° 10.100, de 
01/12/98 ... 

APA Municipal 
Aparecidinha Araçariguama ... 2,54 

APA Municipal 
Avecuia 

Porto Feliz 
 

Lei Nº 3671, de 
18/12/98. 12,50  

APA Municipal 
Botuxim Itu Lei Nº 3268, de 24/06/91 30,00  

APA Municipal 
Braiaiá Itu Lei Nº 3272, de 03/07/91 8,47  

APA Municipal 
Cidade Nova Itu Lei Nº 3265 de 5/06/91 15,31  

APA Municipal 
Estrada Parque ITU 

RIO TIETÊ 
Itu Lei Nº 3275, de 03/07/91 3,400  

APA Municipal 
Fazenda Vassoural Itu Lei Nº 3271, de 03/07/91 15,63  

APA Municipal 
Sousas Joaquim Egídio 

Campinas 
 

Lei Nº 10.850 de 
07/06/01 

 
22.278,6 

APA Represa Bairro 
da Usina Atibaia Lei N° 5.280, de 

04/09/86 1.018,37 

APA Sistema 
Cantareira 

Atibaia, Bragança Paulista, 
Joanópolis, Nazaré 

Paulista, Piracaia, Vargem 
Lei 10.111 de 4/12/98 ... 

Área de Preservação 
Estrada do Quilombo Indaiatuba ... 60,00 

Área de relevante 
interesse ecológico 
federal da Mata de 

Santa Genebra 

Campinas Decreto Federal N° 
91.855/85 

251.77 
 

Área de relevante 
interesse ecológico 
federal Matão de 

Cosmópolis 

Cosmópolis 
 

Decreto Federal N° 
70.791/85 173,05 

Área Natural Tombada 
- Bosque dos 

Jequitibás 
Campinas Resolução de 09/04/70 10,00 

Área Natural Tombada 
Mata de Santa Genebra Campinas Resolução. N° 03, de 

03/02/83 251,77 
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Quadro 8.2.3-1. Relação das Unidades de conservação inseridas na AII do 

empreendimento (continuação). 

Unidade de 
Conservação Municípios Legislação Área (ha) 

Área Natural Tombada 
Parque das Monções Porto Feliz 

Resolução Sec. de 
Estado da Cult., Esportes 

e Turismo de 20/03/72 

175,81 
 

Área Natural Tombada 
Pedreira de Varvitos Itu 

Resolução Sec. de 
Estado da Cult., Esportes 

e Turismo de 18/03/74 

7,240 
 

Área Natural Tombada 
Rocha Moutornnee Salto 

Resolução da Secretaria 
de Estado da Cultura Nº 

45 de 18/12/92 

5,34 
 

Área Natural Tombada 
Serra da Atibaia ou 
Itapetininga (Pedra 

Grande) 

Atibaia 
Resolução da Secretaria 
de Estado da Cultura N° 

14 de 06/07/83 
635,82 

Área Natural Tombada 
Serra de Atibaia (Pedra 

Grande) 
Bom Jesus dos Perdões Resolução N° 14, de 

06/07/83-Condephaat 361,22 

Área Natural Tombada 
Serra de Atibaia (Pedra 

Grande) 
Atibaia Res. N° 14,de 06/07/83-

Condephaat 1.438,78 

Área Natural Tombada 
Serra do Japi, 
Guaxinduba e 

Jaguacoara 

Cabreúva Jundiaí e 
Pirapora do Bom Jesus 

Resolução da Secretaria 
de Estado da Cultura N° 

11 de 08/03/83 

10.700,00 
 

Bosque Municipal 
Alceu Geribelo Itu Lei Nº 3264, de 05/06/91 0,85  

Estação Ecológica de 
Ibicatú Piracicaba Decreto N° 26.890, de 

12/03/87 76,40 

Estação Ecológica de 
Itirapina Itirapina e Brotas Decreto Estadual 

22.335/84 
2.300 

 
Estação Ecológica de 

Mogi-Guaçu Mogi-Guaçu Decreto Estadual 
22.336/84 

980,71 
 

Estação Ecológica 
Itaberá Itaberá Decreto Estadual 26.890 

de 12/3/87 
180,00 

 
Estação Ecológica 

Itapeva Itapeva Decreto Estadual  23.791 
de 13/08/85 

106,77 
 

Estação Ecológica 
Paranapanema Paranapanema Decreto Estadual 37.538 

de 27/09/93 
635,20 

 
Estação Ecológica 

Santa Barbara Águas de Santa Barbara Decreto Estadual 22.337 
de 07/06/84 2.712 

Estação Ecológica 
Valinhos Valinhos Decreto Estadual 26.890 

de 12/03/87 
16,94 

 
Estação Ecológica 

Xituê Ribeirão Grande Decreto Estadual 26.890 
de 12/03/87 

3095,00 
 

Floresta Estadual 
Edmundo Navarro de 

Andrade 
Rio Claro Decreto Estadual 46.819 

de 7/6/2002 2.230,30 
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Quadro 8.2.3-1. Relação das Unidades de conservação inseridas na AII do 

empreendimento (continuação). 

Unidade de 
Conservação Municípios Legislação Área (ha) 

Floresta Nacional de 
Capão Bonito Capão Bonito e Buri 

Administrada pelo 
IBAMA, foi criada em 

1944 

4.344,33 
 

Floresta Nacional de 
Ipanema Iperó Decreto Estadual 530/92 5.179,93 

Parque Ecológico da 
Grota Funda Atibaia Lei Municipal N° 2.293 

de 08/09/88. 245,00 

Parque Ecológico de 
Indaiatuba Indaiatuba ... 117,30 

Parque Ecológico 
Monsenhor Emílio 

José Salim 
Campinas Decreto N°.27.071, de 

09/06/87 110,00 

Parque Ecológico 
Municipal Dr. Ney 

Galvão da Silva 
Analândia ... 13,06 

Parque Estadual Carlos 
Botelho 

Capão Bonito, São Miguel 
Arcanjo, Tapiraí 

Decreto N° 19.499, de 
10/09/82 

37.644,36 
 

Parque Estadual de 
Acessoria da Reforma 

Agrária (ARA) 
Campinas e Valinhos Decreto N° 51.988, de 

04/06/87 64,30 

Parque Estadual de 
Assessoria da Reforma 

Agrária (ARA) 
Valinhos Decreto Estadual 

51.988/69 e 928/73 64,30 

Parque Estadual de 
Porto Ferreira Porto Ferreira Decreto Estadual 26.891 

de 12/03/87 
611,55 

 

Parque Estadual do 
Alto do Ribeira Apiaí e Iporanga 

Decreto N° 32.283, de 
19/05/58 

Lei 5.973, de 28/11/60 
35.884,28 

Parque Estadual 
Intervales 

Iporanga e Ribeirão 
Grande 

Decreto N° 40.135, de 
08/06/95  

Lei 10.850, de 
06/07/2001 

41.987,81 
 

Parque Estadual 
Jurupará (ex - RE 2º 

Per. São Roque) 
Piedade 

Decreto N° 
35.703/35.704, de 

22/09/92 

26.250,47 
 

Parque Municipal 
Mata da Câmara São Roque Lei Nº 524 de 

31/10/1963 128,00  

Parque Natural 
Municipal do Morro 

do Ouro 
Apiaí Decreto Municipal N°  

10/98 540,00 

Reserva Biológica e 
Estação Experimental 

de Mogi-Guaçu 
Mogi-Guaçu Decreto Estadual 

12.500/42 470,4 

Reserva Biológica 
Municipal da Serra do 

Japi 
Jundiaí Lei Municipal Nº. 3672 

de 10/01/91 2.071,20 
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Quadro 8.2.3-1. Relação das Unidades de conservação inseridas na AII do 

empreendimento (continuação). 

Unidade de 
Conservação Municípios Legislação Área (ha) 

Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica 113 municípios 

Reconhecida pela 
UNESCO entre 1991 e 

1993 
... 

Reserva Estadual de 
Águas da Prata Águas da Prata Decreto Estadual 

21.610/52 48,40 

RPPN Ecoworld Atibaia Portaria 064/99 51,40 

RPPN Estância Jatobá Jaguariúna 
 Portaria 105/03 26,70 

RPPN Fazenda 
Serrinha Bragança Paulista Portaria 154/01 15,00 

RPPN Parque dos 
Pássaros Bragança Paulista Portaria 60/02 174,90 

RPPN Parque 
Ecológico Anauá 

(2009) 
Socorro Resolução SMA - 24, de 

29/4/2009 1,8 

Unidade Conservação 
Transitória Cajuru-

Pirajibú 

Sorocaba 
 

Decreto Municipal 
11829/99 

Decreto Municipal Nº 
11829 de 10/11/99 

50, 08  

Fonte: SMA, 2010. 

 

Outros tipos de áreas protegidas podem ser contempladas pelas Áreas de 

Preservação Permanente (APP), que de acordo com o Código Florestal (Lei Federal nº. 

4771 de 15.09.1965) compreendem as faixas lindeiras aos cursos d’água, encostas 

íngremes (declividade superior a 45° de inclinação), topos de morros, entre outros. 

Estima-se que no estado de São Paulo as APPs correspondam a 15% de todo o 

estado, sendo que 8% (19.000 km²) são representados por matas ciliares. Na bacia PCJ este 

quadro se repete, sendo que as APPs corresponderem a 15% de toda a bacia (2.298 km²). 

As matas ciliares são 8% (1225,6 km²). Entretanto, considerando-se os fragmentos 

conservados, este percentual cai para 4% ou 612,8 km² (Plano de Bacias Hidrográficas 

2004-2007). 

As Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais de Interesse Regional 

(APRM), forma formalizadas pela promuilgação da Lei 9.866, de 1997, com o objetivo de 

proteger e recuperar os mananciais regionais de abastecimento público do Estado de São 

Paulo. 
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Essas áreas foram incorporadas ao Sistema Integrado de Gestão de Recursos 

Hídricos para ações de planejamento e gestão e delegando aos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBHs) a proposição de Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais 

(APRMs) bem como a proposição do desenho do Modelo de Gestão com as respectivas 

diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse regional 

Na bacia PCJ foram identificados 25 mananciais de abastecimento superficiais 

passíveis de se transformarem em APRMs, quais sejam: Rio Capivari, Rio Atibaia, Rio 

Jundiaí, Rio Jaguari, nascentes do Rio Corumbataí, nascentes do Rio Jaguari, Ribeirão 

Piraí, Rio Camanducaia, Ribeirão Jacuba, Ribeirão Bom Jardim, Córrego do João Paulino, 

Ribeirão Fregadoli, Ribeirão do Buru, afluente do Rio Capivari, Ribeirão do Moinho, 

Ribeirão do Onofre, Ribeirão da Água Limpa, Ribeirão do Pinhal, Ribeirão Claro, Córrego 

Santa Rita, Ribeirão dos Toledos, Ribeirão da Água Branca, Rio Passa-Cinco, Rio 

Atibainha e Rio Jundiaí-Mirim e Rio Corumbataí. 
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8.3. MEIO SÓCIO-ECONÔMICO 
 

8.3.1. Regiões Administrativas de Campinas e Sorocaba 

A AII deste empreendimento em relação ao meio sócio-econômico é representada 

pelas Regiões Administrativas de Campinas e de Sorocaba, unidades regionais do Estado 

de São Paulo, compostas por 169 municípios ao todo e ocupando juntas uma área de 

68.156 km2, o que representa 27,4% de todo território paulista.  

Segundo o Sistema SEADE de Projeção Populacional – SSPP, em 2010 a 

população total nas duas regiões administrativas atingiria um total de 9.387.570 habitantes, 

representando 21,8% da população total do Estado de São Paulo. 

A Região Administrativa - RA de Campinas é formada por 90 municípios: Aguaí, 

Águas da Prata, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Americana, Amparo, Analândia, 

Araras, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Brotas, 

Cabreúva, Caconde, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Casa Branca, 

Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis, Divinolândia, Elias Fausto, 

Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, 

Indaiatuba, Ipeúna, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, Itirapina, Itobi, Itupeva, Jaguariúna, 

Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Leme, Limeira, Lindóia, Louveira, Mococa, Mogi Guaçu, Moji 

Mirim, Mombuca, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Morungaba, Nazaré Paulista, Nova 

Odessa, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Piracicaba, Pirassununga, 

Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d'Oeste, Santa Cruz da 

Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, Santo 

Antonio de Posse, Santo Antonio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio 

Pardo, São Pedro, São Sebastião da Grama, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Tambaú, 

Tapiratiba, Torrinha, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Vargem Grande do Sul, Várzea Paulista e 

Vinhedo, dos quais 19 também compõem a Região Metropolitana de Campinas. A RA 

ocupa uma área de 27.079 km², que representam 10,9% do total do território do Estado. 

A região é caracterizada pela alta densidade demográfica, taxa de urbanização 

elevada, economia diversificada e dinâmica, em constante evolução. Composta por 

6.404.660 de habitantes, segundo projeção do SEADE, detém o status de uma das mais 
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desenvolvidas áreas do Estado de São Paulo, concentrando o maior pólo industrial do 

interior paulista. 

Uma demonstração da relevância econômica da região é dada por sua vice-

liderança na geração do PIB do Estado em 2003: os cerca de 86 bilhões de reais (17,4% do 

total) obtidos naquele ano a deixam atrás apenas da Região Metropolitana de São Paulo. O 

parque industrial, o maior do interior, responde por 18,8% do valor adicionado (VA) 

industrial paulista; a agropecuária, por 20% do VA de sua área no Estado – o que a torna a 

mais importante entre todas as regiões de São Paulo. 

Inserida nesse região administrativa há, ainda, a Região Metropolitana de Campinas 

(RMC), que comporta um parque industrial moderno e diversificado, que vem ganhando 

competitividade no mercado nacional e internacional. Podem-se encontrar grandes 

estruturas agrícolas e agroindustriais de produção bastante significativa, além de outros 

empreendimentos que contam com uma das melhores malhas viárias do país para o 

escoamento de sua produção, como as Rodovias Anhangüera e Bandeirantes, que ligam a 

região à cidade de São Paulo e ao interior. Além da malha viária, encontra-se também o 

Aeroporto Internacional de Viracopos, o segundo maior em tamanho e o maior aeroporto 

em volume de cargas transportadas do país, registrando cerca de 176 mil toneladas anuais, 

entre cargas embarcadas e desembarcadas de vôos internacionais (SEADE, 2008). 

Por comportar tal estrutura industrial, além de municípios com alta densidade 

populacional a RMC, que têm municípios inseridos nas Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – UGRHI’s 05 (Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ) e 09 (Mogi 

Guaçu), enfrenta problemas relativos à poluição de alguns dos seus principais recursos 

hídricos, como o Rio Piracicaba, que faz parte do abastecimento da região e, através da 

transferência de águas, do Sistema Cantareira que abastece a Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP). A degradação da qualidade das águas dos principais rios deve-se à falta de 

tratamento dos efluentes urbanos e dos lançamentos de cargas poluidoras remanescentes 

industriais, tais como as provenientes do setor sucroalcooleiro. 

A RMC é uma unidade regional do Estado de São Paulo composta por 19 

municípios (Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, 

Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, 
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Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d´Oeste, Santo Antonio de Posse, Sumaré, Valinhos e 

Vinhedo) ocupando uma área de 3.673 km2 que representa 1,5% de todo território paulista. 

Já a Região Administrativa (RA) de Sorocaba é formada por 79 municípios: Águas 

de Santa Bárbara, Alambari, Alumínio, Angatuba, Anhembi, Apiaí, Araçariguama, 

Araçoiaba da Serra, Arandu, Areiópolis, Avaré, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, 

Bofete, Boituva, Bom Sucesso de Itararé, Botucatu, Buri, Campina do Monte Alegre, 

Capão Bonito, Capela do Alto, Cerqueira César, Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, 

Coronel Macedo, Fartura, Guapiara, Guareí, Iaras, Ibiúna, Iperó, Iporanga, Itaberá, Itaí, 

Itaóca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Itatinga, Itu, Jumirim, 

Laranjal Paulista, Mairinque, Manduri, Nova Campina, Paranapanema, Pardinho, Pereiras, 

Piedade, Pilar do Sul, Piraju, Porangaba, Porto Feliz, Pratânia, Quadra, Ribeira, Ribeirão 

Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto, Salto de Pirapora, São Manuel, São Miguel 

Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sarutaiá, Sorocaba, Taguaí, Tapiraí, Taquarituba, 

Taquarivaí, Tatuí, Tejupá, Tietê, Torre de Pedra e Votorantim., que ocupam 41.077 km2 ou 

16,5% do território paulista. 

Com 298.2910 habitantes em 2010 (projeção do SEADE), a RA de Sorocaba tem 

posição geográfica privilegiada, possibilitando-lhe a comunicação com outras regiões por 

rodovias como Castelo Branco, Raposo Tavares e Santos Dumont, ferrovias e o aeroporto. 

O município de Conchas possui um porto fluvial, na Hidrovia Tietê–Paraná. 

Uma região com indústria e agropecuária desenvolvidas e um enorme potencial 

econômico, mas ainda atada por problemas relacionados à baixa escolaridade e à saúde 

precária. Esse é, em síntese, o perfil da Região Administrativa de Sorocaba, a maior das 15 

regiões em extensão territorial.  

As Figuras 8.3.1.-1 a 8.3.1-5 ilustram a localização no Estado das Regiões 

Administrativas de Campinas e de Sorocaba, suas respectivas Regiões de Governo e a 

Região Metropolitana de Campinas. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
245

 

Figura 8.3.1-1. AII do meio sócio-econômico (Região Administrativa de Campinas). 
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Figura 8.3.1-2. Regiões de Governo pertencentes à Região Administrativa de Campinas. 
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LIMEIRA

Fonte:

DER. Mapa Rodoviário do Estado de São Paulo
São Paulo, 2005. Escala 1:1.000.000
IGC. Divisão Municipal do Estado de São Paulo
São Paulo, 1998. Escala 1:1.000.000

Execução

Secretaria de Economia e Planejamento
Coordenadoria de Planejamento e Avaliação/
Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC

Edição 2007
 

Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2009. 

Figura 8.3.1-3. Configuração da Região Metropolitana de Campinas (RMC). 
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Figura 8.3.1-4. AII do meio sócio-econômico (Região Administrativa de Sorocaba).
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Figura 8.3.1-5. Regiões de Governo pertencentes à Região Administrativa de Sorocaba. 
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8.3.2. Uso e Ocupação do Solo 

 

Região Administrativa de Campinas 

No caminho dos bandeirantes rumo às minas de Goiás, a RA de Campinas começou 

a ser ocupada nas primeiras décadas do século XVIII. A Coroa portuguesa passou a 

distribuir sesmarias ao longo desse percurso, para quem quisesse trabalhá-las por sua conta 

e risco, e gradualmente começaram a surgir povoados destinados a abrigar os garimpeiros. 

O município de Campinas, por exemplo, foi fundado em 1774, quando a febre da 

mineração já estava se esgotando, e logo mostrou sua vocação agrícola, primeiramente 

com o açúcar, depois – no século seguinte – com o café.  

Por volta de 1850 chegaram as primeiras indústrias. A Ferrovia Paulista entrou em 

operação em 1872, e a Mogiana, em 1875, dando um novo impulso à economia local. 

Nesse período, Campinas era o mais rico município da província de São Paulo, e sua 

população, de 33 mil habitantes, era maior que a da capital. 

No entanto, o fim da escravidão e a proclamação da República trouxeram 

problemas: negros libertos e imigrantes trazidos para a lavoura rumaram para os núcleos 

urbanos maiores e um surto de febre amarela baixou a população de Campinas para 5 mil 

pessoas. Mas a cidade se recuperou na década seguinte, ganhando importância cada vez 

maior nos setores comercial (a partir de 1930) e industrial e impulsionando toda a região a 

ela relacionada. Desde então, a diversificação de atividades é a tônica da economia da 

região.  

O crescimento da região foi reforçado com os investimentos em infra-estrutura, 

energia e, sobretudo, transportes, que ampliaram a malha rodoviária regional, além da 

construção da Refinaria de Paulínia e da instalação de instituições de pesquisa e 

universidades. Assim, a R A de Campinas tornou-se nos anos 60 e 70 um dos principais 

eixos de desenvolvimento do Estado de São Paulo, o que lhe conferiu grande dinamismo 

populacional, só perdendo para a Região Metropolitana de São Paulo. 

A partir da década de 1970, o município de Campinas passou por grande expansão 

urbana, tanto verticalmente, no seu interior, como horizontalmente, no vetor sudoeste, com 

incorporação de áreas situadas além da Rodovia Anhangüera, em direção a Sumaré, 
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Hortolândia, Monte Mor e Indaiatuba, formando uma única mancha urbana. Outros vetores 

de expansão foram na direção do Distrito de Barão Geraldo, Paulínia e Jaguariúna, do eixo 

norte-nordeste e do eixo em direção aos Distritos de Sousas e Joaquim Egídio. A 

concentração industrial no vetor de expansão de Indaiatuba se intensificou após a abertura 

do Aeroporto de Viracopos e a instalação do Distrito Industrial de Campinas. Essa 

expansão consolidou a Região Metropolitana de Campinas. 

 

Região Administrativa de Sorocaba 

A ocupação da região teve início no século XVI, quando os portugueses 

começaram a explorar as terras locais em busca de ouro. Os índios tupiniquins que ali 

viviam foram feitos escravos e comercializados. Sorocaba nasceu em meados do século 

seguinte, a partir de uma doação de terras para a construção de um convento e uma escola 

católica. 

Durante século XVIII, o comércio de escravos deu lugar ao de muares e o 

crescimento do negócio iniciou o ciclo do tropeirismo. A localização privilegiada 

possibilitou que Sorocaba tornar-se um ponto de passagem importante para os tropeiros e 

criou uma feira de muares que reunia compradores e vendedores de todo o País. O 

movimento levou ao início de uma indústria voltada para aqueles viajantes, que produzia 

facas, facões, redes e artefatos de couro. 

A chegada da Estrada de Ferro Sorocabana, em 1875, deu novo impulso à região. 

Indústrias têxteis de origem inglesa se instalaram na área de Sorocaba, que ganhou o 

apelido de “Manchester Paulista”. Com o declínio dessa atividade, a região ampliou seu 

leque industrial e hoje abrange cerca de 1.500 empresas. A tradicional agropecuária 

também vem se modernizando, com investimentos na produção de cana-de-açúcar. 

Nas duas primeiras décadas do século XX, Sorocaba e algumas cidades, como Itu, 

Salto, Tatuí e Porto Feliz, já constituíam importantes centros industriais, sob forte 

influência do setor têxtil. 

No final da década de 1920, a indústria sorocabana abrigava a segunda maior 

concentração operária paulista e seu setor têxtil, com 19 grandes fábricas, empregava 82% 

da mão-deobra operária regional. Era, também, marcante o dinamismo agroindustrial do 

beneficiamento do algodão, seguido de laticínios e frigoríficos. 
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Com a inauguração da Rodovia Raposo Tavares, em 1954, a indústria se 

diversifica, passando a produzir bens intermediários, de capital e de consumo duráveis. 

Nos anos 70, a agricultura regional se dinamizou, ganhando importância no 

abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. Nesse período, aumentaram 

o cultivo do feijão e a especialização hortifrutigranjeira nas zonas mais próximas à RMSP, 

além da substituição progressiva das pastagens naturais pelas cultivadas, contribuindo para 

o revigoramento do processo regional de urbanização. 

Com a recente intensificação industrial, a RA passou a atrair cada vez mais 

empresas prestadoras de serviços complementares ao processo produtivo, dinamizando a 

economia regional. 

A partir daí, a região recuperou sua importância, no contexto estadual, 

beneficiando-se da privilegiada localização de alguns de seus municípios - próximos e 

interligados a importantes eixos viários, às regiões metropolitanas e aos principais portos e 

aeroportos - que se constituíam alternativa locacional de indústrias. 

 

8.3.3. Dinâmica Populacional e Econômica 

 

Região Administrativa de Campinas 

 

Perfil Demográfico e Expansão Territorial 

A população da RA de Campinas, em 2006, era de 6.010.392 habitantes; a sua 

participação na população estadual manteve-se relativamente estável, representando 14,9% 

do total. Nesse mesmo ano, a taxa de urbanização da região foi de aproximadamente 94% 

(SEADE, 2007). 

A menor taxa de urbanização é encontrada em Pedra Bela (22,8%). Em cinco 

municípios, esses índices atingiam 100%: Águas de São Pedro, Hortolândia, Joanópolis, 

Piracaia e Várzea Paulista. A sede regional, Campinas, apresenta taxa de urbanização de 

98,4%.  

A densidade demográfica regional é de 206 hab./km2. Comparando- se os 

municípios, as disparidades são pronunciadas: o menor índice equivale a Analândia (11,9 

hab./km2), seguido de Corumbataí (14,9 hab./km2); os maiores são de Hortolândia e 
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Várzea Paulista, superiores a 2.600 hab./km2. A figura 8.3.3-1 ilustra os dados de 

densidade demográfica para o Estado, com destaque no recorte para a RA de Campinas. 

 

Fonte: SEADE, 2006a.  

Figura 8.3.3-1. Densidade demográfica do Estado de São Paulo, com destaque para a RA 

de Campinas no ano de 2000. 

De acordo com a Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo 

(2007), o aumento populacional da RA, nas últimas décadas, decorreu do seu dinamismo 

econômico, que atraiu grande contingente de pessoas. Nos períodos de 1980/1991, 

1991/2000 e 2000/2005, a taxa geométrica de crescimento da população foi de 2,91%, 

2,31% e 1,91% ao ano, continuando a ser superior à do total do Estado de São Paulo, de 

2,12%, 1,82% e 1,56%, respectivamente, como mostra a figura 8.3.3-2. 

 
Fonte:Governo do Estado de São Paulo, 2007. Elaboração: Unidade de Assessoria Econômica. 

Figura 8.3.3-2. Taxa geométrica de crescimento anual da população. 
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Entre 2000 e 2005 nota-se que a RA de Campinas apresentou redução no ritmo de 

crescimento da população (Figura 8.3.3-3). Nesse período, o município-sede cresceu 1,2% 

ao ano e os maiores índices, superiores a 4% ao ano, foram encontrados em Cabreúva, 

Ipeúna e Jarinu. 

 
Fonte: SEADE, 2004. 

Figura 8.3.3-3. Taxa anual de crescimento populacional, por município, da Região 

Administrativa de Campinas. 

Em 2005, além do município de Campinas, com cerca de 1.029.898 habitantes, a 

RA possuía quatro municípios com mais de 200 mil habitantes: Piracicaba (356 mil), 

Jundiaí (346 mil), Limeira (272 mil) e Sumaré (220.937); e dez com mais de 100 mil 

habitantes: Americana (196 mil), Rio Claro (185 mil), Hortolândia (184 mil), Santa 

Bárbara d´Oeste (182 mil), Indaiatuba (172 mil), Bragança Paulista (140 mil), Mogi Guaçu 

(137 mil), Atibaia (127 mil), Araras (112 mil) e Várzea Paulista (103 mil ). Como mostra a 

quadro 8.3.3-1, dentre os demais municípios da região, 14 possuíam população entre 

50.000 a 100.000 habitantes; 25, entre 20.000 a 50.000 habitantes; 17, entre 10.000 a 

20.000 habitantes; 13, entre 5.000 a 10.000 habitantes; e seis, abaixo de 5.000 habitantes. 
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Quadro 8.3.3-1. Distribuição da população, segundo tamanho dos Municípios RA de 

Campinas. 

 
Fonte: SEADE, 2004. 

Em relação à distribuição etária, a RA de Campinas acompanha os padrões gerais 

encontrados no Estado de São Paulo, com um processo de inversão na pirâmide etária da 

população estadual, observando-se um acentuado envelhecimento da população.  

Como mostra a figura 8.3.3-4, em 1991, 30,7% da população concentrava-se nos 

grupos de menores de 15 anos, 18,5% representavam a população jovem (15 a 24 anos), 

42,7% a população entre 25 e 59 anos e 8,1%, os idosos (60 anos e mais). Em 2002, 

ocorreu redução dos grupos de menores de 15 anos (24,7%), aumento da participação do 

segmento etário entre 25 e 59 anos (46,8%) e dos idosos (9,2%). Os jovens mantiveram sua 

participação, equivalendo a 19% da população. 

A estrutura etária da região apresenta-se ligeiramente mais envelhecida que a do 

Estado, contando com uma pirâmide de base mais estreita, indicativa de uma proporção de 

jovens relativamente menor, e topo ligeiramente mais largo, resultado de uma proporção 

maior de idosos. 
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Fonte: SEADE, 2004. 

Figura 8.3.3-4. Pirâmide Etária da População RA de Campinas e Estado de São Paulo. 

 

Segundo Cunha et al. (2009) podem-se perceber cinco direções para as quais a 

população tem crescido de maneira muito mais intensa:  

• a oeste – especialmente no município de Hortolândia; 

• a nordeste do município de Campinas (envolvendo os distritos de Souzas e 

Joaquim Egídio);  

• a norte, em direção a Paulínia; 

• a sudoeste, em direção a Indaiatuba e; 

• a sudeste, seguindo a Rodovia Dom Pedro I.  

Enquanto as direções oeste, sudoeste e norte destacam-se por consolidarem áreas 

cuja ocupação foi induzida pela ofertas imobiliárias para a população de mais baixa renda, 

as direções nordeste e sudeste, possuem uma maior concentração de áreas com maiores 

atrativos para a população de mais alta renda, como os condomínios fechados, as áreas de 

preservação e até mesmo um complexo de atividades de alta tecnologia. 

O eixo oeste possui uma particularidade, pois está estruturado pela Via 

Anhanguera. Que apresenta um vetor de expansão da região metropolitana que engloba o 
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município de Americana que possui uma dinâmica mais autônoma em relação a Campinas, 

tendo formado sua própria periferia, como é o caso do município de Santa Bárbara d’Oeste 

e também de Nova Odessa. Desta forma, pode-se chamar esta subárea de “eixo Oeste B”, 

deixando a denominação de “Oeste A” para os municípios de Hortolândia, Sumaré, Nova 

Odessa e Monte Mor. 

Os municípios de Indaiatuba e Monte Mor, que atualmente representam uma 

pequena parcela da população metropolitana, têm também um papel importante na 

expansão da mancha urbana, pois seus territórios fazem divisa com subáreas do município 

de Campinas que ainda crescem a taxas bastante elevadas. Assim, mesmo que atualmente 

ainda não representem uma fatia demográfica importante da região, certamente podem ser 

consideradas áreas potenciais de grande crescimento, que serão favorecidas pelo 

“transbordamento” da sede regional. 

 

Perfil Sócioeconômico 

Segundo pesquisa elaborada pelo SEADE (2007), o Produto Interno Bruto – PIB da 

RA de Campinas, em 2004, foi de 94,8 bilhões de reais, ou 17,3% do total do Estado, 

como ilustra a Figura 8.3.3-5. 

 
Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 8.3.3-5. Produto Interno Bruto – em bilhões de reais. RA de Campinas e Demais 

Regiões do Estado de São Paulo no ano de 2004. 

A estrutura produtiva da RA de Campinas é bastante complexa e caracteriza-se por 

uma agricultura moderna e diversificada, pela presença do mais expressivo parque 

industrial do interior do Estado de São Paulo e por um setor de serviços moderno, 
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sofisticado e de alta tecnologia, contando inclusive com dez municípios voltados à 

indústria complexa. 

A tipologia dos municípios segundo o perfil do PIB está apresentada na Figura 

8.3.3-6 abaixo e mostra que 12 municípios têm sua atividade econômica voltada, 

predominantemente, para a agropecuária (grupo 1); 19 para as atividades agropecuárias e 

terciárias (grupo 2); oito dedicam-se, principalmente, à industria simples (grupo 3); 10 são 

voltados à indústria complexa (grupo 4); 24 possuem agroindústrias (grupo 5); sete são 

multisetoriais (grupo 6); e sete têm sua economia caracterizada por atividades do setor 

terciário (grupo 7). 

 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2007. 

Figura 8.3.3-6. Tipologia dos municípios segundo o perfil do PIB, 2003. 

 

Na agricultura, a cana-de-açúcar é a cultura predominante e, nos últimos anos, as 

usinas de açúcar e álcool têm feito investimentos importantes na modernização de seus 

equipamentos. A citricultura também tem grande participação na agricultura regional, além 

do café e das flores, da qual é líder nacional em produção. 
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A agricultura apresenta grande articulação com a indústria, formando complexos 

agroindustriais, com elevada participação de produtos exportáveis ou destinados ao 

mercado urbano de maior poder aquisitivo. 

A indústria responde pela maior parte do valor adicionado regional (52,35%) e por 

18,7% do valor adicionado do Estado, seguida pelo setor de Serviços (39,89% e 13,96%, 

respectivamente) enquanto a agropecuária representa 7,77% e 19,68%, respectivamente 

(Figura 8.3.3-7). 
 

 
Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 8.3.3-7. Valor Adicionado, segundo Setores de Atividade Econômica na RA de 

Campinas no ano de 2004. 

 

Campinas é a segunda região do Estado de São Paulo em valor de produção 

industrial, atrás apenas da Região Metropolitana de São Paulo, e responsável por mais de 

10% do total da produção industrial nacional. Abrange desde áreas industriais tradicionais, 

como automotiva, têxtil, metalúrgica, alimentícia, petroquímica e farmacêutica, até nichos 

da produção de ponta em telecomunicações, eletrônica, informática e química fina. 

A diversificação e o peso da estrutura industrial da RA são marcantes, podendo-se 

destacar o Pólo Petroquímico de Paulínia, composto pela Replan, da Petrobrás, e por outras 

empresas do setor químico e petroquímico; o parque têxtil de Americana, Nova Odessa e 

Santa Bárbara d´Oeste; o pólo ceramista, em Santa Gertrudes, Artur Nogueira, Pedreira e 
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Porto Ferreira; o de papel e celulose, em Limeira e Jundiaí; além do pólo de alta tecnologia 

de Campinas e Hortolândia.  

A região possui a maior concentração de instituições de pesquisa e 

desenvolvimento do interior brasileiro, com destaque para o Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento – CPqD, a Fundação Centro Tecnológico para a Informática – CTI, a 

Companhia de Desenvolvimento Tecnológico – Codetec, o Instituto Agronômico de 

Campinas – IAC, o Instituto Tecnológico de Alimentos – Ital, o Laboratório Nacional de 

Luz Sincroton – LNLS e o Instituto de Zootecnia localizado em Nova Odessa. 

A existência dessas instituições e de inúmeras escolas técnicas e a conseqüente 

disponibilidade de pessoal qualificado foram fundamentais para a presença de empresas de 

alta tecnologia, que atuam principalmente nos setores de informática, microeletrônica, 

telecomunicações, eletrônica e química fina, além de um grande número de empresas de 

pequeno e médio porte fornecedoras de insumos, componentes, partes, peças e serviços. 

A oferta de serviços de saúde, na região, extravasa seus limites geográficos. Em 

Campinas, destacam- se o Hospital das Clínicas da Unicamp, centro de referência, que 

presta assistência médico hospitalar em escala regional e nacional; o Hospital da PUC – 

Campinas; o Centro de Atendimento Integral à Mulher – Caism, referência no atendimento 

da saúde da mulher, o Gastrocentro e o Hemocentro da Unicamp; o Centro Infantil de 

Investigações Hematológicas Dr. Domingos Boldrini, referência em pesquisa e tratamento 

de câncer infantil; e os Hospitais Estaduais de Hortolândia e Sumaré, sendo este último 

considerado referência nacional. Com bons hospitais e postos de saúde, Americana e 

Piracicaba são, também, referências regionais em saúde. 

Várias cidades da RA têm no turismo sua principal atividade econômica, como é o 

caso das estâncias hidrominerais de Atibaia, Serra Negra, Águas de Lindóia, Águas de São 

Pedro, Amparo e Lindóia, conhecidas pela qualidade terapêutica de suas águas. 

Na RA, foram implantados grandes empreendimentos turísticos e de lazer, como os 

parques temáticos de Vinhedo e Itupeva, localizados às margens da Rodovia Bandeirantes. 

Além disso, alguns municípios têm como tradição a apresentação de feiras e 

exposições periódicas de seus produtos agropecuários, como Holambra, com a Expoflora; 

Atibaia, com as festas de Flores e Morangos, da Uva, do Pêssego, do Morango, do Figo e 

Expolegumes; e Louveira e Jundiaí, com a Festa da Uva. 
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A região possui diversos Arranjos Produtivos Locais (APL), como de 

equipamentos médicos e de tecnologia da informação, em Campinas; de flores, em 

Holambra; de jóias folheadas, em Limeira; de moda adulta e de frutas, em Jundiaí; de café 

fino, em Santo Antonio do Pinhal; de cerâmica estrutural, em Tambaú e Vargem Grande 

do Sul; de cerâmica de revestimento, em Santa Gertrudes; de malhas, em Socorro; têxteis, 

em Americana; e móveis, em Itatiba. 

Com relação a empregabilidade, a Região Administrativa de Campinas possuía 

1.449.929 empregos com contrato formal de trabalho, em 2005. Em relação ao início da 

década, registrou-se um crescimento de 30,2%, desempenho mais favorável que a média 

verificada para o Estado (21,3%), no mesmo período. 

Entre os setores de atividade econômica, o de serviços respondia, em 2005, por 

38,8% desses empregos, proporção um pouco menor em relação a 2000 (40,0%), devido ao 

maior dinamismo do comércio e da construção civil. A indústria praticamente manteve sua 

participação no total dos empregos formais da região, ficando em segundo lugar em 

importância entre os setores analisados: de 33,7% em 2000 passou para 33,1% em 2005. A 

figura 8.3.3-8 ilustra os dados sobre a distribuição dos empregos entre os setores da 

economia. 

 

 
Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 8.3.3-8. Distribuição do emprego formal, segundo Setores de Atividade Econômica 

da RA de Campinas e Estado de São Paulo no ano de 2005. 
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Entre 2000 e 2005, a participação da região no total do emprego regulamentado do 

Estado elevou-se de 13,8% para 14,9%. Entre os setores de atividade, destaca-se o 

aumento da participação do emprego da construção civil da RA no total do Estado, de 

11,6% para 15,5%, e do comércio, que se elevou de 14,9%, em 2000, para 16,0%, em 

2005. O único setor que diminuiu sua participação no total do estadual foi a agropecuária, 

que passou de 19,1%, para 18,9%, no período em análise. 

O quadro 8.3.3-2 mostra as 20 ocupações com maior número de vínculos formais 

de emprego na RA, em 2005, assim como a sua variação durante o ano de 2006.  

Neste conjunto de ocupações, que representava 35,9% do total de ocupados com 

empregos formais na RA, em 2005, verifica-se a predominância de ocupações com menor 

exigência de especialização e escolaridade, exceto as de assistente administrativo, 

almoxarife, auxiliar de enfermagem e operadores de máquinas, ferramentas convencionais 

e máquinas fixas, para as quais são requeridas ensino fundamental completo ou médio 

completo, cursos de qualificação profissional específicos e algum tempo de experiência na 

função. 

Não relacionada entre as 20 ocupações mais representativas da região, destaca-se a 

de trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, responsável pela criação de 3.076 novas vagas 

em 2006, certamente refletindo a ampliação das atividades relacionadas a essa cultura. 
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Quadro 8.3.3-2. Principais Ocupações do Emprego Formal na RA de Campinas 2005-

2006. 

 
Fonte: SEADE, 2007. 

 

Índice de Desenvolvimento de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

O Índice de Desenvolvimento de Desenvolvimento Humano Municipal é o 

indicador que focaliza o município como unidade de análise, a partir das dimensões de 

longevidade, educação e renda, que participam com pesos iguais na sua determinação 

No período entre 1991 e 2000 houve um avanço significativo no IDH de grande 

parte dos municípios da RA de Campinas, como mostram as figuras 8.3.3-9 e 8.3.3-10. 
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Fonte: 
SEADE (2006a). 

Figura 8.3.3-9. IDH do Estado de São Paulo, com destaque para a RA de Campinas no ano 
de 1991. 

 

Fonte: SEADE (2006a). 
Figura 8.3.3-10. IDH do Estado de São Paulo, com destaque para a RA de Campinas no 
ano de 2000. 
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Além da melhora no índice do IDH, ocorreu uma redução da dispersão do índice 

municipal. Ou seja, as diferenças relativas entre eles diminuíram, tornando a qualidade de 

vida nos diversos municípios menos desigual. As razões desta melhoria decorrem de 

mudanças positivas nos três componentes do índice: a esperança de vida ao nascer 

(longevidade); a escolaridade; e a renda per capita. A principal melhoria absoluta foi nos 

indicadores de escolaridade, seguindo se a melhora na longevidade e na renda. O quadro 3 

apresenta os valores do IDH-M para as Regiões de Governo de Campinas e Jundiaí. 
 

Quadro 8.3.3-3. IDH-M por município das Regiões de Governo de Campinas e Jundiaí. 

Região de Governo de 
Campinas Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000 

Vinhedo  0.857 
Campinas  0.852 
Paulínia  0.847 
Valinhos  0.842 
Americana  0.84 
Indaiatuba  0.829 
Jaguariúna  0.829 
Holambra  0.827 
Nova Odessa 0.826 
Moji Mirim 0.825 
Santa Bárbara d'Oeste 0.819 
Mogi Guaçu 0.813 
Pedreira  0.81 
Sumaré  0.8 
Cosmópolis 0.799 
Artur Nogueira 0.796 
Estiva Gerbi 0.794 
Itapira 0.794 
Engenheiro Coelho 0.792 
Monte Mor  0.783 
Hortolândia 0.79 
Santo Antonio de Posse 0.79 

Região de Governo de  
Jundiaí Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000 

Junidaí 0.857 
Itatiba 0.828 
Itupeva 0.807 
Campo Limpo Paulista 0.805 
Louveira 0.8 
Várzea Paulista 0.795 
Morungaba 0.788 
Cabreúva 0.774 
Jarinu 0.759 

Fonte: PNUD, 2000.
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Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social revela toda a dimensão e 

complexidade da RA de Campinas, que ocupa a 4ª posição no indicador de riqueza, a 7ª 

colocação em longevidade e o 11º lugar no indicador de escolaridade. 

A distribuição dos municípios nos cinco grupos do IPRS (Quadro 8.3.3-4 e Figura 

8.3.3-11) revela uma predominância nos dois primeiros: 48,9% dos municípios encontram-

se nos grupos 1 e 2. No Grupo 1, que reúne os municípios com bons indicadores nas três 

dimensões do índice, foram classificados 24 municípios; no Grupo 2, que congrega os que 

possuem bons indicadores de riqueza, mas um dos indicadores socioeconômicos 

insatisfatórios, foram classificados 20 municípios. No Grupo 3, cuja principal característica 

é agregar os municípios que, mesmo não apresentando indicador de riqueza elevado, 

exibem indicadores sociais satisfatórios, encontram-se 14 municípios. No Grupo 4, que 

agrega municípios com baixo indicador de riqueza e indicadores sociais intermediários, 

concentraram-se 16 municípios. No Grupo 5, caracterizado por municípios com 

indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade menos favoráveis, estão 16 municípios. 

Quadro 8.3.3-4. Municípios integrantes de cada grupo no Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS -2004) para a AII. 

Fonte: SEADE, 2007. 
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Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2007. 

Figura 8.3.3-11. Distribuição dos municípios da RA de Campinas nos cinco grupos do 

IPRS ao longo de três períodos. 

 

Na dimensão de riqueza, o indicador sintético da RA de Campinas acompanhou o 

estadual, aumentando cerca de 4% entre 2002 e 2004. O resultado decorreu do maior 

consumo de energia elétrica no comércio, na agricultura e nos serviços, que compensou a 

redução do valor adicionado fiscal per capita na região. 

Na dimensão de longevidade, quase todos os indicadores de mortalidade sofreram 

decréscimo, exceto a taxa de mortalidade das pessoas com 60 anos e mais. No total, o 
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comportamento da dimensão foi favorável, mas alguns esforços ainda são necessários em 

determinados municípios que apresentam taxas de mortalidade infantil muito elevadas. 

A dimensão de escolaridade apresentou progresso semelhante ao do Estado, sendo 

que apenas 11 municípios da região registraram queda neste indicador. Um dos destaques 

da RA de Campinas deve-se ao índice de atendimento à pré-escola que ampliou-se de 

78,5% para 80,4%, entre 2002 e 2004, superando a média estadual do último ano em 

análise (77,0%). 

A figura 8.3.3-12ilustra as informações comparativas do IPRS da RA de Campinas 

e do Estado de São Paulo. 

 

 
Fonte:SEADE (2006b). 

Figura 8.3.3-12. Parâmetros do IPRS para a RA de Campinas e do Estado de São Paulo. 

 

A seguir, é possível observar na figura 8.3.3-13 as diferenças encontradas na 

região a partir da análise dos valores de riqueza, longevidade e escolaridade do IPRS 

obtidos para a sede da RA e para os municípios de Cabreúva e Indaiatuba no ano de 2004.  
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Fonte: SEADE (2006b). 

Figura 8.3.3-13. Parâmetros do IPRS para a sede da RA de Campinas e para os municípios 

de Cabreúva e Indaiatuba. 

 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) apresenta duas dimensões: a 

socioeconômica, que se refere à renda e à escolaridade dos responsáveis pelos domicílios; 

e a dimensão ciclo de vida das famílias, correspondente às características demográficas e 

ao ciclo de vida. A partir de indicadores este índice classifica 6 grupos de vulnerabilidade 

social conforme ilustrado no quadro 8.3.3-5. 
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Quadro 8.3.3-5. Classes de vulnerabilidade social do IPVS. 

 
Fonte: SEADE, 2010. 

 

Dimensão socioeconômica  

Em 2000, foi constatado por levantamento realizado pelo SEADE (2010) que na 

AII, a renda média do responsável pelo domicílio, no Grupo 1 (R$ 2.901), é 

substancialmente mais elevada que a dos demais grupos, superando em 2,4 vezes a do 

Grupo 2. Essa diferença aumenta à medida que se avança na escala de vulnerabilidade, até 

atingir a ordem de quase oito vezes em relação ao grupo mais vulnerável, cuja renda média 

mensal do responsável pelo domicílio é de R$379. 

As desigualdades sobressaem quando se observa a distribuição da renda pelos 

diferentes grupos populacionais do IPVS. Os chefes de domicílio pertencentes ao Grupo 1, 

que representam 6,7% do total, apropriam-se de 20,4% da massa total da renda auferida 

pelos responsáveis por domicílio da AII enquanto  os grupos pior posicionados na escala 

do IPVS como o Grupo 5 (alta vulnerabilidade), que reúne 19,3% dos chefes, apropria-se 

de 10,8% da massa total e o Grupo 6, de muito alta vulnerabilidade, que conta com 6,8% 

dos responsáveis da região, detém apenas 2,7% da massa de rendimentos.  A maior parcela 

de massa de rendimentos é apropriada pelo Grupo 2: a relação é de 35,9% dos recursos 

para 28,4% dos chefes.  

No Grupo 1, de nenhuma vulnerabilidade, 85,4% dos responsáveis concluíram  o 

ensino fundamental completo , enquanto no Grupo 6, de vulnerabilidade muito alta, essa 

proporção é de apenas 17,0%. Por decorrência, também a média de anos de estudo do 

chefe apresenta a mesma tendência: no grupo mais privilegiado, a média registrada foi de 
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12 anos (o que corresponde, no mínimo, ao primeiro ano do ensino superior), praticamente 

três vezes maior que a do Grupo 6 (4,1 anos), que reúne os setores mais expostos a 

situações de pobreza. 

 

Dimensão demográfica e ciclo de vida 

Com relação ao tamanho do domicílio as discrepâncias não são acentuadas, as 

famílias em melhor posição na escala de vulnerabilidade são menores com média no Grupo 

1 de três pessoas por domicílio, enquanto no Grupo 6, com condições de vida mais 

precárias, as famílias são maiores, com média de quatro pessoas.  

Em relação ao ciclo de vida é observado um distanciamento maior, sendo que os 

Grupos 1 e 2, concentram famílias mais idosas. O Grupo 2, de muito baixa vulnerabilidade, 

reúne o menor percentual de crianças pequenas (5,4%) e de chefes com menos de 30 anos 

(8,3%). Por outro lado, os Grupos 6 e 4 (muito alta e média vulnerabilidade, 

respectivamente) apresentam as mais jovens: 24,8% e 21,9% dos chefes de domicílio 

desses grupos possuem menos de 30 anos de idade e 12,6% e 11,0% de suas populações, 

respectivamente, são formadas por crianças com menos de cinco anos.  

A distribuição espacial do IPVS na Região Administrativa de Campinas pode ser 

observada na figura 8.3.3-14. 
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Fonte: SEADE, 2010. 

Figura 8.3.3-14. Distribuição espacial do IPVS na Região Administrativa de Campinas. 
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Região Administrativa de Sorocabas 

 

Perfil Demográfico e Expansão Territorial 

Com uma população de 2.776.343 habitantes (6,9% do total do Estado) em 2006, a 

densidade demográfica na RA de Sorocaba é de 67,6 habitantes por km2, enquanto a média 

estadual é de 162,8 habitantes por km2. Entre os municípios, o menor índice pertence a 

Iporanga (3,6 hab./km2) e os maiores, superiores a 500 hab./km2, encontram-se em 

Sorocaba, Salto e Votorantim (Figura 8.3.3-15). 

Fonte: SEADE, 2006a.  

Figura 8.3.3-15. Densidade demográfica do Estado de São Paulo, com destaque para a RA 

de Sorocaba no ano de 2000. 

 

Apesar de a taxa de urbanização da RA de Sorocaba ser uma das mais baixas do 

Estado, a região vem se urbanizando em ritmo acelerado nas últimas décadas, como ilustra 

a figura 8.3.3-16. No período 2000-2006 o porcentual passou de 83,5% para 85,3%, 

enquanto a taxa estadual variou de 93,41% para 93,70%. Destacam-se as com oscilações 

intra-regionais de 29,7%, em Ribeira, a 99,0%, em Salto. 
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Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 8.3.3-16. Taxas de Urbanização da RA de Sorocaba e Estado de São Paulo em 

2000 e 2006. 

 

Caracterizando-se como a terceira área de concentração da população paulista, a 

RA de Sorocaba apresentou taxa geométrica de crescimento anual da população de 2,0% 

no período 2000-2005, a maior porcentagem entre as regiões administrativas do Estado 

como mostra a Figura 8.3.3-17. Tal resultado deve-se tanto aos movimentos migratórios 

quanto aos nascimentos. De acordo com os dados da Fundação Seade, a região encontra-se 

entre as primeiras no que diz respeito à taxa líquida de migração e à taxa de fecundidade. 

 

Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2007.. 

Figura 8.3.3-17. Taxa geométrica de crescimento anual da população. 

 

O índice mais elevado pertence a Tapiraí (4,0% ao ano). O município de Itaóca 

apresentou a mais alta taxa de crescimento anual negativa nesse período, de -1,7% ao ano. 
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 Na figura 8.3.3-18 é possível observar a taxa de crescimento de capa município no 

período entre 2000 e 2004: 

 
Fonte: SEADE, 2006b. 

Figura 8.3.3-18. Taxa anual de crescimento populacional, por município na R.A. de 

Sorocaba entre 2000 e 2004. 

 

Com um padrão distinto da maioria das regiões do Estado, a RA de Sorocaba 

apresenta população masculina ligeiramente maior, com razão de sexo de 100,3 homens 

para cada 100 mulheres (2004), a segunda maior do Estado, sóperdendo para a RA de 

Registro. 

Conforme a figura 8.3.3-19 ocorreu o amadurecimento da população da RA de 

Sorocaba entre 2000 e 2005, com a redução da participação das faixas etárias de 10 a 14 

anos e de 15 a 19 anos. Apesar de esse processo ser similar ao que vem ocorrendo no 

Estado de São Paulo, a pirâmide etária da região encontra-se ligeiramente mais 

rejuvenescida que a do Estado. 

A tendência esperada para a dinâmica demográfica da região é de desaceleração do 

ritmo de crescimento, assim como verificado no Estado de São Paulo. Ainda assim, a 

projeção populacional da Fundação Seade demonstra que a RA de Sorocaba será a de 

maior ritmo de crescimento e seus habitantes corresponderão a 2.982.910 pessoas em 

2010. 
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Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 8.3.3-19. Pirâmide Etária da População, por Sexo da RA de Sorocaba nos anos de 

2000 e 2005. 

 

A pirâmide etária projetada para 2010 revela uma população ainda mais 

amadurecida. Nota-se que no período 2000-2010 o porcentual de pessoas em idade 

plenamente produtiva (20 a 59 anos) passará de 52,4% para 57,5%. 

A população concentra-se no município-sede, que abriga 572.459 habitantes 

(2006). Além de Sorocaba, apenas seis municípios da RA têm população superior a 

100.000 habitantes, e apenas dois deles são sedes de região de governo – Itapetininga e 

Botucatu. Os outros quatro municípios são: Salto, Itu, Votorantim e Tatuí; apenas este 

último não integra a RG de Sorocaba, atestando a concentração geográfica da população 

regional. Há ainda 31 municípios que possuem população inferior a 10.000 habitantes.  

No que se refere às atuais direções de expansão da população, Queiroga (2005) 

indica três direções principais na RA de Sorocaba: 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
277

• A leste– envolvendo a cidade de Sorocaba e todas suas circunvizinhas, 

principalmente Votorantim e Araçoiaba da Serra, onde já se configura um 

processo de conurbação; 

• No eixo da Rodovia Castelo Branco, partindo de Sorocaba, passando por 

Boituva, Tatuí; segue até Botucatu e, a partir daí, também se tem duplicada 

a Rodovia Marechal Rondon, impactando, ainda de forma menos sensível 

na paisagem, até Bauru. 

• Ao longo da Rodovia Santos Dumont, as interações urbanas partindo de 

Sorocaba são muito fortes, seguindo no sentido da RA de Campinas. 

Todos os eixos de expansão estão relacionados ao município de Sorocaba, fato este 

devido a grande concentração indústrias, infra-estrutura e postos de trabalho. A expansão 

ocorrida a leste, envolvendo a sede da RA e todas suas circunvizinhas, principalmente 

Votorantim e Araçoiaba da Serra, ocorre preferencialmente ao longo da Rodovia Raposo 

Tavares, que interliga os municípios. Esta região é uma das mais estruturadas da área e nos 

últimos anos, foi ocupada por grandes condomínios verticais e edifícios comerciais.  

As Rodovias Castelo Branco e Santos Dumont são uns dos principais eixos 

rodoviários por onde se realiza a dispersão urbano-industrial da Grande São Paulo em 

direção ao interior, passando por cidades importantes como Campinas, Sorocaba, Itu, 

Botucatu e Bauru. As implantações industriais da última década e até as mais recentes, 

atraíram várias cadeias de fornecedores, o que dinamizou a economia da região e atraiu um 

contingente populacional interessado em empregos e melhor qualidade de vida. 

 

Perfil Sócioeconômico 

Os dados do Produto Interno Bruto dos Municípios agregados por Região 

Administrativa demonstram que a RA de Sorocaba contribuiu com 30,5 bilhões de reais no 

PIB do Estado em 2004 (Figura 8.3.3-20). Esse valor representa um ligeiro aumento de 

participação da região no período de 2000 a 2004, passando de 4,8% para 5,6% do PIB 

paulista. 
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Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 8.3.3-20. Produto Interno Bruto – em bilhões de reais. RA de Sorocaba e demais 

regiões do Estado de São Paulo no ano de 2004. 

 

A RA de Sorocaba possui uma economia diversificada, com relativa importância 

nos diferentes setores econômicos. A Figura 8.3.3-21 traz a tipologia dos municípios 

segundo o perfil do PIB, indicando as potencialidades e especializações das atividades 

econômicas dos municípios que compõem a RA de Sorocaba. Observa-se que 14 

municípios da região têm sua atividade econômica voltada, predominantemente, para a 

agropecuária (grupo 1); 30 para as atividades agropecuária e terciária (grupo 2); cinco 

dedicam-se, principalmente, à industria simples (grupo 3); um é voltado à indústria 

complexa (grupo 4); 12 possuem agroindústrias (grupo 5); cinco são multissetoriais (grupo 

6); e 11 têm sua economia caracterizadas por atividades do setor terciário (grupo 7). 
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Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2007. 

Figura 8.3.3-21 Tipologia dos Municípios Segundo o Perfil do PIB, 2003. 

Na análise municipal, as maiores participações no PIB regional cabem a Sorocaba 

(27,3%), Itu (6,3%), Botucatu (5,2%) e Itapetininga (5,0%). Sorocaba amplia sua 

participação no valor adicionado (VA) industrial, respondendo por 38,0% da região. Ainda 

em relação à atividade industrial, além de Itu e Botucatu, ganham destaque regional 

Alumínio e Mairinque. Já em relação ao VA da agropecuária, Itapetininga apresenta a 

maior participação, seguido por Botucatu, Itapeva e Avaré. 

A agropecuária, apesar de ser o setor menos importante na geração do valor 

adicionado da região, participa com 13,5% do valor adicionado (VA) setorial paulista 

(Figura 8.3.3-22). Essa atividade se caracteriza pela diversificação. Além da produção de 

cana-de-açúcar e de carne bovina, que, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola – 

IEA, são as que mais contribuem para o valor da produção (VP) regional, a região também 
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se destaca pela produção de leite, carne suína, aves, ovos, citros, frutas, hortaliças, cebola, 

alho, batata, feijão e milho, entre outros. 

 
Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 8.3.3-22. Participação no Valor Adicionado, segundo Setores de Atividade 

Econômica da RA de Sorocaba no ano de 2004. 

 

Na parte sudoeste, onde predomina a agricultura familiar, o cultivo de produtos 

básicos é tradicional e responsável pela geração de renda de parcela significativa da 

população. A produção de frutas tem se expandido, incentivada, inclusive, pela localização 

privilegiada em relação aos grandes centros consumidores do país, em especial São Paulo e 

Paraná. 

É importante, também, a atividade de reflorestamento, na qual dois municípios da 

RA de Sorocaba destacam-se na produção nacional: Itapetininga e Itaberá. Segundo dados 

da Pesquisa da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, em 2005, o Estado de São 

Paulo foi o segundo maior produtor de lenha e o principal produtor de madeira em tora, 

esta última destinada à indústria de papel e celulose, à indústria moveleira e à construção 

civil. 

Apesar de a indústria e os serviços regionais não terem a mesma participação no 

VA estadual que a atividade agropecuária, esses setores possuem grande participação na 

geração do VA regional. Ao contrário da agropecuária, que se encontra desconcentrada 
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geograficamente, a indústria e os serviços estão bastante aglutinados no município sede e 

nos municípios vizinhos. 

A indústria compreende desde o tradicional setor de fiação e tecelagem até o de 

componentes aeronáuticos. Nos últimos anos, novas empresas, de diversos gêneros 

industriais, sobretudo os intensivos em capital, instalaram-se na região, atraindo diversas 

cadeias de fornecedores. 

Tradicionalmente, na região predominava a indústria têxtil, entretanto, atualmente, 

vários setores industriais estão representados, com forte participação no âmbito estadual. É 

o caso da metalurgia básica, sobretudo com o alumínio, e da fabricação de minerais não-

metálicos, que está ligada à indústria extrativa (principalmente do calcário) e fabricação de 

cimento e cal. Cabe ressaltar que a indústria da madeira se tornou praticamente exclusiva 

da região e possui uma grande participação no Estado. 

Assim, a estrutura industrial da região é diferente do restante do Estado, pela 

pequena presença dos principais complexos agroindustriais, embora as atividades de 

reflorestamento impliquem existência de um importante parque da indústria madeireira. 

Novos setores industriais têm se instalado na região, como o de material de transportes e o 

químico, e os setores tradicionais têm dado lugar aos ramos mais complexos da indústria. 

A presença de forte setor industrial atrai uma rede complementar de empresas 

prestadoras dos mais diversos tipos de serviços, dinamizando a economia regional. Além 

disso, há centros universitários, públicos e privados, que oferecem dezenas de cursos 

superiores. Em Botucatu, localiza-se um campus da Unesp, que tem como destaque os 

cursos da área biomédica. A universidade mantém o Hospital das Clínicas, de referência 

regional. 

Vários municípios da região, tanto os localizados no norte da RA como os situados 

na Mata Atlântica, apresentam potencial turístico que possibilita a geração de emprego e 

renda para a população local. 

Com relação a empregabilidade, na Região Administrativa de Sorocaba havia 

520.922 empregos com contrato formal de trabalho, em 2005. Em relação a 2000, a região 

registrou crescimento de 22,4%, desempenho semelhante ao verificado para o Estado de 

São Paulo (21,3%), no mesmo período. 
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Entre os setores de atividade econômica, o de serviços respondia, em 2005, pela 

maior parte desses empregos (36,4%), ainda que em proporção menor do que a média do 

Estado (50,9%), devido às relevantes participações da indústria (31,4%) e da agropecuária 

(9,7%) na região. O comércio era responsável por 19,1% do total de empregos e a 

construção civil, por 3,5%, parcelas semelhantes às registradas para o Estado (Figura 

8.3.3-23). 

 
Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 8.3.3-23. Distribuição do emprego formal, segundo Setores de Atividade 

Econômica da RA de Sorocaba e Estado de São Paulo no ano de 2005. 

 

No primeiro qüinqüênio dos anos 2000, o crescimento médio anual do emprego na 

Região foi de 4,1% a.a., taxa semelhante à média do Estado (3,9% a.a.), refletindo o 

comportamento positivo de todos os setores de atividade (Figura 8.3.3-24). 

O emprego da Região Administrativa de Sorocaba representava 5,3% do total do 

Estado de São Paulo, em 2005, proporção igual à de 2000. Nesse mesmo período, a 

agropecuária da região aumentou sua participação no total de empregos estaduais de 12,5% 

para 15,0%, a construção civil, de 3,4% para 5,4%, e a indústria, de 6,7% para 7,1%, 

enquanto o comércio manteve em 5,4% sua parcela no total do Estado e os serviços 

diminuíram de 4,2%, para 3,8%. 
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Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 8.3.3-24. Taxas de Crescimento Médio Anual do Emprego Formal, segundo 

Setores de Atividade Econômica no Estado de São Paulo e Região Administrativa de 

Sorocaba nos anos de 2005/2000. 

 

No quadro 8.3.3-6 são apresentadas as 20 ocupações com maior número de 

vínculos formais de emprego na RA, em 2005 e 2006. Neste conjunto de ocupações, que 

representavam 37,8% do total de empregados na RA em 2006, verifica-se a predominância 

de ocupações que exigem pouca ou nenhuma qualificação, como alimentador de linha de 

produção, trabalhador agropecuário em geral, faxineiro, trabalhador da manutenção de 

edificações, servente de obras, trabalhador volante da agricultura, atendente de lanchonete 

e vigia. Mas também encontram-se ocupações associadas ao nível de ensino fundamental 

ou médio e com necessidade de algum tipo de treinamento, normalmente no próprio local 

de trabalho, como vendedor de comércio varejista, auxiliar de escritório, motorista de 

caminhão, assistente administrativo, vigilante, cozinheiro, trabalhador de serviços de 

manutenção de edifícios e logradouros, cozinheiro, operador de caixa, operador de 

máquinas fixas, costureiro e recepcionista. Já para exercer a função de auxiliar de 
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enfermagem, exige-se o ensino médio completo, além de curso de qualificação 

profissional. 

 

Quadro 8.3.3-6. Principais Ocupações do Emprego Formal na RA de Sorocaba 2005-

2006. 

 
Fonte: SEADE, 2007 

 

Índice de Desenvolvimento de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

A RA de Sorocaba é classificada como uma área de baixos valores de IDH-M, pois 

abrange áreas de carência e grande exclusão social, panorama que se reflete nos dados de 

renda, longevidade e educação. 

No período entre 1991 e 2000 poucos municípios da RA de Sorocaba obtiveram um 

avanço significativo no IDH e outros ainda retrocederam, como Iporanga, Itapetininga e 

Ribeira. As figura 8.3.3-25 e 8.3.3-26 ilustram os dados. 
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Fonte: SEADE, 2006a. 
Figura 8.3.3-25. IDH do Estado de São Paulo, com destaque para a RA de Sorocaba no 
ano de 1991. 

 
Fonte: SEADE, 2006a. 

Figura 8.3.3-26. IDH do Estado de São Paulo, com destaque para a RA de Sorocabano ano 

de 2000.



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
286

 

A pouca evolução nos índices de IDH-M da RA de Sorocaba é resultado dos altos 

índices de mortalidade infantil, analfabetismo e desemprego, ocorrentes principalmente 

nos municípios próximos ao Vale do Ribeira.  

Os diferentes indicadores sociais, como nível de renda, emprego, investimentos 

industriais, educação, mortalidade infantil e saúde pública, convergem para a 

caracterização da região como uma das menos desenvolvidas do Estado de São Paulo, 

embora apresente maior dinamismo econômico em algumas áreas mais vocacionadas para 

a indústria, agricultura e serviços. 

Dando ênfase aos municípios de Itu e Salto, a seguir observa-se o quadro 8.3.3-7 

de valores do IDH-M para a Região de Governo de Sorocaba. 
 
Quadro 8.3.3-7. Valores de IDH-M da Região de Governo de Sorocaba. 

Região de Governo de  
Sorocaba Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000 

Sorocaba 0.828 
São Roque 0.82 
Itu 0.815 
Votorantim 0.814 
Tietê 0.81 
Salto 0.809 
Mairinque 0.801 
Porto Feliz 0.8 
Jumirim 0.795 
Alumínio 0.787 
Araçoiaba da Serra 0.785 
Iperó 0.779 
Araçariguama 0.77 
Pilar do Sul 0.774 
Salto de Pirapora 0.771 
Piedade 0.757 
Ibiúna 0.746 
Tapiraí 0.738 

Fonte: PNUD, 2000. 

 

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) 

A heterogeneidade das dimensões sociais e econômicas da RA de Sorocaba reflete-

se na classificação de seus municípios por grupos do Índice Paulista de Responsabilidade 

Social – IPRS,3 elaborado pela Fundação Seade. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
287

Na dimensão riqueza, no âmbito do IPRS, a região está em sétimo lugar. Nas 

dimensões sociais, entretanto, situa-se em patamares inferiores: ocupa a 12a posição em 

longevidade e a 13ª em escolaridade, indicando a importância da realização de esforços na 

área de educação e saúde para dinamizar as atividades econômicas e impulsionar 

desenvolvimento social da região. 

É possível identificar no mapa do IPRS-2004 que Sorocaba, Águas de Santa 

Bárbara, Alumínio, Boituva, Botucatu, Cerquilho e Salto pertencem ao Grupo 1 do IPRS, o 

qual reúne municípios com bons indicadores nas três dimensões. No Grupo 2, há nove 

municípios, todos com bons indicadores de riqueza e pelo menos um dos indicadores 

sociais insatisfatório. No Grupo 3, que engloba os municípios com indicador de riqueza 

baixo e bons indicadores sociais, foram classificados oito municípios. No Grupo 4, que 

agrega municípios com baixo indicador de riqueza e indicadores sociais intermediários, 

concentraram-se 29 municípios (36,7%). Os 26 municípios restantes (32,9%) pertencem ao 

grupo 5 do IPRS, caracterizado por indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade 

menos favoráveis. (Quadro 8.3.3-8 e Figura 8.3.3-27) 

Quadro 8.3.3-8. Municípios integrantes de cada grupo no Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS -2004) para a AII. 

 
Fonte: SEADE, 2007 

.
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Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2007. 

Figura 8.3.3-27. Distribuição dos municípios da RA de Sorocaba nos cinco grupos do 

IPRS ao longo de três períodos. 
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Na dimensão de riqueza, o comportamento da RA de Sorocaba foi semelhante ao 

do conjunto do Estado. Houve crescimento no consumo de energia elétrica no comércio, na 

agricultura e nos serviços; pequenos aumentos no consumo de energia elétrica residencial; 

ampliação do rendimento médio do emprego formal; e, diferentemente do Estado, ligeira 

expansão do valor adicionado fiscal per capita. 

O indicador de longevidade teve uma pequena melhora e, em 2004, aproximou-se 

da média paulista (69 e 70, respectivamente). As taxas de mortalidade infantil e perinatal 

contribuíram com este resultado, embora tais taxas ainda se encontrem mais elevada que a 

média estadual. A contribuição negativa para o indicador de longevidade partiu da taxa de 

mortalidade do grupo das pessoas com mais de 60 anos (41,8 por mil habitantes), maior do 

que a do conjunto do Estado (38,7). 

Quanto à dimensão de escolaridade, observa-se pequeno progresso em todos seus 

componentes. Entretanto, a região encontra-se abaixo do conjunto do Estado em todos os 

índices que compõem o indicador sintético. 

A figura 8.3.3-28 ilustra as informações comparativas do IPRS da RA de Sorocaba 

e do Estado de São Paulo. 
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Fonte:SEADE, 2006b. 

Figura 8.3.3-28 Parâmetros do IPRS para a RA de Sorocaba e do Estado de São Paulo. 

 

A seguir, é possível observar na figura 8.3.3-29 as diferenças encontradas na 

região a partir da análise dos valores de riqueza, longevidade e escolaridade do IPRS 

obtidos para a sede da RA e para os municípios de Itu e Salto no ano de 2004. 
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Fonte:SEADE, 2006b. 

Figura 8.3.3-29. Parâmetros do IPRS para a sede da RA de Sorocabae para os municípios 

de Itu e Salto. 

 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) apresenta duas dimensões: a 

socioeconômica que se refere à renda e à escolaridade dos responsáveis pelos domicílios; e 

a dimensão ciclo de vida das famílias, correspondente às características demográficas e ao 

ciclo de vida. A partir de indicadores este índice classifica 6 grupos de vulnerabilidade 

social conforme ilustrado no quadro 8.3.3-9. 
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Quadro 8.3.3-9. Classes de vulnerabilidade social do IPVS. 

 
Fonte: SEADE, 2010. 

 

Dimensão socioeconômica  

Em 2000, foi constatado por levantamento realizado pelo SEADE (2010) que a 

renda média do responsável pelo domicílio, no Grupo 1 (R$ 2,572), é substancialmente 

mais elevada que a dos demais grupos, superando em cerca de duas vezes a do Grupo 2 

(R$ 1.187), o segundo mais bem posicionado na escala de vulnerabilidade. Essa diferença 

aumenta conforme se avança na escala de vulnerabilidade, até atingir a ordem de sete 

vezes em relação ao grupo mais vulnerável, cuja renda média mensal é de R$ 381. 

As desigualdades dentro do espaço regional sobressaem quando se examina a 

distribuição de renda, segundo os diferentes grupos do IPVS. Os chefes do domicílio 

residentes nos Grupos 1 e 2 (de nenhuma e de muito baixa vulnerabilidade, 

respectivamente), que totalizam 24,5%, apropriam-se de 42,5% da massa total de 

rendimentos auferida pelos responsáveis. Já os grupos pior posicionados na escala do IPVS 

apresentam situação bem diferente: o Grupo 5 (alta vulnerabilidade), que reúne a maior 

parcela de chefes (29,9%), apropria-se de 17,8% da massa total; o Grupo 6, de muito alta 

vulnerabilidade, que conta com 10,0% dos responsáveis da região, detém apenas 5,1% 

desses recursos. 

A RA de Sorocaba está entre as regiões paulistas que apresentam os piores 

indicadores de escolaridade. Populações com baixa instrução, em geral, tendem a ter 

condições de vida mais desfavoráveis, pois enfrentam maiores dificuldades na obtenção de 

um posto de trabalho e no cuidado com a saúde, por exemplo. Logo, é de se esperar um 
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gradiente de vulnerabilidade ascendente conforme diminui a proporção dos chefes com 

ensino fundamental completo. De fato, no Grupo 1, de nenhuma vulnerabilidade, 80,8% 

dos responsáveis concluíram esse nível de ensino, enquanto no Grupo 6, de vulnerabilidade 

muito alta, essa proporção é de apenas 16,0%. Por decorrência, também a média de anos de 

estudo do chefe apresenta a mesma tendência: no grupo mais privilegiado, a média 

registrada foi de 11,2 anos (o que corresponde, no mínimo, ao ensino médio completo), 

quase três vezes maior que a do Grupo 6 (4,1 anos), que reúne os setores mais expostos a 

situações de pobreza. 

 

Dimensão demográfica e ciclo de vida 

Em termos de tamanho do domicílio, as famílias em melhor posição na escala de 

vulnerabilidade são menores: a média do Grupo 1 é de três pessoas por domicílio, 

enquanto no Grupo 6, com condições de vida mais precárias, as famílias, em média, são 

mais extensas, de quatro pessoas. Chama atenção a menor diferença no tamanho das 

famílias entre os grupos do IPVS, reflexo da redução da fecundidade que tem atingido as 

mulheres de todos os estratos sociais – o que indica a superação da discussão sobre a 

necessidade de políticas de controle da natalidade. Entretanto, é importante assinalar as 

diferenças na composição dessas famílias, especialmente em termos de ciclo de vida. 

Os grupos possuem perfis distintos em termos de ciclo de vida, sendo que os 

Grupos 1 e 2, mais bem posicionados na escala de vulnerabilidade, concentram famílias 

mais idosas. O Grupo 2, de muito baixa vulnerabilidade, reúne o menor percentual de 

crianças pequenas (5,4%) e de chefes com menos de 30 anos (8,3%). Por outro lado, os 

Grupos 6 e 4 (muito alta e média vulnerabilidade, respectivamente) apresentam as mais 

jovens: 24,8% e 21,9% dos chefes de domicílio desses grupos possuem menos de 30 anos 

de idade e 12,6% e 11,0% de suas populações, respectivamente, são formadas por crianças 

com menos de cinco anos. A combinação entre chefes mais jovens e maior presença de 

crianças pequenas, nas áreas de menor renda e escolaridade, constitui uma situação 

complexa a ser enfrentada por políticas públicas de naturezas diversas, envolvendo, por 

exemplo, programas das áreas de educação, assistência social e saúde. 

A distribuição espacial do IPVS na Região Administrativa de Campinas pode ser 

observada na figura 8.3.3-30. 
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Fonte: SEADE, 2010. 
Figura 8.3.3-30. Distribuição espacial do IPVS na Região Administrativa de Sorocaba. 
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9. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

 

O presente capítulo de Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais descreve 

de forma detalhada os impactos ambientais relativos ao empreendimento de barragem para 

abastecimento de água no Ribeirão Piraí, que ocorrem nas diferentes fases do 

empreendimento (planejamento, implantação e operação), classificando e avaliando esses 

impactos conforme sua natureza, relação de casualidade, persistência, ocorrência, prazo de 

ocorrência, reversibilidade, abrangência espacil, localização provável, sinergia e grau de 

significância. 

São apresentadas, ainda, as metodologias utilizadas para a realização da avaliação de 

impactos ambientais, como também os conceitos e procedimentos estabelecidos dentro do 

escopo do presente estudo. 

 

 

9.1. CONCEITOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

De acordo com a Resolução Conama n. 01/86 são considerados impactos ambientais  

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que afetem diretamente ou indiretamente: a saúde, a segurança, e o bem estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 

sanitárias ambientais; a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, 1986, s.p.). 

Essa definição é bastante abrangente, envolvendo uma gama de aspectos que muitas 

vezes são complexos e apresentam relações dificilmente quantificáveis e associáveis, 

sendo, portanto, em alguns casos, não possível de ser verificada. 
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Nesse contexto, Bitar e Ortega (1998) ressaltam que a definição de impacto 

ambiental está associada à alteração ou efeito ambiental, o qual deve ser considerado e 

determinado como significativo por meio da avaliação do projeto de um determinado 

empreendimento, podendo este ser negativo ou positivo. 

Em outras palavras, quando se aborda que impacto ambiental é qualquer alteração 

resultante de atividade humana que afete o bem estar da população, conclui-se que o 

impacto ambiental pode ser tanto negativo, ou seja, que traga algum prejuízo ao ambiente, 

englobando nesse termo também o próprio homem, como pode ser positivo, trazendo 

consigo benefícios. 

Então, não se deve associar impacto ambiental a algo negativo, e sim a alguma 

conseqüência direta ou indireta, que seja significativa, ocasionada por atividade humana. 

Nas avaliações de estudos ambientais os conceitos de significância e significativo 

ganharam ênfase devido à necessidade de quantificar e qualificar os impactos. 

De acordo com Bitar, Fornasari Filho e Vasconcelos (1990), uma alteração 

ambiental só deve ser considerada como impacto ambiental, quando essa alteração for 

significativa. Quando a alteração não for significativa esta deve ser desprezada, ou seja, 

não há impacto. 

Até meados da década de 1970 era considerada como: 

significante a alteração ambiental provocada por determinado projeto que, além de 

mensurável e persistente por muitos anos sobre uma população ou ecossistema, 

justificasse mudanças radicais na concepção do projeto, desde a mudança de 

localização e forma de operação até a sua própria rejeição (BITAR, FORNASARI 

FILHO E VASCONCELOS, 1990). 

Em 1977 surgiram os primeiros critérios para determinação da significância dos 

impactos ambientais, os quais são: magnitude, extensão espacial, tempo de duração, 

probabilidade de ocorrência, segurança na previsão, existência de valores determinados 

(por exemplo, padrões de qualidade do ar e da água) e controvérsias relacionadas ao 

projeto (BITAR, FORNASARI FILHO E VASCONCELOS, 1990). 

Portanto, pode-ser entender por impacto ambiental, qualquer conseqüência 

considerada significativa, adversa ou benéfica, que resulte ou que possa resultar da 

interação dos aspectos ambientais ou elementos de processos, operações, serviços e 
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produtos de uma organização com o meio, sobre os quais ela tenha capacidade de exercer 

controle direto ou tenha capacidade de influenciar. 

Assim sendo, praticamente todas as atividades industriais e econômicas são 

impactantes do meio em certo grau, porém algumas atividades, apesar de ocasionarem 

impactos ambientais, são permitidas e aceitas social e legalmente, devido aos benefícios 

que propiciam a comunidade, devendo, desta forma, os impactos serem mitigados ou 

compensados pelo empreendedor. 

Ao se caracterizar processos dos meios físico e biótico, como degradação 

ambiental, deve-se levar em consideração critérios sociais que relacionam a terra com o 

uso, ou pelo menos, com o potencial de diversos tipos de uso. 

Considerando o empreendimento em questão, uma barragem para abastecimento 

público de água no Ribeirão Piraí, foram elaboradas, para levantamento e avaliação dos 

impactos ambientais, listagens de controle para classificação dos mesmos, da seguinte 

forma: Benéfico e Adverso (quanto à natureza); Direto e Indireto (quanto à relação de 

causalidade); Temporário e Permanente (quanto à persistência); Certo, Provável e 

Existente (quanto à ocorrência); Imediato e a Médio e Longo Prazo (quanto ao prazo de 

ocorrência); Reversível e Irreversível (quando à sua reversibilidade); pontual e disperso 

(quanto à abrangência espacial); ADA, AID, AII e Estratégico (quanto à localização 

provável); e Cumulativo ou Independente (quanto à sinergia). 

Para a avaliação dos impactos ambientais do empreendimento, esses termos foram 

definidos, pela equipe responsável pelo RAP, da seguinte forma: 

Natureza 

− Benéfico: quando o impacto produz um resultado positivo para o fator ambiental 

analisado. Por exemplo, geração de empregos e renda. 

− Adverso: quando o impacto produz um malefício ao meio ambiente. Por exemplo, 

impacto visual, processos erosivos e assoreamento. 

Relação de Casualidade 

− Direto: quando o impacto está associado diretamente a uma atividade do 

empreendimento. Também denominados de impactos de primeira ordem. Por 
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exemplo, a atividade de terraplenagem possibilita a ocorrência do impacto direto 

relacionado aos processos erosivos. 

− Indireto: quando o impacto é uma consequência de um outro impacto direto 

causado pelo empreendimento, ou seja, o impacto indireto refere-se a um processo 

em cadeia, gerando impactos de ordem superiores (segunda, terceira, quarta ordem, 

e assim consecutivamente). Por exemplo, o impacto direto associado aos processos 

erosivos pode gerar o impacto indireto de assoreamento (segunda ordem), este, por 

sua vez, causar a alteração da qualidade das águas superficiais de um corpo d´água 

(impacto de terceira ordem) e a mortandade da fauna aquática (quarta ordem), e 

assim consecutivamente. 

Persistência 

− Temporário: quando depois de iniciada a atividade que gera o impacto, este deixa 

de existir se a mesma é finalizada. Por exemplo, os empregos gerados durante a 

fase de instalação do empreendimento, pois, quando as atividades construtivas são 

cessadas pela finalização dos trabalhos de implantação, o impacto deixa de existir. 

− Permanente: quando depois de iniciada a atividade que produz o impacto, este 

persiste ao longo do tempo. Por exemplo, a alteração da configuração topográfica 

por atividades de remoção de solo e terraplenagem. 

− Cíclico: refere-se a um impacto que ocorre de maneira recorrente, dependendo 

exclusivamente da atividade geradora, ou seja, quando há a atividade é gerado o 

impacto, quando a atividade cessa o impacto deixa de existir. Por exemplo, o ruído 

e vibrações de máquinas e equipamentos. 

Ocorrência 

− Certo: impacto que tem ocorrência certa, pois, está associado a certas atividades do 

empreendimento. Por exemplo, as atividades de terraplenagem geram processos 

erosivos. 

− Provável: impacto com probabilidade de ocorrência, mas que dependem de certos 

fatores e/ou situações preexistentes. Por exemplo, o impacto de assoreamento 

depende da ocorrência de processos erosivos e da ausência de sistemas de controle 

das águas pluviais. 
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− Existente: impacto que já ocorre na área de estudo, sendo identificado durante os 

levantamentos desenvolvidos no diagnóstico ambiental. Por exemplo, o ruído já 

existente nas proximidades de áreas industriais, vias de acesso e rodovias de grande 

tráfego de veículos. 

Prazo de Ocorrência 

− Imediato: quando surge no instante da implantação do empreendimento ou no 

início de uma determinada atividade. Por exemplo, ruído das máquinas e 

equipamentos usados na obra de implantação apresenta ocorrência imediata. 

− Médio prazo: quando o efeito do impacto se manifesta após determinado tempo, 

mas ainda durante nas fases de planejamento, implantação e/ou operação do 

empreendimento (até 24 meses do início da atividade). O período de 24 meses foi 

definido como sendo o prazo máximo para implantação do empreendimento, 

conforme cronograma apresentado no projeto básico, envolvendo as etapas de: 

estudos e projetos; implantação da barragem; intervenções na área da represa; 

estradas de acesso; e desapropriações. 

− Longo prazo: quando o efeito do impacto se manifesta depois de passado o período 

de planejamento, implantação e/ou operação do empreendimento, ou seja, depois 

da finalização das atividades que gerou o impacto na área (após 24 meses do início 

da atividade). 

Reversibilidade 

− Reversível: quando alguma ação é implementada e cessa o efeito do impacto. Por 

exemplo, o impacto visual pode ser revertido pela implantação de cortina vegetal. 

− Irreversível: quando o efeito do impacto permanece ao longo do tempo, por 

impossibilidade de reverter o mesmo, devido a questões técnicas e/ou econômicas, 

nesses casos geralmente são exigidas medidas compensatórias. Por exemplo, o 

desmatamento ou a impermeabilização do terreno de uma área para implantação de 

um loteamento, construção ou barragem. 

Abrangência Espacial 

− Pontual: impacto que está restrito a certo local. Por exemplo, a alteração no uso e 

ocupação do solo está restrita a área de implantação do empreendimento. 
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− Disperso: impacto gerado se dispersa pelo ambiente, dificultando definir sua 

abrangência espacial. Por exemplo, a emissão atmosférica se espalha pelo ambiente 

dificultando definir seu tamanho e volume. 

Localização Provável 

− ADA: quando o impacto afeta apenas a área em que a atividade está sendo 

desenvolvida, ou seja, a Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. 

− AID: quando o impacto afeta o entorno próximo do empreendimento, ou seja, a 

Área Diretamente Afetada (AID) do empreendimento. 

− AII: quando o impacto afeta além dos limites da AID, ou seja, quando seus efeitos 

são sentidos na Área de Influência Indireta (AII). 

− Estratégico: quando o impacto afeta algum aspecto ambiental que seja considerado 

estratégico ou de grande significância para região, tais como unidades de 

conservação, bens minerais não renováveis que estão em fase escassez, espécies de 

fauna e flora em extinção, ponto de captação de água para abastecimento urbano, 

etc. 

Sinergia 

− Independente: quando um impacto é novo e não se soma a nenhum outro impacto 

decorrente de qualquer outra atividade ou empreendimento existente. 

− Cumulativo: quando o impacto causado por este empreendimento se acumula com 

algum outro impacto e/ou passivo já existente, ainda que causado por atividades 

não relacionadas ao empreendimento analisado. 
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Para a determinação do grau de significância dos impactos ambientais foi usado o 

método Ad Hoc, o qual consistiu de discussão entre os profissionais que participaram da 

elaboração do presente RAP. 

Além disso, foram determinadas, como já descritas detalhadamente no capítulo 

Definição da Área de Estudo, as seguintes áreas de influência: 

− Área de Influência Indireta (AII): para os Meios Físico e Biótico foi definida a 

UGRHI – 05 (PCJ), com ênfase para a Bacia do Rio Jundiái. Para o Meio Sócio-

Econômico estabeleceu-se as Regiões Administravas de Campinas e Sorocaba, com 

ênfase para Região Metropolitana de Campinas (Indaiatuba) e Regiões de Governo 

de Jundiaí (Cabreúva) e Sorocaba (Itu e Salto). 

− Área de Influência Direta (AID): para os Meios Físico e Biótico definiu-se a área 

da Sub-Bacia Hidrográfica do Ribeirão Piraí. Já para o Meio Sócio-Econômico 

foram estabelecidos os municípios de Cabreúva, Indaiatuba, Salto e Itu. 

− Área Diretamente Afetada (ADA): para os Meios Físico e Biótico definiu-se o 

limite da cota máxima de inundação do reservatório. Para o Meio Sócio-Econômico 

foram estabelecidas as propriedades rurais que terão parte de suas terras alagadas 

pelo empreendimento. 

Para avaliação do grau de significância de cada impacto, foram estabelecidos 3 

níveis de acordo com os critérios de: sensibilidade do ambiente; saúde e segurança da 

população ou de funcionários; estrutura do ambiente; padrões pré-estabelecidos na 

legislação; e quantidade das medidas mitigadoras e/ou compensatórias. 

Considerando esses critérios, os graus de significância são entendidos no presente 

RAP da seguinte forma: 

− Alta Significância: são impactos que alterem aspectos de alta sensibilidade 

ambiental; que afetem a saúde ou segurança da população ou de funcionários; que 

ocasionem desestrutura do ambiente; que extrapolem padrões pré-estabelecidos na 

legislação; ou que necessitem de medidas mitigadoras e/ou compensatórias de 

grande monta. 
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− Baixa Significância: são impactos que afetem aspectos ambientais já alterados pela 

ação antrópica; que não afetem a saúde ou segurança da população ou de 

funcionários; que não desestruturem o ambiente; ou que possam ser mitigados por 

medidas mitigadoras usuais, de fácil aplicação e que possibilitem que os padrões 

estabelecidos pela legislação sejam atendidos. 

− Média Significância: são impactos que estão em um nível intermediário entre os 

dois níveis descritos anteriormente. 

Portanto, a seguir são apresentados os impactos ambientais que poderão ser gerados 

pelo empreendimento, nas fases de planejamento, implantação e operação, caracterizando, 

classificando e avaliando-os de forma detalhada para subsidiar, em seguida, a definição dos 

programas ambientais que mitiguem, controlem e/ou compensem seus efeitos negativos e 

potencializem os positivos. 

 

9.2. IMPACTOS NA FASE DE PLANEJAMENTO 
 

 

9.2.1. Compatibildiade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada 

 Em relação as legislações federais, estaduais e municipais o empreendimento 

apresenta compatibilidade, pois, em termos municipais e federais não há nenhuma 

legislação que impeça a implantação do empreendimento no local, especialmente, 

considerando que as Prefeituras Municipais de Salto e Itu, onde a barragem e seu 

respectivo reservatório situam-se fisicamente, emitiram Certidões de Uso e Ocupação do 

Solo e Declaração das suas respectivas Secretarias e Meio Ambiente atestando da 

inexistência de legislação municipal que impeçam a implantação do empreendimento no 

local proposto. 

 Já em termos estuduais, o empreendimento está inserido dentro dos limites da Área 

de Proteção Ambiental (APA) de Cabreúva, estabelecidas pela Lei Estadual no. 4.023, de 

22.05.1984, alterada pelas Leis Estaduais nº 12.289 e 12.290, de março de 2006, contundo 

uma barragem com a finalidade de abastecimento público integrado de 3 municípios 

(Indaiatuba, Itu e Salto) e a possibilidade futura de mais um outro município (Cabreúva), 
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está inserida em um dos objetivos principais da APA, que refere-se a proteção dos recursos 

hídricos de importantes mananciais. 

 Nesse contexto, esse impacto pode ser classificado como benéfico, pois, apresenta 

compatibilidade com as legislações pertinentes a área afetada. É direto, permanente, de 

ocorrência certa, de longo prazo, irreversível e disperso. 

 Apresenta localização provável na AII, pois, apresenta relação basicamente com as 

legislações municipais e estaduais. É estratégico já que o empreendimento é compatível 

com a legislação, pois, legalmente qualquer empreendimento proposto para licenciamento 

deve estar compatível com as legislações pertinentes, caso contrário fica sujeito a uma 

insegurança jurídica muito significativa. Apresenta sinergia cumulativa devido a estar 

relacionado ao impacto denominado Compatibilidade com Áreas Protegidas. 

 É classificado como de alta significância, devido o caráter legal do impacto, sendo 

extremamente relevante juridicamente o empreendimento estar compatível com a 

legislação da área afetada. 

A classificação desse impacto ambiental está sintetizada a seguir. 

 

Impacto: Compatibildiade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (   ) AID (X) AII (X) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

9.2.2. Geração de Expectativas na Comunidade 

 O impacto relacionado à geração de expectativas na comunidade ocorre quando da 

divulgação da intenção de implantação de um empreendimento que irá ocasionar a 

desapropriação de propriedades para construção da barragem e seu respectivo reservatório, 
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aumentar a disponibilidade de empregos para a comunidade local e de disponibilidade de 

água para abastecimento público e ocasionar a remoção de fragmentos florestais. 

 A partir da divulgação por meios de comunicação, principalmente, em jornais 

locais e regionais sobre a elaboração de projetos e liberação de verbas para implantação do 

empreendimento, a população com propriedades na região é afetada por uma expectativa 

negativa devido a possibilidade de desapropriação de suas propriedades, especialmente, 

quando ainda não há informações sobre a real área que será afetada. 

Sua importância tende a adquirir maior intensidade à medida que se aproxima o 

momento do licenciamento ambiental e o início das obras, favorecendo a divulgação de 

informações sobre o empreendimento para a população, principalmente, aquelas que 

residem no entorno do mesmo. 

No caso do presente empreendimento, refere-se a um impacto negativo devido a 

apreensão da população afetada em relação a necessidade de terem que alterar as 

atividades que desenvolvem em suas propriedades e em muitos caso devendo que mudar-se 

para outros locais, já que suas casas serão afetadas. 

Durante a realização do diagnóstico ambiental nas entrevistas aplicadas aos 

proprietários rurais pode-se verificar que o impacto de expectativa foi bastante negativo, 

pois, todos tinham um grande anseio de saber exatamente a área que a barragem irá afetar e 

se suas casas e atividades econômicas serão afetadas e como isso irá ocorrer. 

Mesmo após a realização das reuniões técnicas para apresentação do projeto e dos 

técnicos envolvidos no projeto, a expectativa negativa ainda continuou, mas agora em 

relação a necessidade de alguns proprietários terem que alterar completamente as 

atividades que desenvolvem no local ou mesmo terem que se mudar devido as suas 

residências serem totalmente afetadas. 

Nesse momento, a expectativa não se refere mais a falta de informações sobre o 

projeto e concentra-se na preocupação dos proprietários em relação as indenizações no 

montante que consideram adequado e o prazo para pagamento e que terão para se retirarem 

do local, já que as respostas para esses questinamentos dependerem do próprio processo de 

licenciamento, podendo o empreendimento seu ou não aprovado para recebimento da 

Licença Prévia. Portanto, todas as informações fornecidas sobre esse assunto ficam no 

campo da suposição, por dependerem das decisões do licenciamento ambiental. 
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Em um grau menor, também é gerada uma expectativa positiva para os 

proprietários que ficarão as margens do reservatóri, o que possibilitam a médio e longo 

prazo uma valorização de suas terras. 

No caso da população diretamente afetada com as desapropriações, esse impacto 

pode ser entendido como adverso. Impacto direto, temporário e de ocorrência certa. 

Apresenta médio prazo de ocorrência, pois, a partir do início da implantação com o 

pagamento das desapropriações, esse impacto cessa, sendo que está previsto no 

cronograma do projeto básico o desembolso dos valores destinados a este fim entre o 

quarto e sexto meses. É reversível, com a abrangência pontual e independente, sendo que 

sua localização provável na AID. Apresenta média significância já que o número de 

propriedades afetadas é pequeno, sendo que somente em 2 propriedades projeta-se 

demolição de residências. 

A classificação desse impacto ambiental está sintetizada a seguir. 

 

Impacto: Geração de Expectativas na Comunidade 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (X) Independente (   ) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

 

9.2.3. Compatibilidade com Áreas Protegidas 

 A área do empreendimento está dentro a Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Cabreúva, que foi criada foi criada pela Lei Estadual no. 4.023, de 22.05.1984, juntamente 

com as APAs Jundiaí e Cajamar para proteger a porção de Mata Atlântica que ocorre no 
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maciço montanhoso, denominado Serra do Japi, formado pelas serras do Japí, Guaxinduva, 

Guaxatuba e Cristais e os recursos hídricos, especialmente das bacias do Ribeirão do Piraí 

e do Jundiaí-Mirim. 

Recentemente a bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí, da qual fazem parte os 

municípios de Indaiatuba, Itu e Salto, foi incorporada a APA Cabreúva pelas Leis 

Estaduais nº 12.289 e 12.290, de março de 2006, alterando seus limites. Um dos principais 

objetivos da implantação desta APA abrangendo a bacia do Ribeirão Piraí era conter o 

avanço industrial que poderia ocasionar na perda da vegetação e poluir os recursos hídricos 

utilizados como mananciais para abastecimento de água da população dos municípios 

citados. 

Portanto, a implantação de uma barragem para abastecimento público dos 

municípios de Cabreúva (possibilidade futura), Indaiatuba, Itu e Salto está completamente 

relacionada com os objetivos previstos pela criação da APA de Cabreúva no que se refere a 

proteção dos recursos hídricos, já que a proposta é estabelecer um único ponto de captação 

para abastecimento desses municípios, de forma integrada e não dispersa como é feita 

atualmente. 

Entretanto, há outro fator a ser analisado que se refere a interfência com a fauna e 

flora silvestre que serã afetadas, principalmente, os fragmentos florestais da Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) do próprio Ribeirão Piraí, do Córrego Boa Vista e do 

Ribeirão do Ingá e da Floresta e de outros pequenos afluentes sem denominação. 

Essa interferência na fauna e flora, inclusive com remoção de fragmentos florestais, 

contraria um dos objetivos da APA de Cabreúva, o que se refere a proteção da flora e fauna 

local. 

Mas é importante salientar que esses fragmentos que serão afetados já apresentam 

um elevado grau de intereferência antrópica pelas atividades econômicas de extração 

mineral, pecuária e agricultura desenvolvidas na região, existindo, em determinandos 

pontos, a ausência completa de vegetação ciliar ao longo das drenagens. 

Adicionalmente, a implantação do empreendimento, possibilitará o estabelecimento 

de uma nova Área de Preservação Permamente (APP) em faixa bem superior a atual, ou 

seja, 100 metros no entorno de todo o reservatório. Essa nova APP deverá ser revegetada 
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dentro de um Plano de Manejo da Vegetação mais global que abrigará ações de 

revegetação, educação ambiental e proteção da fauna em toda a bacia do Ribeirão Piraí. 

Portanto, a longo prazo, a implantação e operação do empreendimento, inclusive 

pelo seu caráter de interesse público primordial (direito da população de acesso a água 

potável de qualidade), está de acorod com os objetivos da APA de Cabreúva, que se 

destina claramente a proteção dos recursos hídricos e da vida natural existente tanto no 

município homônimo com na bacia do Ribeirão Piraí, pois, as medidas e programas 

ambientais que serão implantados pelo empreendimento em função da sua própria proteção 

como manancial de abastecimento público, possibilitarão um ganho ambiental para toda a 

APA. 

 Portanto, pode ser classificado, em linhas gerais, como impacto benéfico já que está 

de acordo, na maioria dos aspectos, com os objetivos da APA de Cabreúva. É direto, 

permanente, de ocorrência certa e longo prazo, irreversível e disperso. Tem localização 

provável na AID, mas como reflexo na AII já que a bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí 

está inserido em um contexto maior das APAs Cabreúva, Jundiaí e Cajamar. 

Também é estratégico, pois, os objetivos da APA Cabreúva tem um caráter de 

preservação regional, focando em bens estratégicos, como, por exemplo, a água para 

abastecimento público para uma população de pouco mais de 500.000 pessoas. Além disso, 

como a APA é uma unidade de conservação estabelecida por lei estudual, legalmente 

qualquer empreendimento proposto para licenciamento dentro da APA deve estar 

compatível com seus objetivos e suas diretrizes. 

É considerado como cumulativo já que está diretamente associado ao impacto 

denominado Compatibildiade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada, 

apresentando um alto grau de significância já que a APA apresenta diretrizes legais, 

estabelecidas em legislação estadual, que necessitam se cumpridas. 

A classificação desse impacto ambiental está sintetizada a seguir. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
308

 

Impacto: Compatibilidade com Áreas Protegidas 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (X) AII (X) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

 

9.3. IMPACTOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 
 

 

9.3.1. Geração de Empregos Diretos e Indiretos na Implantação 

 Na fase de implantação, o empreendimento irá gerar uma quantidade mediana de 

empregos diretos e indiretos, que irá atingir aproximadamente 400 funcionários, incluindo 

engenheiros, administradores, contadores, técnicos, operadores de máquinas e 

equipamentos, encarregados, pedreiros, serventes, empresas terceirizadas, entre outros. 

 Parte dessas vagas de emprego é temporária que serão desmobilizadas com o final 

da implantação da barragem. Contudo, os funcionários relacionados aos cargos 

administrativos, técnicos e de coordenação são do corpo de empregados permanentes 

relacionados ao empreendedor, as Prefeituras Municipais integrantes do Consórcio 

Intermunicipal do Ribeirão Piraí, que não serão desmobilizados ao fim da fase de 

implantação. 

 Portanto, trata-se de um impacto benéfico, direto e indireto. Apresenta caráter 

temporário, podendo evetualmente ser permanente dependendo do tipo de cargo e relação 

com o empreendedor. Tem ocorrência certa, sendo de médio prazo, pois, as obras de 
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implantação estão propostas para ser executadas em 18 meses, conforme cronograma 

apresentado no projeto básico. 

É reversível, pois, refere-se uma obra de tempo determinado, mas que parte dos 

empregos temporários podem ser revertidos em permanentes dependendo das ações que 

forem tomadas, como, por exemplo, programas de capacitação. Tem abrangência dispersa 

e com localização na AII isso porque os funcionários serão contratados basicamente nas 

cidades de Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto. É um impacto independente, de grau de 

significância média, devido principalmente ao número de empregos diretos e indiretos que 

serão gerados durante a fase de implantação. 

A classificação desse impacto ambiental está sintetizada a seguir. 

 

Impacto: Geração de Empregos Diretos e Indiretos na Implantação 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (X) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (   ) AID (X) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (X) Independente (   ) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

9.3.2. Remoção da Cobertura Vegetal 

A remoção da cobertura vegetal nas áreas onde serão desenvolvidas as atividades 

de implantação do empreendimento (barragem, reservatório, canteiro de obras, vias de 

acesso e demais pontos de apoio) atingirá a atual Área de Preservação Permanente (APP) 

do Ribeirão Piraí, Córrego Boa Vista, do Ribeirão do Ingá e da Floresta, incluindo 

pequenos afluentes, abrangendo desde áreas com gramíneas e herbáceas com pastagem até 

fragmentos florestais com vegetação arbórea de grande porte. 
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Essa intervenção totalizará uma área de 2.500.000,00 m² referente ao resevatório, 

40.000,00 m² da barragem e 36.000,00 m² para implantação dos novos acessos, totalizando 

2.576.000,00 m² de remoção de solo/vegetação. 

Portanto, trata-se de uma área bastante considerável em termos de remoção de 

vegetação, principalmente, quando se considera que cerca de 50% com vegetação arbórea. 

Entretanto, vale ressaltar que o diagnóstico ambiental da flora na área que será 

afetada pela remoção de vegetação, constatou a existência de um alto de intervenção 

antrópica em diversos pontos, inclusive com ausência completa de vegetação na mata 

ciliar. 

Nesse contexto, esse impacto pode ser classificado como adverso, direto, 

permanente e de ocorrência certa. È de médio prazo, pois, os trabalhos de remoção da 

vegetação serão realizados em etapas seguindo o cronograma da obra e de acordo com os 

trabalhos de terraplenagem, desenvolvidos ao longo dos 24 meses de implantação do 

empreendimento. 

É irreversível já que nos locais afetados haverá o reservatório, a barragem ou os 

acessos, contudo haverá uma compensação bem acima da área de vegetação existente 

atualmente, pois, a APP do reservatório será de 100 metros, duas a três vezes maior que as 

faixas de 30 ou 50 metros existentes na atualidade para as drenagens locais e as nascentes, 

respectivamente. 

 Trata-se de um impacto disperso que afetará somente a ADA, sendo cumulativo, 

pois, está relacionado e condiciona a ocorrência de outros impactos em cadeia, como por 

exemplo, a Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna. 

 Refere-se a impacto de alto grau de significância, podendo ser considerando como 

um dos impactos adversos mais importantes no contexto do presente empreendimento, 

devendo ser considerando como prioritário nas propostas e implantação dos Programas 

Ambientais. 
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Impacto: Remoção da Cobertura Vegetal 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

9.3.3. Geração de Resíduos Sólidos 

Na implantação do empreendimento os resíduos sólidos serão oriundos: 

− da construção civil e do canteiro de obras, representado por material de escavação, 

restos de concreto, resíduos metálicos, madeiras, papeis, etc.;  

− de refeitórios e sanitários sendo classificados como orgânicos;  

− do abastecimento e lubrificação de equipamentos e máquinas, como estopas e 

recipientes sujos e restos da caixa separadora de água e óleo, e materiais 

contaminados no caso de acidentes com vazamentos, sendo classificados como 

classe I (resíduos perigosos) pela Norma ABNT/NBR 10,004/2004. 

O impacto gerado pelo aumento da produção desses resíduos é diretamente afetado 

pela disposição final que esses resíduos receberão, isto é, se depositados em locais 

inapropriados podem gerar muito mais prejuízos do que se corretamente manejados e 

dispostos em locais apropriados, devidamente licenciados pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (Cetesb). 

Neste empreendimento, o Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e 

Efluentes Líquidos a serem implementados irão estabelecer diretrizes para o gerenciamento 

e a disposição de resíduos sólidos conforme seu tipo, abrangendo um conjunto de medidas 
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que visam reduzir a geração de resíduos e orientar o manejo e a disposição dos mesmos, de 

forma a minimizar os seus impactos ambientais. 

Como, por exemplo, a disposição em aterros devidamente licenciados pela Cetesb, 

preferencialmente em áreas próximas ao empreendimento, e o tratamento dos resíduos 

gerados no abastecimento e lubrificação em empresa especializada e licenciada pela 

Cetesb. 

Trata-se de um impacto adverso, direto, temporário, certo, imediato, reversível, 

pontual, que acontecerá na ADA e cumulativo, pois, pode estar associado a outros 

impactos, como a Alteração da Qualidade do Solo e Águas Superficiais e Subterrâneas, 

caso ocorre o gerenciamento inadequados dos resíduos. 

É de médio grau de significância devido ao número intermediário de funcionários 

que irão trabalhar no local e pela presença de resíduos de óleos e lubrificantes par uso nos 

equipamentos e máquinas. 

 

Impacto: Geração de Resíduos Sólidos 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

9.3.4. Geração de Efluentes 

Na fase de implantação do empreendimento, os efluentes gerados serão 

provenientes dos esgotos produzidos no canteiro de obras, e também aqueles gerados na 

manutenção do maquinário utilizado. 
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Tais efluentes devem ser devidamente tratados, com banheiro químico em locais 

isolados e no canteiro de obras por fossa séptica (ou em pequena estação de tratamento de 

esgoto), devidamente dimensionada seguindo os procedimentos exigidos pela Norma 

ABNT/NBR n. 7229/1993 (Errata 2:1997) e aprovada pela Cetesb 

Também deverá ser implantada de caixa separadora de água e óleo na área de 

manutenção do maquinário. A manutenção periódica dos equipamentos também pode 

favorecer a redução do consumo de combustível, contribuindo para a redução da geração 

de efluentes nas citadas caixas separadoras. 

Este impacto pode ser classificado como adverso, direto, temporário, certo, 

imediato, reversível, pontual, ocorrendo na ADA, cumulativo e de médio grau de 

significância. 

 

Impacto: Geração de Efluentes 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

9.3.5. Alteração do Uso e Ocupação do Solo 

Haverá uma mudança no uso e ocupação do solo durante a fase de implantação das 

obras de um uso do solo predominantemente de pastagem (com gramíneas e herbácea), 

cultura e fragmentos florestais (mata ciliar), por áreas com obras de construção da 

barragem, do canteiro de obras, terraplenagem, abertura de acessos e demais infraestruturas 

necessários para apoio ao empreendimento. 

Esta alteração irá acarretar mudanças na velocidade e quantidade de água de 

escoamento superficial, pela remoção da camada vegetal superficial formada atualmente 
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por gramíneas, herbáceas, cultura e vegetação arbórea. Em termos paisagísticos, a área 

atualmente apresenta um mosaico bastante antropizado por diferentes de uso, mas que 

ainda representa uma área rural, com paisagem bucólica. 

É um impacto adverso, direto, temporário, de ocorrência certa, médio prazo, 

reversível, pontual, de ocorrência na ADA, cumulativo e de baixo grau de significância. 

 

Impacto: Alteração do Uso e Ocupação do Solo 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (X) Baixa (   ) Média (   ) Alta  

 

9.3.6. Alteração na Paisagem 

Na implantação do empreendimento haverá uma modificação brusca da paisagem, 

passando por um momento de desestruturação do modelo atual, que é zona rural, com 

mosaico bastante antropizado até chegar ao novo padrão, que é a implantação da barragem 

e o respectico enchimento de seu reservatório. 

Essa alteração na paisagem para uma situação de obra, com serviços de 

terraplenagem, movimentação de solo e construções civis, acarretará em um impacto 

brusco com a paisagem rural existente atualmente, durante os 18 meses previstos no 

projeto básico para término da implantação do empreendimento. 

Nesta fase pode ser utilizado o fechamento das áreas ocupadas pelo canteiro de 

obras com tapumes ou outra vedação, porém, mesmo que temporário pelo período 

determinado pelo cronograma de obras, afetará a paisagem do entorno, podendo prejudicar 

referenciais tanto para a população do entorno como para a fauna local. 
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Desta forma, este impacto pode ser considerado adverso, direto, temporário, de 

ocorrência certa, imediato e a médio prazo, reversível, pontual, restrito à ADA, 

independente e de baixo grau de significância. 

 

Impacto: Alteração na Paisagem 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (X) Baixa (   ) Média (   ) Alta  

 

9.3.7. Alteração na Qualidade do Solo 

 A alteração na qualidade do solo está relacionada basicamente a dois aspectos, a 

mudança da estrutura física do solo pelas atividades de terraplenagem e a possibilidade de 

contaminação por óleos, graxas e esgoto sanitário provenientes de máquinas e 

equipamentos utilizados na implantação e das fossas sépticas do canteiro de obras. 

 Contudo, ressalta-se que a maioria dos equipamentos a serem usados tem 

mobilidade restrita aos locais e às proximidades das obras (tais como motoniveladoras, 

tratores de esteira, pás carregadeiras etc.). 

Por serem equipamentos de menor mobilidade do que caminhões basculantes e com 

outras carrocerias e funções, os quais podem se deslocar facilmente até postos de 

abastecimento, estes devem ser abastecidos e lubrificados próximo às frentes de trabalho, 

por meio de caminhões específicos para tais fins. 

Portanto, não há a necessidade de dotar o canteiro de obras com depósito de 

combustíveis, o que deverá diminuir muito o risco de vazamentos, especialmente de 

grandes volumes. Ainda assim, quando do abastecimento nas frentes de trabalho e da 
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lubrificação dos equipamentos, poderão ocorrer alguns despejos de pequena monta dos 

mesmos no solo. 

Já em relação a alteração da estrutura física do solo, pode-se considerar como 

insignificante devido a área já apresentar certo nível de modificação antrópica pela 

atividade de pastagem, cultura e vegetação arbórea. 

Por esses motivos a alteração da qualidade do solo refere-se a um impacto restrito a 

ADA, de baixa significância, devido ser facilmente evitado por medidas simples de 

controle ambiental e revertido por meio da imediata remoção do solo contaminado e 

armazenamento em tambores metálicos, para posterior destinação para o tratamento em 

empresas especializadas, como por exemplo, a unidade de gerenciamento de solo 

contaminado do aterro de resíduos Estre em Paulínia. 

Será um impacto adverso, direto, certo e imediato. Seus efeitos serão pontuais, 

temporários e reversíveis. Sua ocorrência está limitada a ADA, tendo caráter cumuativo, 

podendo ser considerado de baixa significância. 

 

Impacto: Alteração na Qualidade do Solo 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (X) Baixa (   ) Média (   ) Alta  

 

9.3.8. Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna 

As obras para implantação do empreendimento irão causar interferências em 

vegetação ciliar ao longo do Ribeirão Piraí, Córrego Boa Vista, do Ribeirão do Ingá e da 

Floresta e de pequenos afluentes sem denominação, destruindo os habitats formados pelos 
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fragmentos florestais ainda existentes na ADA, principalmente, os existentes na porção 

montante na propriedade da Fazenda Piraí e a jusante próximo a barragem. 

Ressalta-se que a mata ciliar em muitos locais está totalmente descaraterizada, 

formando clarões de gramíneas e herbáceas usadas para pastagem e acesso de animais de 

criação para as águas das drenagens, principalmente nos trechos da Fazenda e do Sítio 

Pedra Branca. Portanto, a mata ciliar, em muitos locais da ADA, não forma um corredor 

contínuo para a circulação da fauna. 

Entretanto, as obras de implantação irão afetar e remover a vegetação existente, 

interferindo no que ainda há de vegetação remanescente, ocasionando dificuldades para 

circulação da fauna, especialmente, considerando que haverá transito de máquinas e 

equipamentos ao longo dos 18 meses destinados a fase de implantação. 

A intensificação da atividade humana pelas obras civis do empreendimento, limita 

o desenvolvimento da fauna, mas não impedirá que se forme, transite e migre. 

A exposição a animais silvestres dos funcionários da obra, sempre conta com o 

agravante de estes serem hospedeiros naturais de microorganismos e parasitas causadores 

de doenças. 

Será um impacto adverso, direto e certo. È de longo prazo já que ocorrerá mesmo 

após a fase de implantação do empreendimento. Seus efeitos serão pontuais, temporários e 

reversíveis. Sua ocorrência está limitada a ADA, tendo caráter cumuativo, podendo ser 

considerado de alta significância, pois, afetará os fragmentos florestais existentes na ADA. 

Impacto: Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  
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9.3.9. Desapropriação para Implantação do Empreendimento 

 Pela implantação do empreendimento ocorrerão desapropriações em 8 propriedades 

rurais, ou seja, Fazenda Monte Belo (matrícula 80.646 CRI Itu), Fazenda Piraí (matrícula 

8.722 CRI Itu), Fazenda Conceição, Sítio Pedra Branca (transcrição 51 CRI Salto), Sítio 

Pedra Branca (matrícula 16.898 CRI Salto), Fazenda Pedra Branca (matrícula 18.127 CRI 

Salto), Sítio Piraí (matrícula 1.104 CRI Salto) e Sítio Bom Viver (matrícula 4.758 CRI 

Salto). 

 No total serão afetadas 2.500.000,00 m² de áreas a serem desapropriadas, que  irão 

afetar áreas de culturas, pastagens, mata, APP, instalações da cerâmica Pedra Branca, 

galpões das propriedades, residências e estradas e caminhos de acesso, inclusive com 

necessidade de remoção de população. 

 Portanto, trata-se de um impacto de alto grau de significância, sendo avaliado como 

um dos mais relevantes no presente estudo, o qual deverá ser considerado como prioritário 

para as ações de implantação dos Programas Ambientais. 

As indenizações estão previstas no Projeto Básico para serem realizadas antes do 

início das obras de implantação, em um prazo de 3 meses. O montante destinado para essas 

desapropriações no Projeto Básico foi de R$ 22.000.000,00. 

 Esse impacto é classificado como adverso, direito, permanente, certo, imediato, 

irreversível (quando se considera que as atividades que sçao desenvolvidas na ADA, não 

poderão mais ocorrer). É cumulativo e pontual, pois, afeta somente na ADA. 
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Impacto: Desapropriação para Implantação do Empreendimento 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

9.3.10. Alterações nas Áreas de Preservação Permanente 

 Haverá uma interferência grande na APP atual ao longo do Ribeirão Piraí, Córrego 

Boa Vista, do Ribeirão do Ingá e da Floresta e de pequenos afluentes sem denominação, 

incluindo pequenas nascentes. 

 As APPs que ocorrem na ADA representam uma faixa de 30 metros no entorno das 

duas margens das drenagens naturais e 50 metros no entorno das nascentes. Como já 

descrito anteriormente, para dessas APPs não possuem vegetação arbórea, sendo que em 

muitos pontos é ocupada por pastagem, com acesso de animais as águas das drenagens. 

 Durante a fase de implantação haverá remoção de vegetação das APPs, 

principalmente, nas áreas da barragem e reservatório, além de circulação de máquinas e 

equipamentos para execução dos trabalhos de movimentação de solo e terraplenagem. 

 Após o reservatório totalmente preenchido de água , será formada uma nova APP 

corespondente a uma faixa de 100 metros do nível mais alto do reservatório, constituindo 

assim uma APP bem maior que a anterior. 

 Pode ser considerado como impactos adverso, direto, permanente, certo, longo 

prazo, irreversível, disperso pela ADA, cumulativo e de alto grau de significância 
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Impacto: Alterações nas Áreas de Preservação Permanente 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

 

9.4. IMPACTOS NA FASE DE OPERAÇÃO 
 

 

9.4.1. Geração de Empregos Diretos e Indiretos na Operação 

Nesta fase, os empregos diretos e indiretos gerados serão tanto de natureza 

predominantemente permanente, relacionada aos funcionários responsáveis pela operação, 

manuntenção e/ou monitoramento do sistema de captação, da barragem, das estradas de 

acesso e dos programas ambientais. 

Também serão criados empregos diretos e indiretos associados as empresas de 

abastecimento público de água nos municípios de Indaiatuba, Itu e Salto que serão 

inicialmente beneficiados pelo sistema. O município de Cabreúva poderá fazer captação de 

água no futuro já que sua situação de demanda e disponibilidade hídrica está controlada 

atualmente. 

Na fase de operação a quantidade de empregos gerados é menor, considerando 

somente o sistema de captação, mas se for levado em conta também o sistema de 

distribuição de água nos três municípios citados, pode-se chegar a um total de 

aproximadamente 100 empregos diretos e indiretos. 

Assim, trata-se de um impacto benéfico, direto e indireto, predominantemente de 
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caráter permanente. Sua ocorrência é certa dentro de longo prazo, irreversível e disperso. 

Afetará a AID e AII, sendo cumulativo e de médio grau de significância. 

 

Impacto: Geração de Empregos Diretos e Indiretos na Operação 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (X) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (X) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

9.4.2. Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios 

 O objetivo maior do empreendimento é o aumento da disponibilidade hídrica para 

abastecimento público dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do 

Ribeirão Piraí, abrangendo uma população acima de 500.000 habitantes. 

Trata-se de um projeto de interesse público, para provir a população com um bem 

natural essencial para o desenvolvimento social e econômico e idealizado para operar de 

forma integrada e regional. 

Portanto, esse impacto é o mais relevante no contexto do empreendimento e que 

concentra todas as justificativas de implantação do empreendimento, já que os municípios 

do consórcio, principalmente Itu e Salto, apresentam sérios problemas atuais de 

disponibilidade de água para abastecimento. Situação que deve se agravar e atingir também 

Indaiatuba nos próximos anos se não houver uma ação integrada como a proposta para esse 

empreendimento. 

Portanto, é impacto de benéfico, direto, permanente, certo, longo prazo, irreversível 

e disperso. Está associado a AID e estratégio, sendo cumulativo e de alta significância. 
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Impacto: Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (X) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (   ) AII (X) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

 

9.4.3. Valorização Imobiliária 

 Após a implantação completa do reservatório será formada uma lâmina d´água de 

proporções consideráveis valorizando o aspecto visual das propriedades do entorno, 

principalmente aquelas no seu limite, que serão as desapropriadas (com exceção ao Sítio 

Piraí que terá toda sua área inundada). 

 Nesse contexto, haverá uma valorização imobiliária dessas propriedades devido a 

beleza cênica que será propriciada pelo reservatório, situação comum em empreendimentos 

similares. 

 Portanto, essa valorização trará um benefício direto para esses proprietários que 

poderá usufruir de um reservatório tanto para recreação como para disponibilidade hídrica 

das atividades desenvolvidas em suas propriedades. 

 Trata-se de um impacto benéfico, direto, permanente, provável, médio e longo 

prazo, irreversível, disperso, de ocorrência na AID, cumulativo e de média significância. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
323

 

Impacto: Valorização Imobiliária 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (   ) Certa (X) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

9.4.4. Incremento na Arrecadação de Impostos 

Assim como na fase de implantação, a fase de operação também refere-se a um 

empreendimento com atividades econômicas formais, que certamente recolherão impostos, 

taxas e outros tributos, de incidência direta e indireta, como ICMS, IR, INSS, FGTS, etc, 

relacionados aos empregos diretos e indiretos gerados e a venda de água e seu respectivo 

tratamento. 

Em associação, a melhoria da qualidade de vida propiciada pelo aumento da renda e 

de empregos, possibilita um aumento do consumo das famílias afetadas pelo 

empreendimento, gerando uma arrecadação de impostos, de forma indireta, pelas 

atividades de comércio e serviços no município. 

Destaca-se, ainda, que o aumento da arrecadação ocorrerá de forma gradual, 

conforme a instalação das construções e operação dos novos reservatórios e dos sitemas de 

distribuição. 

Além disso, uma maior disponibilidade hídrica propicia aos municípios envolvidos 

atrair novas empresas e a implantação de novos bairros residenciais e comerciais, que 

podem dispor de práticas modernas e adequadas de uso da água, situação que possibilita o 

aumento de impostos e a aplicação de mais recursos no gerenciamento da quantidade e 

qualidade da água oferecida a população. 
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Trata-se então de um impacto benéfico, direto e indireto. Permanente, de ocorrência 

certa, de medido e longo prazo e irreversível. Disperso, pois, envolve os três municípios 

que serão beneficiados inicialmente (Indaiatuba, Itu e Salto), além dos recolhimentos dos 

tributos e impostos estaduais e federais. De localização provável na AID e AII, que ocorre 

de forma cumulativa  e possui um grau de significância médio. 

 

Impacto: Incremento na Arrecadação de Impostos 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (X) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (X) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

9.4.5. Controle dos Regimes de Cheias para Evitar Inundações 

 Outro objetivo da barragem é a regularização da vazão das águas do Ribeirão Piraí, 

que possbilitará um controle do regime de cheias e consequentemente, a ocorrência de 

inundações a jusante, especialmente nas proximidades da confluência com o Rio Jundiaí na 

área urbana de Salto. 

 O Ribeirão Piraí propriamente dito não provoca processos de inundações na área 

urbana do município de Salto, pois, a sua confluência com o Rio Jundiaí está situada na 

zona rural. Entretanto, o aumento do volume de água propiciado pelo citado ribeirão no 

Rio Jundiaí contribui de maneira considerável para ocorrência desses processos. 

 Portanto, é um impacto benéfico, direito e indireto. É permanente, cíclico, de 

ocorrência certa, médio a longo prazo, irreversível e disperso por toda a região a justante 

da represa. Apresenta maior reflexo na AID, sendo estratégio, cumulativo e de alta 

significância. 
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Impacto: Controle dos Regimes de Cheias para Evitar Inundações 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (X) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (X) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (   ) AII (X) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

9.4.6. Alteração na Paisagem 

Na fase de operação do empreendimento haverá novamente uma modificação da 

paisagem, passando gradualmente para uma local com presença de um reservatório de água 

com dimensões consideráveis, que trará uma modificação, inclusive, dos hábtios dos 

moradores e freqüentadores da região. 

A presença de um reservatório geralmente traz um benefício em termos 

paisagísticos, mas para muitos pessoas essa alteração pode ser considerada como negativa, 

já altera a situação atual, que apresenta certo equilíbrio, para uma nova condição, 

modificando a percepção ambiental dos moradores e freqüentadores. 

Contudo, no presente estudo esse impacto será considerado como benéfico, já que 

nas entrevistas realizados com os proprietários do entorno durante o diagnóstico ambiental, 

a grande maioria acredita que haverá uma mudança da paisagem para melhor. 

Portanto, é um impacto direto, permanente, certo, irreversível, médio e longo prazo 

e disperso pela ADA e seu entorno próximo. È cumulativo de médio grau de significância. 
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Impacto: Alteração na Paisagem 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  
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10. MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 

 

Neste Capítulo são apresentados os programas ambientais destinados à mitigação e 

controle dos impactos ambientais negativos e a potencialização dos impactos positivos 

durante as fases de planejamento, implantação e operação decorrentes das atividades do 

empreendimento, a barragem para abastecimento público de água do Ribeirão Piraí. 

No capítulo anterior foram identificados e avaliados os impactos potenciais sobre o 

meio ambiente, decorrentes das intervenções relacionadas em cada fase, que se baseou na 

caracterização do empreendimento e no diagnóstico ambiental da área de estudo. 

O processo de identificação, análise e avaliação dos impactos ambientais potenciais 

foi conduzido de forma objetiva, a partir de métodos e técnicas usuais e consagrados pela 

literatura técnica e científica, para apoiar a indicação das medidas preventivas, mitigadoras, 

de controle, compensatórias e potencializadoras necessárias, à viabilização do 

empreendimento em relação aos requisitos ambientais e legais e aos anseios da 

comunidade. 

Para todos os impactos adversos são propostas medidas mitigadoras, de modo a 

eliminar e/ou atenuar sua ação, ou compensatórias para equilibrar a ação desse impacto. 

Também são propostas medidas potencializadoras, de modo a intensificar os resultados dos 

impactos ambientais de natureza benéfica. 

Ao conjunto destas medidas mitigadoras ou potencializadoras denomina-se 

Programa Ambientais no qual está inserido o Plano de Controle Ambiental. São 

apresentadas as diretrizes gerais dessas medidas, que deverão ser detalhadas na época da 

solicitação da Licença de Instalação, conforme os procedimentos estabelecidos pela 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 
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Ressalta-se que a implementação dos Programas Ambientais propostos no presente 

estudo é de responsabilidade do empreendedor, o Consórcio Intermunicipal do Ribeirão 

Piraí, devendo ser entendidos como compromissos assumidos com a população, que 

poderão sofrer alterações conforme as solicitações feitas pela Secretaria de Meio Ambiente 

e a população na época da audiência pública, alterações estas que se ocorrerem deverão ser 

acordadas com os responsáveis pelo Consórcio. 

No presente estudo são propostos 12 Programas Ambientais para mitigação, 

controle e/ou compensação dos impactos adversos e para potencialização dos impactos 

benéficos identificados nas fases de Planejamento, Implantação e Operação do 

empreendimento. A seguir são listados os programas propostos: 

1. Programa de Comunicação e Interação Social 

2. Programa de Avaliação e Salvamento do Patrimônio Histórico e Arqueológico 

3. Programa de Gestão Ambiental das Obras de Implantação 

4. Programa de Gestão Ambiental da Operação 

5. Programa de Treinamentos, Cursos e Aperfeiçoamento Profissional 

6. Programa de Educação Ambiental 

7. Programa de Desapropriação e Relocação da População 

8. Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna 

9. Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna e dos Recursos 

Pesqueiros 

10. Programa de Monitoramento da Qualidade da Água 

11. Programa de Manejo e Conservação da Flora 

12. Programa de Compensação Ambiental 

Os custos totais previstos para implementação dos Programas Ambientais são de 

R$ 1.690.000,00 na fase de implantação e planejamento (24 meses) e R$ 510.000,00/ano 

na fase de operação. 

Ressalta-se que nesses valores não estão inclusos os R$ 20.000.000,00 previstos às 

indenizações das desapropriações e a porcentagem que será destinada como compensação 

ambiental, estabelecida pela Lei n. 9.985/2000 (que institui o Sistema Nacional das 

Unidades de Conservação), regulemantada pelo Decreto n. 4.340/2002, que foi alterado 

pelo Decreto n. 6.848/2009. 
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O quadro 10-1 relaciona os programas ambientais com os respectivos impactos 

ambientais associados das fases de planejamento, implantação e operação, apresentando os 

custos estimados de implementação dos mesmos pelo empreendedor. 

Também podem ser adotados durante o desenvolvimento do empreendimento 

outros programas ambientais ou ser dada ênfase maior em alguns dos programas listados 

no presente texto, conforme interesse da Secrataria de Meio Ambiente, população e 

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí. 

 Nesse contexto, a seguir são apresentados os detalhamentos dos programas 

ambientais propostos para mitigação, controle, compensação ou potencialização dos 

impactos gerados pelo empreendimento nas fases de planejamento, implantação e 

operação. 
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Quadro 10-1. Programas ambientais e os respectivos impactos associados conforme a fase 

do empreendimento, e os custos estimados para implementação. 

Programa de 
Controle 

Ambiental 

Impactos Ambientais Associados das Fases de Planejamento (P), 
Implantação (I) e Operação (O) 

Custos 
Aproximados 

(R$) 

Programa de 
Comunicação e 
Interação Social 

- Geração de Expectativas na Comunidade (P) 
- Compatibildiade com a Legisl. Incidente sobre a Área Afetada (P) 
- Compatibilidade com Áreas Protegidas (P) 
- Geração de Empregos Diretos e Indiretos (I e O) 
- Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais (I) 
- Interferências em Atividades Econômicas (I) 
- Interferências com os Não Proprietários (I) 
- Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (I) 
- Alteração do Mercado de Trabalho Local (I) 
- Alteração na Dinâmica Populacional (I) 
- Interferências em Patrimônios Arqueol., Nat. e Culturais (I e O) 
- Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (O) 
- Valorização Imobiliária (O) 
- Incremento na Arrecadação de Impostos (O) 
- Controle dos Regimes de Cheias para Evitar Inundações (O) 
- Perdas de Atividades Produtivas (O) 
- Proliferação de Vetores de Doenças de Veiculação Hídrica (O) 
- Interferências em Unidades de Conservação (O) 

Investimentos 

de R$20.000,00 

nas Fases de 

Planejamento e 

Implantação e 

R$ 10.000,00 / 

ano na Fase de 

Operação 

Programa de 
Avaliação e 

Salvamento do 
Patrimônio 
Histórico e 

Arqueológico 

- Compatibildiade com a Legisl. Incidente sobre a Área Afetada (P) 
- Compatibilidade com Áreas Protegidas (P) 
- Alteração do Uso e Ocupação do Solo (I) 
- Interferências em Patrimônios Arqueol., Nat. e Culturais (I e O) 

Investimentos 
de R$20.000,00 

na Fase de 
Implantação e 

R$5.000,00/ano 
na Fase de 
Operação 

Programa de 
Gestão 

Ambiental das 
Obras de 

Implantação 

- Geração de Empregos Diretos e Indiretos (I) 
- Remoção da Cobertura Vegetal (I) 
- Geração de Resíduos Sólidos (I) 
- Geração de Efluentes (I) 
- Alteração do Uso e Ocupação do Solo (I) 
- Alteração na Paisagem (I) 
- Alteração na Qualidade do Solo (I) 
- Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (I) 
- Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais (I) 
- Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (I) 
- Alteração na Dinâmica Populacional (I) 
- Interferências em Áreas Protegidas (I) 
- Intensificação do Tráfego de Veículos (I) 
- Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento (I) 
- Poluição e Incômodos à População pelos Serviços da Obra (I) 
- Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (I) 
- Interferências com a Infraestrutura Existente (I) 
- Interferências com Cursos d´água Atravessados pelas Adutoras (I) 

Investimentos 

de 

R$450.000,00 

na Fase de 

Implantação 
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Quadro 10-1. Programas ambientais e os respectivos impactos associados conforme a fase 

do empreendimento, e os custos estimados para implementação (continuação). 

Programa de 
Controle 

Ambiental 

Impactos Ambientais Associados das Fases de Planejamento (P), 
Implantação (I) e Operação (O) 

Custos 
Aproximados 

(R$) 

Programa de 
Gestão 

Ambiental da 
Operação 

- Geração de Empregos Diretos e Indiretos (O) 
- Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (O) 
- Incremento na Arrecadação de Impostos (O) 
- Controle dos Regimes de Cheias para Evitar Inundações (O) 
- Alteração do Uso e Ocupação do Solo (O) 
- Alteração na Paisagem (O) 
- Perda de Ecossistemas Naturais (O) 
- Perdas de Atividades Produtivas (O) 
- Alterações no Regime das Vazões de Jusante (O) 
- Alterações na Biota Aquática (O) 
- Interferências na Qualidade das Águas (O) 
- Conflitos com Outros Usos das Águas (O) 
- Instabilização das Encostas (O) 
- Interferências no Lençol Freático (O) 
- Interferências em Patrimônios Arqueol., Naturais e Culturais (O) 
- Proliferação de Vetores de Doenças de Veiculação Hídrica (O) 
- Interferências em Unidades de Conservação (O) 

Investimentos 

de 

R$100.000,00 

/ ano na Fase 

de Operação 

Programa de 
Treinamentos, 

Cursos e 
Aperfeiçoamento 

Profissional 

- Geração de Expectativas na Comunidade (P) 
- Geração de Empregos Diretos e Indiretos (I e O) 
- Remoção da Cobertura Vegetal (I) 
- Geração de Resíduos Sólidos (I) 
- Geração de Efluentes (I) 
- Alteração na Qualidade do Solo (I) 
- Desapropriação para Implantação do Empreendimento (I) 
- Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (I) 
- Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais (I) 
- Interferências em Atividades Econômicas (I) 
- Interferências com os Não Proprietários (I) 
- Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (I) 
- Alteração do Mercado de Trabalho Local (I) 
- Alteração na Dinâmica Populacional (I) 
- Interferências em Patrimônios Arqueol., Nat. e Culturais (I e O) 
- Interferências em Áreas Protegidas (I) 
- Intensificação do Tráfego de Veículos (I) 
- Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento (I) 
- Poluição e Incômodos à População pelos Serviços da Obra (I) 
- Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (I) 
- Interferências com a Infraestrutura Existente (I) 
- Valorização Imobiliária (O) 
- Perdas de Atividades Produtivas (O) 

Investimentos 

de 

R$100.000,00 

na Fase de 

Implantação e 

R$ 20.000,00 / 

ano na Fase de 

Operação 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
332

Quadro 10-1. Programas ambientais e os respectivos impactos associados conforme a fase 

do empreendimento, e os custos estimados para implementação (continuação). 

Programa de 
Controle 

Ambiental 

Impactos Ambientais Associados das Fases de Planejamento (P), 
Implantação (I) e Operação (O) 

Custos 
Aproximados 

(R$) 

Programa de 
Educação 
Ambiental 

- Compatibildiade com a Legisl. Incidente sobre a Área Afetada (P) 
- Compatibilidade com Áreas Protegidas (P) 
- Geração de Empregos Diretos e Indiretos (I e O) 
- Geração de Resíduos Sólidos (I) 
- Geração de Efluentes (I) 
- Alteração do Uso e Ocupação do Solo (I e O) 
- Alteração na Paisagem (I e O) 
- Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna (I) 
- Desapropriação para Implantação do Empreendimento (I) 
- Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (I) 
- Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais (I) 
- Interferências em Atividades Econômicas (I) 
- Interferências com os Não Proprietários (I) 
- Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (I) 
- Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (I) 
- Alteração do Mercado de Trabalho Local (I) 
- Alteração na Dinâmica Populacional (I) 
- Interferências em Patrimônios Arqueol., Nat. e Culturais (I e O) 
- Interferências em Áreas Protegidas (I) 
- Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (I) 
- Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (O) 
- Valorização Imobiliária (O) 
- Incremento na Arrecadação de Impostos (O) 
- Perda de Ecossistemas Naturais (O) 
- Perdas de Atividades Produtivas (O) 
- Alterações no Regime das Vazões de Jusante (O) 
- Alterações na Biota Aquática (O) 
- Interferências na Qualidade das Águas (O) 
- Conflitos com Outros Usos das Águas (O) 
- Instabilização das Encostas (O) 
- Proliferação de Vetores de Doenças de Veiculação Hídrica (O) 
- Interferências em Unidades de Conservação (O) 

Investimentos 

de 

R$50.000,00 

na Fase de 

Implantação e 

R$ 15.000,00 / 

ano na Fase de 

Operação 
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Quadro 10-1. Programas ambientais e os respectivos impactos associados conforme a fase 

do empreendimento, e os custos estimados para implementação (continuação). 

Programa de 
Controle 

Ambiental 

Impactos Ambientais Associados das Fases de Planejamento 
(P), Implantação (I) e Operação (O) 

Custos 
Aproximados 

(R$) 

Programa de 
Desapropriação e 

Relocação da 
População 

- Compatibildiade com a Legisl. Incidente sobre a Área Afetada (P) 
- Geração de Expectativas na Comunidade (P) 
- Compatibilidade com Áreas Protegidas (P) 
- Geração de Empregos Diretos e Indiretos (I) 
- Alteração do Uso e Ocupação do Solo (I) 
- Alteração na Paisagem (I) 
- Desapropriação para Implantação do Empreendimento (I) 
- Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais (I) 
- Interferências em Atividades Econômicas (I) 
- Interferências com os Não Proprietários (I) 
- Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (I) 
- Alteração do Mercado de Trabalho Local (I) 
- Alteração na Dinâmica Populacional (I) 
- Interferências em Patrimônios Arqueol., Nat. e Culturais (I) 
- Interferências com a Infraestrutura Existente (I) 

Investimentos de 

R$200.000,00 na 

Fase de 

Implantação, 

além dos 

R$20.000.000,00 

destinados para 

desapropriações 

conforme 

estabelecido no 

Projeto Básico 

Programa de 
Monitoramento e 
Conservação da 

Fauna 

- Compatibildiade com a Legisl. Incidente sobre a Área Afetada (P) 
- Compatibilidade com Áreas Protegidas (P) 
- Geração de Empregos Diretos e Indiretos (I e O) 
- Remoção da Cobertura Vegetal (I) 
- Alteração do Uso e Ocupação do Solo (I e O) 
- Alteração na Paisagem (I e O) 
- Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna (I) 
- Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (I) 
- Interferências em Áreas Protegidas (I) 
- Poluição e Incômodos à População pelos Serviços da Obra (I) 
- Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (I) 
- Valorização Imobiliária (O) 
- Perda de Ecossistemas Naturais (O) 
- Perdas de Atividades Produtivas (O) 
- Alterações na Biota Aquática (O) 
- Instabilização das Encostas (O) 
- Proliferação de Vetores de Doenças de Veiculação Hídrica (O) 
- Interferências em Unidades de Conservação (O) 

Investimentos de 

R$ 100.000,00 

na Fase de 

Implantação e e 

R$ 30.000,00 / 

ano na Fase de 

Operação 
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Quadro 10-1. Programas ambientais e os respectivos impactos associados conforme a fase 

do empreendimento, e os custos estimados para implementação (continuação). 

Programa de 
Controle 

Ambiental 

Impactos Ambientais Associados das Fases de Planejamento (P), 
Implantação (I) e Operação (O) 

Custos 
Aproximados 

(R$) 

Programa de 
Monitoramento e 
Conservação da 
Ictiofauna e dos 

Recursos 
Pesqueiros 

- Compatibildiade com a Legisl. Incidente sobre a Área Afetada (P) 
- Compatibilidade com Áreas Protegidas (P) 
- Geração de Empregos Diretos e Indiretos (I e O) 
- Alteração do Uso e Ocupação do Solo (I e O) 
- Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna (I) 
- Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (I) 
- Poluição e Incômodos à População pelos Serviços da Obra (I) 
- Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (O) 
- Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (I) 
- Valorização Imobiliária (O) 
- Perda de Ecossistemas Naturais (O) 
- Perdas de Atividades Produtivas (O) 
- Alterações no Regime das Vazões de Jusante (O) 
- Alterações na Biota Aquática (O) 
- Interferências na Qualidade das Águas (O) 
- Proliferação de Vetores de Doenças de Veiculação Hídrica (O) 
- Interferências em Unidades de Conservação (O) 

Investimentos 

de 

R$50.000,00 

na Fase de 

Implantação e 

e R$ 30.000,00 

/ ano na Fase 

de Operação 

Programa de 
Monitoramento 
da Qualidade da 

Água 

- Compatibildiade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada 
(P) 
- Compatibilidade com Áreas Protegidas (P) 
- Geração de Empregos Diretos e Indiretos (I e O) 
- Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna (I) 
- Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento (I) 
- Poluição e Incômodos à População pelos Serviços da Obra (I) 
- Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (I) 
- Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (O) 
- Valorização Imobiliária (O) 
- Perda de Ecossistemas Naturais (O) 
- Alterações no Regime das Vazões de Jusante (O) 
- Alterações na Biota Aquática (O) 
- Interferências na Qualidade das Águas (O) 
- Conflitos com Outros Usos das Águas (O) 
- Interferências no Lençol Freático (O) 
- Proliferação de Vetores de Doenças de Veiculação Hídrica (O) 
- Interferências em Unidades de Conservação (O) 

Investimentos 

de 

R$100.000,00 

na Fase de 

Implantação e 

e 

R$100.000,00 

/ ano na Fase 

de Operação 
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Quadro 10-1. Programas ambientais e os respectivos impactos associados conforme a fase 

do empreendimento, e os custos estimados para implementação (continuação). 

Programa de 
Controle 

Ambiental 

Impactos Ambientais Associados das Fases de Planejamento (P), 
Implantação (I) e Operação (O) 

Custos 
Aproximados 

(R$) 

Programa de 
Manejo e 

Conservação da 
Flora 

- Compatibildiade com a Legisl. Incidente sobre a Área Afetada (P) 
- Compatibilidade com Áreas Protegidas (P) 
- Geração de Empregos Diretos e Indiretos (I e O) 
- Remoção da Cobertura Vegetal (I) 
- Alteração do Uso e Ocupação do Solo (I e O) 
- Alteração na Paisagem (I e O) 
- Alteração na Qualidade do Solo (I) 
- Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna (I) 
- Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (I) 
- Interferências em Atividades Econômicas (I) 
- Alteração do Mercado de Trabalho Local (I) 
- Alteração na Dinâmica Populacional (I) 
- Interferências em Áreas Protegidas (I) 
- Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento (I) 
- Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (I) 
- Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (O) 
- Valorização Imobiliária (O) 
- Perda de Ecossistemas Naturais (O) 
- Perdas de Atividades Produtivas (O) 
- Alterações no Regime das Vazões de Jusante (O) 
- Alterações na Biota Aquática (O) 
- Interferências na Qualidade das Águas (O) 
- Instabilização das Encostas (O) 
- Interferências em Unidades de Conservação (O) 

Investimentos 

de 

R$100.000,00 

na Fase de 

Implantação e 

e 

R$100.000,00 

/ ano na Fase 

de Operação 
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Quadro 10-1. Programas ambientais e os respectivos impactos associados conforme a fase 

do empreendimento, e os custos estimados para implementação (continuação). 

Programa de 
Controle 

Ambiental 

Impactos Ambientais Associados das Fases de Planejamento (P), 
Implantação (I) e Operação (O) 

Custos 
Aproximados 

(R$) 

Programa de 
Compensação 

Ambiental 

- Compatibildiade com a Legisl. Incidente sobre a Área Afetada (P) 
- Geração de Expectativas na Comunidade (P) 
- Compatibilidade com Áreas Protegidas (P) 
- Geração de Empregos Diretos e Indiretos (I e O) 
- Remoção da Cobertura Vegetal (I) 
- Alteração do Uso e Ocupação do Solo (I e O) 
- Alteração na Paisagem (I e O) 
- Alteração na Qualidade do Solo (I) 
- Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna (I) 
- Desapropriação para Implantação do Empreendimento (I) 
- Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (I) 
- Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais (I) 
- Interferências em Atividades Econômicas (I) 
- Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (I) 
- Alteração do Mercado de Trabalho Local (I) 
- Alteração na Dinâmica Populacional (I) 
- Interferências em Patrimônios Arqueol., Nat. e Culturais (I e O) 
- Interferências em Áreas Protegidas (I) 
- Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento (I) 
- Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (I) 
- Interferências com a Infraestrutura Existente (I) 
- Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (O) 
- Valorização Imobiliária (O) 
- Incremento na Arrecadação de Impostos (O) 
- Perda de Ecossistemas Naturais (O) 
- Perdas de Atividades Produtivas (O) 
- Alterações no Regime das Vazões de Jusante (O) 
- Alterações na Biota Aquática (O) 
- Interferências na Qualidade das Águas (O) 
- Instabilização das Encostas (O) 
- Interferências em Unidades de Conservação (O) 

Investimentos 

de 

R$500.000,00 

na Fase de 

Implantação e 

e 

R$100.000,00 

/ ano na Fase 

de Operação 

ao longo de 10 

anos para 

completa 

recomposição 

da APP 
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10.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL 
 

 

A expectativa da população pelo planejamento, implantação e operação do 

empreendimento pode gerar tanto um aspecto benéfico, correspondente à geração de 

empregos, de aumento da disponibilidade hídrica para abastecimento público de água e 

valorização imobiliária. Como também um aspecto adverso gerado pelos processos de 

desapropriações, risco de degradação ambiental e exposição da população a fontes de 

impactos. 

Assim torna-se necessária a implementação de um Programa de Comunicação e 

Interação Social, que propicie uma aproximação entre a população e o Empreendedor, 

possibilitando a divulgação de informações sobre o empreendimento (características, 

abrangência espacial e temporal da implantação e benefícios que a obra venha a 

proporcionar), e também a exposição pela população ao empreendedor de suas críticas, 

expectativas, sugestões e reivindicações locais. 

Durante a elaboração do presente estudo ambiental já foram tomadas as primeiras 

ações para diminuir as expectativas negativas, principalmente, gerada de perspectivas de 

desapropriações das propriedades que serão afetadas pelo empreendimento. 

Nesse contexto, esses proprietários foram convidados a participar de reuniões 

técnicas e entrevistas, em grupo e individualmente, para solicitar autorizações para 

execução dos levantamentos ambientais necessários e para apresentação do projeto da 

barragem, das áreas que serão afetadas pelo reservatório, da necessidade de 

desapropriações de residências e construções e outros aspectos relevante do 

empreendimento. 

 

Objetivos 

− Contribuir para a formação de conhecimento do público-alvo, sobre o 

empreendimento de forma coerente, essencialmente informativa e esclarecedora, 

por meio de um processo de comunicação e interação que busque proporcionar de 

forma clara, acessível e transparente as informações sobre os possíveis impactos 

ambientais, sociais e econômicos do empreendimento; 
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− Servir como instrumento de interação e comunicação entre o empreendedor, a 

população afetada, os órgãos públicos locais e as representações da sociedade civil 

organizada. 

 

Impactos Ambientais Associados 

− Geração de Expectativas na Comunidade (Fase de Planejamento); 

− Compatibildiade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada (Fase de 

Planejamento); 

− Compatibilidade com Áreas Protegidas (Fase de Planejamento); 

− Geração de Empregos Diretos e Indiretos (Fases de Implantação e Operação); 

− Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais (Fase de Implantação); 

− Interferências em Atividades Econômicas (Fase de Implantação); 

− Interferências com os Não Proprietários (Fase de Implantação); 

− Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (Fase de Implantação); 

− Alteração do Mercado de Trabalho Local (Fase de Implantação); 

− Alteração na Dinâmica Populacional (Fase de Implantação); 

− Interferências em Patrimônios Arqueológico, Naturais e Culturais (Fases de 

Implantação e Operação); 

− Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (Fase de Operação); 

− Valorização Imobiliária (Fase de Operação); 

− Incremento na Arrecadação de Impostos (Fase de Operação); 

− Controle dos Regimes de Cheias para Evitar Inundações (Fase de Operação); 

− Perdas de Atividades Produtivas (Fase de Operação); 

− Proliferação de Vetores de Doenças de Veiculação Hídrica (Fase de Operação); e, 

− Interferências em Unidades de Conservação (Fase de Operação). 

 

Diretrizes Metodológicas 

 Para o desenvolvimento do programa está previsto a divulgação abrangente do 

empreendimento associado à reniões técnicas com os envolvidos, desde os proprietários 

diretamente afetados, a população do entorno e instituições e organizações existentes na 
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região, com especial atenção para o Conselho da Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Cabreúva. 

 Será feita, ainda, divulgação por meio de notícias e entrevistas fornecidas a jornais, 

revistas e programas de rádio e televisão de âmbito regional. 

 Também pretende-se elaborar um site do Consórcio do Ribeirão Piraí, com espaço 

específico para a obra da barragem, com a finalidade de centralização, organização e 

divulgação de documentos e informações em relação ao empreendimento. Além disso, será 

disponibilizada linha telefônica específica do Consórcio para tirar dúvidas sobre o 

empreendimento. 

 A linha geral a ser seguida aborda a coerência das informações entre os diferentes 

públicos para garantir que todos os segmentos disponham do mesmo entendimento sobre o 

empreendimento, sua implantação e operação. 

 Portanto, pretende-se desenvolver as seguintes atividades: 

− Definição das estratégias de comunicação, orientadas para apresentar o 

empreendimento do ponto de vista técnico, econômico, político, ambiental e social, 

e em relação às medidas compensatórias, de forma simples, objetiva e direta; 

− Definição das alternativas de mídia, para que as informações relativas ao 

empreendimento possam ser disponibilizadas; 

− Definição dos conteúdos das mensagens, discursos, material gráfico e áudio visual 

informativos; 

− Elaboração de um cronograma, caso haja demanda para tanto, de reuniões abertas 

aos setores de interesse da população para realização de debates inerentes à 

evolução do empreendimento; e, 

− Estabelecimento de canal de comunicação permanente entre o empreendedor, os 

proprietários afetados, as instituições públicas, as empresas e a comunidade do 

entorno, para discutir propostas para melhoria das condições de infra-estrutura das 

vias de acesso e dos serviços públicos, além da possibilidade de definir parcerias 

para o desenvolvimento de programas em conjunto, que favoreçam todos os 

envolvidos. 
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Resultados Esperados 

− Assegurar que a comunidade envolvida tenha referências suficientes sobre o 

andamento de todas as etapas de planejamento, implantação e operação do 

empreendimento, seus impactos e as medidas mitigadoras e compensatórias a 

serem adotadas pelo empreendedor, sabendo com clareza a quem se dirigir para 

esclarecimentos, reclamações ou dúvidas, bem como sobre formas de acesso e 

utilização de benefícios resultantes das referidas medidas; 

− Otimizar os benefícios proporcionados pelo empreendimento, principalmente os 

relacionados à geração de emprego na região; e, 

− Manter canal de comunicação constante com a comunidade local para buscar 

melhorias junto ao poder público ou por meio de parcerias. 

 

Meios de Verificação 

Como indicadores de eficiência do Programa de Comunicação Social, serão 

considerados os percentuais de satisfação das lideranças e populações locais no que diz 

respeito à ausência de dúvidas e incertezas sobre o empreendimento, como também o 

atendimento às demandas pela melhoria da infraestrutura e serviços públicos e o 

estabelecimento de parceria com a comunidade local. 

A identificação dos níveis de aceitação e/ou rejeição referentes ao programa será 

permanentemente buscada, por meio de pesquisa de opinião a ser realizada ocasionalmente 

durante o andamento do Programa para manutenção ou revisão das estratégias de condução 

a serem seguidas. 

O presente programa deverá ser implementado a partir da fase de planejamento do 

empreendimento, tendo em vista otimizar as condições de relacionamento com a população 

para que o desenvolvimento das atividades e serviços necessários à instalação e operação 

transcorra sem obstáculos. 

 

Responsabilidades e Custos 

A responsabilidade pelo desenvolvimento do programas nas fases de planejamento, 

implantação e operação será do empreendedor, com investimentos previsto de R$ 
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20.000,00 nas Fases de Planejamento e Implantação e R$ 10.000,00/ano na Fase de 

Operação. 

 

 
10.2. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E SALVAMENTO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO 

 

Os elementos diagnósticos do patrimônio arqueológico, ou seja, as fontes de 

informação que podem ser usadas para conhecer o passado das comunidades que habitaram 

a região anteriormente são os vestígios e restos materiais das atividades humanas 

pretéritas. Ao conjunto de vestígios culturais e restos de objetos concentrados e 

estruturados num espaço delimitado, dá-se o nome de sítio arqueológico. 

Devido o diagnóstico ambiental, realizado durante a elaboração de o presente 

estudo, ter indicado o potencial de existência de sítios arqueológicos e históricos, se faz 

necessário estabelecer um Programa de Avaliação e Salvamento do Patrimônio Histórico e 

Arqueológico a ser desenvolvida nas fases de implantação e operação do empreendimento, 

mais especificamente nas frentes de obra. Entretanto, vale ressaltar que nenhum sítio 

arqueológico foi encontrado no diagnóstico ambiental. 

O impacto possível é a destruição, parcial ou total, de possíveis sítios 

arqueológicos, em razão de ações que levem à depredação ou à profunda desestruturação 

espacial e estratigráfica de antigos assentamentos, indígenas ou históricos. 

Como medida preventiva, portanto, é importante que, antes do início de qualquer 

obra que implique em intervenção no solo, o terreno seja objeto de prospecção 

arqueológica intensiva, com investigação do subsolo, de modo a prevenir possíveis danos 

ao patrimônio arqueológico regional, em conformidade com a Portaria IPHAN 230/2002 e 

a Resolução SMA 34/2003. 

 

Objetivos 

Esse programa tem por objetivo à realização de prospecção arqueológica na área do 

empreendimento, com vistas a verificar a ocorrência de sítio arqueológico no local, e em 

continuidade aos levantamentos preliminares realizados. 
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Impactos Ambientais Associados 

− Compatibildiade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada (Fase de 

Planejamento); 

− Compatibilidade com Áreas Protegidas (Fase de Planejamento); 

− Alteração do Uso e Ocupação do Solo (Fase de Implantação); e, 

− Interferências em Patrimônios Arqueológicos, Naturais e Culturais (Fases de 

Implantação e Operação); 

 

Diretrizes Metodológicas 

 Para realização desse programa deverá ser elaborado projeto a ser submetido 

novamente a análise do IPHAN para emissão de parecer, antes da solicitação da Licença de 

Instalação. 

 Contudo, em linhas gerais, o programa prevê as seguintes atividades: 

− Prospecção arqueológica da área pretendida para o empreendimento, com 

investigação no subsolo durante a fase de implantação, especialmente das frentes de 

obra; 

− Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelo empreendimento durante a fase 

de implantação, inclusive com treinamento para os funcionários sobre quais 

possíveis vestígios arqueológicos que podem ser encontrados e como agir em 

situações de verificação da existência de algo potencial; e, 

− No caso de se encontrar algum vestígio, realizar resgate arqueológico dos sítios, 

com escavações e coletas de materiais sistematicamente controladas e registradas, e 

envio do material resgatado à instituição reconhecida (museu), conforme 

especificação do IPHAN. Em caso da identificação de evidências arqueológicas, 

será promovido seu resgate antes do início de implantação das obras, conforme 

previsto na Portaria IPHAN 230/2002 e Resolução SMA 34/2003. 

Cabe lembrar que na presente fase de solicitação da Licença Prévia, foram 

desenvolvidas atividades relacionadas à verificação da ocorrência de vestígios 

arqueológicos na ADA - Área Diretamente Afetada, tendo sido emitido o Relatório 

Diagnóstico Arqueológico, protocolado na 9ª Superintendência Regional - 9ª 
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SR/IPHAN/SP, que informa não terem sido identificados quaisquer vestígios 

arqueológicos na gleba em análise. 

 

Meios de Verificação 

Os indicadores para a presença de sítios arqueológicos são definidos principalmente 

pela presença de depósitos inconsolidados cenozóicos com fragmentos de ossos e 

utensílios usados por povos primitivos, tais como: cerâmicas, rocha trabalhada na forma de 

pontas de flechas, pilões, machadinhas, entre outros. Também podem ser encontrados 

restos de animais e cemitérios com restos de ossos. Esses depósitos estão geralmente 

associados às margens de drenagens onde essas comunidades desenvolviam suas principais 

atividades 

Portanto, a verificação desses possíveis locais se dá pela análise de equipe de 

especialistas em arqueologia e pela escavação controlada desses locais, além do 

acompanhamento constante das atividades desenvolvidas durante as obras, especialmente, 

a terraplenagem, movimentações de solo e as escavações para implantação da barragem e 

do reservatório. 

Todos esses procedimentos de verificação serão apresentados no projeto de 

prospecção arqueológico a ser analisado novamente pelo IPHAN antes da solicitação da 

Licença de Instalação. 

Caso seja identificada evidência de sítio arqueológico durante as escavações, o 

devido resgate será realizado antes do início das obras. 

 

Responsabilidades e Custos 

O desenvolvimento desse programa será de responsabilidade do empreendedor por 

meio da contratação de equipe especializada em arqueologia. Os custos previstos são da 

ordem de R$ 20.000,00 na Fase de Implantação e R$ 5.000,00/ano na Fase de Operação. 

Caso sejam encontrados sítios arqueológicos durante a fase de implantação do 

empreendimento, os investimentos poderão ser redefinidos. 
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10.3. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO 

 

O Programa de Gestão Ambiental das Obras de Implantação é o mais extenso 

dentre os apresentados no presente estudo, principalmente, por abranger a maioria dos 

impactos ambientais gerados pelo empreendimento durante a fase de implantação. 

Contudo, as medidas a serem tomadas nesse programa são geralmente usuais e de 

aplicação comum em qualquer tipo de obra civil. O programa está estruturado de acordo 

com as orientações da legislação vigente, abrange um conjunto de diretrizes básicas e de 

medidas preventivas e de controle ambiental indicadas para serem empregadas 

previamente e durante a instalação deste empreendimento. 

A finalidade é garantir as condições ambientais adequadas nos canteiros de serviços 

e nas frentes e áreas de entorno das obras, bem como, controle da poluição das máquinas e 

equipamentos a serem utilizados na execução das obras de implantação da infraestrutura 

prevista. 

Essas diretrizes e medidas destinam-se a evitar ou minimizar ao máximo os 

processos de degradação do meio físico e biótico, decorrentes das atividades e serviços 

relacionados às obras, e as interferências e incômodos ocasionados à população residente 

nas proximidades. Além de facilitar os trabalhos posteriores de recuperação das áreas 

afetadas. 

Por esses motivos devem ser implementadas desde o início das obras e mantidas 

durante todo o período de implantação do empreendimento. Muitas dessas medidas 

deverão se estender à fase de operação do empreendimento, com sua continuidade de 

gestão ambiental. 

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 das empresas contratadas e aos procedimentos construtivos, tendo em vista a 

amplitude e a dimensão das obras, requerendo para isso que sejam assumidas pela empresa 

construtora e por todos os trabalhadores envolvidos nas obras, desde os supervisores até os 

operários. 
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A implementação dessas medidas deverá ser acompanhada pelo profissional 

responsável pelo gerenciamento ambiental do empreendimento, que irá verificar e 

confirmar a aplicação, eficiência e eficácia das diretrizes e medidas indicadas, e avaliar 

eventuais correções ou complementações que se fizerem necessárias. 

Será de responsabilidade do empreendedor o acompanhamento da execução dessas 

medidas e a tomada de decisões sobre eventuais correções de problemas que possam ser 

identificados no decorrer das obras. 

 

Objetivos 

− Possibilitar o desenvolvimento das obras de forma correta do ponto de vista 

ambiental, prevenindo e controlando os potenciais impactos negativos associados 

as atividades e serviços das obras civis de implantação do empreendimento; 

− Aplicar medidas técnicas e legais para viabilizar o desenvolvimento das obras com 

o menor impacto ambiental negativo possível; e, 

− Adotar medidas de controle ambiental das atividades construtivas, mediante o 

fornecimento as empresas contratadas, dos critérios ambientais a serem respeitados 

durante as etapas de construção e, aos trabalhadores envolvidos nas obras, das 

normas para uma conduta ambiental correta. 

 

Impactos Ambientais e Medidas de Controle Associados 

− Geração de Empregos Diretos e Indiretos (Fase de Implantação); 

− Remoção da Cobertura Vegetal (Fase de Implantação); 

− Geração de Resíduos Sólidos (Fase de Implantação); 

− Geração de Efluentes (Fase de Implantação); 

− Alteração do Uso e Ocupação do Solo (Fase de Implantação); 

− Alteração na Paisagem (Fase de Implantação); 

− Alteração na Qualidade do Solo (Fase de Implantação); 

− Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (Fase de Implantação); 

− Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais (Fase de Implantação); 

− Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (Fase de Implantação); 
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− Alteração na Dinâmica Populacional (Fase de Implantação); 

− Interferências em Áreas Protegidas (Fase de Implantação); 

− Intensificação do Tráfego de Veículos (Fase de Implantação); 

− Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento (Fase de Implantação); 

− Poluição e Incômodos à População pelos Serviços da Obra (Fase de Implantação); 

− Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (Fase de Implantação); 

− Interferências com a Infraestrutura Existente (Fase de Implantação); e, 

− Interferências com Cursos d´água Atravessados pelas Adutoras (Fase de 

Implantação). 

Para mitigação dos impactos descritos será necessário o desenvolvimento do 

Programa de Gestão Ambiental das Obras de Implantação que contemple uma série de 

medidas de controle, que são as seguintes: 

− Controle e monitoramento da qualidade do ar e de ruídos; 

− Controle e monitoramento da qualidade do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas; 

− Prevenção, controle e monitoramento dos processos de erosão e assoreamento; 

− Controle e monitoramento da Supressão de Vegetação; 

− Gerenciamento do tráfego e da segurança da população; 

− Programa de Supervisão e Fiscalização das Obras; 

− Programa de Saúde e Segurança Ocupacional; e, 

− Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

Essas medidas de controle ambiental referem-se a obras, técnicas e procedimentos 

usuais em obras civis, de eficiência comprovada e consagrada, preconizadas e descritas por 

normas técnicas e amplamente aplicadas em empreendimentos da mesma natureza. 

 

Responsabilidades e Custos 

 O desenvolvimento desse programa será de responsabilidade do empreendedor e da 

empresa contratada para execução da obra. Os custos previstos são da ordem de R$ 

450.000,00 para a Fase de Implantação 

A seguir é apresentada a descrição detalhada de cada medida a ser implementada 
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pelo empreendedor durante a fase de implantação. 

 

10.3.1. Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar e de Ruído 

Durante a fase de implantação do empreendimento, os serviços e obras irão 

requerer a movimentação de caminhões e máquinas, tais como escavadeiras, carregadeiras, 

caminhões basculantes, tratores, serras, entre outras. 

Essas atividades irão provocar incômodos aos funcionários da obra e da população 

do entorno no que se refere geração de ruídos, poeiras e outras emissões atmosféricas, 

mesmo esses impactos sendo de baixo a médio grau de significância. 

Considerando que essas emissões serão produzidas por fontes móveis em ambiente 

de zona rural, com entorno dominado por propriedades rurais, deverão ser seguidos os 

níveis de emissões atmosféricas e de ruídos estabelecidos pelas legislações federal e 

estadual, conforme Resolução Conama 08/92, Norma Regulamentadora do Ministério do 

Trabalho NR-15, Lei Estadual n. 997/1976, Decreto Estadual n. 8.468/1976, entre outras. 

As medidas indicadas deverão ser implementadas nas áreas onde serão realizadas as 

atividades civis de implantação do empreendimento e nas vias de acesso aos locais 

relacionados, de forma a manter dentro dos padrões da legislação vigente os níveis de 

emissões atmosféricas e de ruídos. 

O monitoramento dessas medidas ao longo de toda execução das obras de 

implantação é fator fundamental e obrigatório a condução do empreendimento de forma 

ambientalmente correta e adequada. 

 

Objetivos 

− Manutenção e monitoramento da qualidade do ar pela redução das emissões 

fugitivas e de gases e particulados, decorrentes da movimentação e operação 

inadequada de veículos, máquinas e equipamentos durante as obras; e, 

− Adequação dos níveis de ruídos decorrentes da operação inadequada de veículos, 

máquinas e equipamentos, bem como das atividades das obras, com vistas a 

garantir o bem estar e o conforto acústico/ ambiental dos operários, funcionários e 

entorno do empreendimento. 
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Diretrizes Metodológicas 

 Para controle das emissões atmosféricas e ruídos são propostos os seguintes 

procedimentos de controle e monitoramento ambiental: 

− As atividades das obras deverão se restringir ao horário diurno (7:00 às 19:00 

horas) para atenuar possíveis incômodos à população do entorno. No caso de 

necessidade de realização das obras no período noturno, o número de máquinas e 

equipamentos utilizados deverá ser reduzido, de maneira a adequar as emissões de 

ruídos aos padrões preconizados pela legislação vigente; 

− Umificação constante e periódica das vias de acesso e dos materiais estocados para 

terraplenagem para evitar a geração de material particulado na forma de poeira, 

com especial atenção para os locais próximos ao limite da ADA e em épocas de 

estiagem prolongada; 

− Realização de transporte de qualquer tipo de material da obra, sejam materiais de 

construção, solo e resíduos, em caminhões com carrocerias cobertas por lonas, 

principalmente no caso de transitarem em área urbana, para evitar a formação de 

poeira, a queda e o espalhamento de materiais ao longo do trajeto; 

− Manutenção periódica de todos os veículos, máquinas e equipamentos usados na 

implantação da obra, de modo a obedecer às exigências do Programa de Controle 

de Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), minimizando-se assim a 

emissão de gases poluentes e material particulado na atmosfera, fora dos padrões 

estipulados, como também da verificação do nível de ruídos em atendimento à 

resolução Conama de 08/92; 

− Controle e orientação do fluxo de veículos leves e pesados nas áreas das obras e 

vias internas de circulação, para evitar a formação desnecessária de poeira e a 

circulação em velocidades incompatíveis e com excesso de carga; 

− Verificação de que os veículos, equipamentos e máquinas sejam dotados de sistema 

de proteção junto às rodas para minimizar a ressuspensão de material particulado, 

como também atenuadores de ruídos; 

− Controle e monitoramento do período de exposição dos trabalhadores aos ruídos 

gerados pelos serviços prestados conforme os limites determinados pela Norma 
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Reguladora NR-15 do Ministério do Trabalho; 

− Limpeza de solo que porventura atinja as vias de acesso devido à entrada e saída de 

veículos do empreendimento; 

− Proibição da queima de materiais combustíveis, de lixo e de matéria orgânica em 

qualquer parte do empreendimento; e 

− Realização de monitoramento de todas as medidas propostas com a elaboração de 

relatórios síntese dos resultados obtidos e do desempenho ambiental do 

empreendimento, apontando os pontos que devem ser melhorados e/ou 

modificados. 

 

Meios de Verificação 

Os indicadores que deverão ser usados para o monitoramento ambiental dessas 

medidas de controle referem-se aqueles estabelecidos como padrões da qualidade do ar e 

para emissões atmosféricas e de ruídos, conforme a tipificação da área, do tipo de poluente, 

do tempo de exposição e das máquinas e equipamentos usados. 

Esse Programa deverá ser implementado desde o início das atividades da fase de 

implantação do empreendimento, mantendo-se durante todo o período das obras, até a sua 

conclusão. 

A responsabilidade por sua implementação será do empreendedor e das empresas 

contratadas para execução das obras e serviços, devendo ser definida equipe para o 

acompanhamento e monitoramento do programa. 

 

10.3.2. Controle e Monitoramento da Qualidade do Solo e das Águas Superficiais e 

Subterrâneas 

As atividades civis e os procedimentos de abastecimento e lubrificação de 

equipamentos poderão ocasionar a poluição do solo e das águas subterrâneas pela geração 

de efluentes líquidos e resíduos sólidos, exigindo-se dos responsáveis, a aplicação de 

medidas preventivas e corretivas relacionadas à disposição adequada dos mesmos. 

Os efluentes gerados nos sanitários do canteiro de obras e refeitório provisório 

serão principalmente de tipo doméstico, devendo os mesmos ser coletados e tratados antes 

de serem finalmente dispostos. 
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Este conjunto de medidas preventivas e corretivas destina a eliminar/reduzir os 

efeitos negativos sobre o ambiente e as comunidades, relacionados à disposição 

inadequada dos efluentes líquidos, domésticos e industriais gerados no canteiro de obras do 

empreendimento. 

As ações indicadas na seqüência deverão ser implementadas em toda a área do 

empreendimento: canteiro de obras, oficinas de manutenção de máquinas e equipamentos, 

locais de disposição temporária de materiais das obras e de resíduos sólidos, durante todo o 

período das obras até sua conclusão, incluindo-se a desativação de canteiro de obras e a 

recuperação de áreas afetadas. 

 

Objetivos 

− Controlar os procedimentos de abastecimento e lubrificação de equipamentos e 

máquinas de forma a impedir a contaminação do subsolo e águas superficiais; 

− Implementar medidas de tratamento do esgoto sanitário produzidos durante as 

obras de implantação do empreendimento; 

− Executar procedimentos de gerenciamento de resíduos sólidos gerados pela obra, 

conforme sua classificação; 

− Evitar a alteração da qualidade do solo, das águas subterrâneas, dos cursos d’água e 

drenagens localizados a jusante do canteiro de obras, alojamentos, pátios de 

estacionamento e depósitos de materiais e lubrificantes por meio da disposição 

adequada e controlada dos efluentes líquidos e resíduos sólidos; e, 

− Monitorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas conforme os valores 

orientadores da Cetesb e Conama 357, para verificar a existência de alguma 

alteração em relação aos resultados obtidos no diagnóstico ambiental. 

 

Diretrizes Metodológicas 

 Para o controle e monitoramento da qualidade do solo e águas superficiais e 

subterrâneas serão adotadas as seguinte medidas: 

− Implantação obrigatória de instalações sanitárias no canteiro de obras, na forma de 

banheiros químicos ou fossa séptic, conforme norma ABNT; 

− Controle sanitário e o monitoramento das condições de higiene dos canteiros e 
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refeitórios efetuados permanentemente; 

− Nas áreas de armazenamento de equipamentos e máquinas, onde se realiza a 

manutenção e áreas de lavagem de veículos e máquinas; áreas de manuseio e 

estocagem de óleos, graxas, lubrificantes, combustíveis e materiais poluentes; em 

locais de disposição temporária de resíduos sólidos; pátios de carga e descarga, 

estacionamentos e áreas de preparo de concreto, deverão ser implantados sistemas 

de coleta dos efluentes gerados, para encaminhá-los a um tanque separador 

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 aos 

cursos d’água pelas chuvas ou por acidentes e vazamentos, e/ou a sua infiltração no 

solo; 

− Monitoramento da qualidade da água superficial e subterrânea no término dos 

trabalhos de implantação do empreendimento por meio de análises químicas dos 

pontos de monitoramento indicados no diagnóstico ambiental, como o intuito de 

verificar se houve alguma alteração ao longo da obra; 

− Armazenamento de resíduos com óleos e graxas retidos em tambores metálicos 

vedados para posteriormente serem devidamente encaminhados a reciclagem; e, 

− Proteção dos equipamentos que utilizam de óleos ou combustíveis com bandeja de 

contenção de vazamento ou tanque de areia, de modo a evitar a contaminação do 

solo, em caso de possíveis vazamentos. 

 

Meios de Verificação 

Os indicadores que deverão ser usados para o monitoramento ambiental dessas 

medidas de controle referem-se aqueles estabelecidos como padrões da qualidade do solo e 

águas superficiais e subterrâneas, especificamente os valores orientadores da Cetesb e a 

Portaria Conama n. 357/05. 

Essas medidas deverão ser executadas de forma integrada desde o início das obras 

até sua finalização. A responsabilidade por sua implementação será do empreendedor e das 

empresas contratadas para execução das obras e serviços, devendo ser definida equipe para 

o acompanhamento e monitoramento do programa. 
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10.3.3. Prevenção, Controle e Monitoramento dos Processos de Erosão e 

Assoreamento 

Conforme descrito no Diagnóstico Ambiental desenvolvido para elaboração do 

presente estudo, a ADA do empreendimento apresenta uma média suscetibilidade à erosão 

de acordo com o tipo de solo e declividade do terreno. 

Desta forma, deverá ser implantada uma série de medidas de controle desses 

processos para evitar à alteração da qualidade ambiental local, que possa afetar inclusive 

áreas a jusante dentro da AID. 

Os processos erosivos estão intimamente relacionados ao assoreamento e, por 

consequência, pela alteração da qualidade das águas superficiais pela presença de 

partículas em suspensão. 

Durante a fase de implantação, a ocorrência de processos erosivos estará 

relacionada, principalmente as atividades da frente de obras, tais como terraplenagem, 

escavações, implantação de sistemas de água, esgoto, água pluviais e das vias de acesso, 

armazenamento de solo e materiais de construção, etc. 

A exposição do solo pela remoção da camada de cobertura vegetal é o fator 

fundamental para ocorrência da erosão, sendo o solo desagregado pelo escoamento das 

águas superficiais, com carreamento de material e assoreamento das porções jusante. 

Portanto, são apresentadas medidas de controle para mitigar os impactos negativos 

associados a esses processos. 

 

Objetivos 

− Implementar e executar das ações e procedimentos operacionais preventivos e 

corretivos para o controle dos processos erosivos e de assoreamento decorrentes 

das ações vinculadas à obra; 

− Evitar a ocorrência de problemas de processos erosivos e de assoreamento por meio 

da implantação de cobertura vegetal, sistema de drenagem provisória e sistema de 

drenagem definitivo; 

− Reduzir ao máximo possível os processos de assoreamento de drenagens e 

entulhamento de áreas baixas associados ao desencadeamento de processos 
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erosivos; 

− Monitorar as atividades desenvolvidas durante a implantação da obra, como 

também as medidas de controle ambiental adotadas para os impactos em questão, 

com a finalidade de verificar a eficácia das mesmas; e, 

− Minimizar os riscos de contaminação dos recursos hídricos. 

 

Diretrizes Metodológicas 

 Para desenvolvimento deste programa é necessário um conjunto de ações com o 

intuito de prevenir, controlar a monitorar as atividades da obra, que envolvem o 

planejamento dos serviços, estabelecimento, controle e gestão de procedimentos 

relacionados a intervenções no solo, cobertura vegetal e no escoamento das águas 

pluviais. Nesse sentido, foram definidas as seguintes ações: 

− Detalhamento e demarcação em campo dos locais onde serão implantadas as obras 

provisórias e permanentes de controle de erosão e assoreamento, tais como: valetas 

de drenagem, bacias de decantação, leiras de contenção, entre outras. As diretrizes 

e especificações técnicas de cada medida deverão ser fornecidas as empresas 

construtoras antes de sua contratação, para que tais procedimentos sejam adotados 

durante o desenvolvimento da obra; 

− Implementação das medidas de controle da erosão e assoreamento antes do início 

das obras, inclusive a preparação dos locais para armazenamento de solo, resíduos e 

materiais de construção; 

− A remoção da cobertura vegetal deverá ser conduzida de forma gradual, conforme 

o desenvolvimento das frentes de obra, devendo o terreno ser rapidamente 

recomposto e implantada nova cobertura vegetal. Nas áreas onde não serão 

realizadas obras, a vegetação deverá ser obrigatoriamente mantida; 

− A retirada da cobertura vegetal deverá ser limitada ao mínimo necessário, para 

manter a proteção do solo e a estabilidade da superfície do terreno. Nos locais onde 

serão instaladas estruturas de apoio as superfícies impermeabilizadas e 

compactadas deverão ser igualmente reduzidas, e sempre que possível, o solo 

deverá se manter protegido pela vegetação herbácea (rasteira); 

− No corte de indivíduos arbóreos, após a aprovação dos órgãos responsáveis, deve-
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se proceder na demarcação dos indivíduos e/ou áreas com fita colorida bem visível 

e sua remoção realizada de forma gradual, conforme necessário e seguindo o 

andamento das obras. A execução do corte deverá ser acompanhada pela equipe de 

monitoramento; 

− O uso de motosserras deverá restringir a remoção das árvores de grande porte 

previamente demarcadas pela equipe de monitoramento ambiental, devendo o 

equipamento estar devidamente registrado no Ibama, sendo a cópia da 

documentação do mesmo mantida no canteiro de obras. Os operadores serão 

devidamente treinados e registrados; 

− Controle da remoção da cobertura vegetal por meio da retirada da camada fértil do 

solo, que no local tem em média 30 cm, para armazenamento do mesmo na forma 

de leiras em local previamente preparado, protegido da erosão e contaminação. As 

leiras não poderão ter mais que 1,50 metros de altura e serão cobertos com 

gramíneas para manutenção de suas características físico-químicas. Esse solo não 

deverá ser armazenado por longos períodos, devendo ser utilizados o mais rápido 

possível na recuperação das áreas degradadas e taludes conforme a demanda; 

− No entorno dos locais de armazenamento do solo deverá ser implantado sistema de 

drenagem superficial provisório para evitar o desenvolvimento de erosão, para 

evitar o carreamento de sedimentos e de partículas do solo estocado para as áreas a 

jusante; 

− Conforme possível, as atividades de remoção do solo, terraplenagem e escavações 

devem ser realizadas de acordo com as condições climáticas favoráveis, evitando as 

operações em períodos chuvosos. Desta forma, a possibilidade de ocorrência de 

carreamento de solo de grande magnitude será significativamente reduzida; 

− Os serviços de terraplenagem deverão ser planejados criteriosamente para que se 

limitem ao estritamente necessário, visando interferir o mínimo possível no 

ambiente e reduzir a necessidade e os custos da recuperação das áreas afetadas. 

Para tanto a demarcação com estacas das áreas e o acompanhamento da equipe de 

monitoramento é essencial; 

− Controle da circulação de veículos e equipamentos pesados, com orientação e 

acompanhamento dos responsáveis pelo controle ambiental das obras, para que se 
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restrinja ao percurso indicado. Deste modo, o solo não será compactado 

desnecessariamente, já que essa compactação torna a superfície do terreno 

impermeável, favorecendo o escoamento superficial e o surgimento de processos 

erosivos; 

− Controle geotécnico das frentes de obra, especialmente das áreas onde serão 

desenvolvimento cortes e aterros, com formação de taludes. A inclinação dos 

mesmos deverá ser controlada, não sendo recomendadas inclinações acima de 17o 

para taludes em solo; 

− Plantio de vegetação herbácea (gramíneas e leguminosas) nas faces dos taludes e 

rampas e a instalação de dispositivos de drenagem superficial provisória e 

definitiva para proteção contra erosão. Essa vegetação deverá apresentar 

capacidade de espalhar-se com rapidez; 

− Limpeza periódica dos sistemas de drenagem para manter sua capacidade de 

escoamento e armazenamento das águas pluviais; 

− A execução de sondagem com circulação de água deverá controlar a lama de 

perfuração, não devendo a mesma ser lançada no solo ou nos corpos d´águas para 

evitar o assoreamento e a contaminação dos mesmos. De preferência essa lama 

deverá ser armazenada para reuso, caso seja possível; e, 

− Recuperação das áreas degradadas conforme as conclusões dos trabalhos da frente 

de obras para diminuir os custos de execução e não prolongar à exposição do solo 

as ações intempéricas. 

 

Meios de Verificação 

 Os indicadores utilizados para prevenção e controle dos processos de erosão e 

assoreamento estão relacionados a identificação de locais com potencial ocorrência e 

outros com a presença incipiente do processo. 

 A presença de grandes quantidades de solo nos sistemas de contenção indica que a 

ocorrência da erosão está alta, mas que o sistema está funcionando, devendo-se, nessa 

situação, focar esforços na redução do desenvolvimento do processo e na limpeza dos 

sistemas. A existência de depósitos de assoreamento a jusante da área é outro indicador da 

ocorrência do processo em estágio avançado. 
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 Essas medidas deverão ser implantadas antes do início da obras e mantidas após a 

finalização da implantação, muitas delas se transformando em medidas permanentes que 

serão conservadas inclusive na fase de operação. 

 A responsabilidade por implementação desse programa é do empreendedor e das 

empresas contratadas para execução das obras. 

 

10.3.4. Controle e Monitoramento da Supressão de Vegetação 

O local onde será implantado o empreendimento é ocupado atualmente por 

pastagem, culturas, fragmentos florestais e indivíduos arbóreos isolados. 

Devido a necessidade da supressão de vegetação citada são propostas medidas de 

controle com o intuito que o corte a ser realizado restrinja-se somente a área autorizada. 

Evitando deste modo, eventuais incidentes de cortes desnecessários da vegetação, 

principalmente, por essa supressão estar situada, em muitos casos, em Áreas de 

Preservação Permanente (APPs). 

Já as medidas compensatórias da vegetação são apresentadas no Programa de 

Compensação Ambiental. 

 

Objetivos 

− Prevenir o corte desnecessário e não autorizado de vegetação nativa; 

− Controlar e estabelecer os procedimentos de corte e remoção da vegetação 

necessários a implantação do empreendimento; e, 

− Estabelecer procedimentos de monitoramento das atividades da obra para que não 

ocorram intervenções não previstas e autorizadas pelo órgão ambiental competente. 

 

Diretrizes Metodológicas 

 Para desenvolvimento desse programa é necessária a execução das seguintes 

atividades: 

− Qualquer atividade de intervenção em vegetação e APPs, inclusive a recomposição 

florestal e arborização, deverão estar obrigatoriamente autorizadas pelos órgãos 

ambientais responsáveis, no caso a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(Cetesb), por meio da apresentação de projeto específico para essa finalidade. 
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− Cópia da autorização da Cetesb deverá ser mantida no canteiro de obras para fins 

de fiscalização, inclusive da planta carimbada pelo referido órgão, com a 

delimitação das áreas de intervenção; 

− Delimitar com estaqueamento as áreas das frentes de obra e marcar com fita 

colorida as áreas e os indivíduos arbóreos isolados que deverão removidos, para 

não ocorrer erros dos operadores dos maquinários; 

− Delimitar com placas e cerca as APPs informando a proibição de entrada no local 

para pessoal na autorizado e a realização intervenção não autorizada, como também 

os indivíduos arbóreos que não serão removidos. A entrada nessas áreas somente 

será permitida para equipe de recomposição florestal e monitoramento ambiental; 

− Orientar todos os funcionários sobre os procedimentos e regras em relação a 

vegetação e fauna local, informando as possíveis sanções que o empreendedor e as 

empresas contratadas poderão receber caso seja feita alguma intervenção não 

autorizada; 

− Efetuar a supressão de vegetação de forma gradual, conforme o avanço da frente de 

obra, não devendo realizar, em hipótese alguma, a supressão de vegetação de toda a 

área autorizada em uma única etapa; 

− Realizar roçada ou bosqueamento manual para afugentar a possível fauna existente 

no local; 

− Conforme já descrito anteriormente, o uso de motosserras deverá restringir a 

remoção das árvores de grande porte previamente demarcadas pela equipe de 

monitoramento ambiental, devendo o equipamento estar devidamente registrado no 

Ibama, sendo a cópia da documentação do mesmo mantida no canteiro de obras. Os 

operadores serão devidamente treinados e registrados; 

− Proibição da realização de qualquer queima no local, inclusive de material vegetal 

proveniente dos serviços de limpeza. O material lenhoso proveniente do corte da 

vegetação poderá ser doado, ou encaminhado a aterro licenciado; e, 

− Monitoramento para verificação do cumprimento das medidas e procedimentos 

estabelecidos nesse programa. 
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Meios de Verificação 

Os indicadores estabelecidos para esse programa referem-se à verificação constante 

da presença de não conformidades e a constatação do entendimento dos procedimentos de 

controle e manejo da vegetação por parte dos funcionários das empresas contratadas para 

execução das obras  

Essas medidas deverão ser realizadas antes do início das obras e mantidas até a 

conclusão da implantação do empreendimento, com a continuidade do monitoramento 

durante a fase de operação. 

A responsabilidade pela execução desse programa é do empreendedor e das 

empresas contratadas. 

 

10.3.5. Gerenciamento do Tráfego e da Segurança da População 

O tráfego de veículos e caminhões relacionados às obras de implantação será 

realizado pelas principais vias de acesso ao empreendimento. Já equipamentos e 

maquinários serão transportados ao local por carretas e sua circulação será restrita a ADA. 

Portanto, haverá interferências com o tráfego ao longo das vias de acesso 

municipais, afetando moradores do entorno e o fluxo das mesmas. 

Essas interferências no tráfego, ainda que temporárias, deverão ser mitigadas por 

meio da adoção de medidas de gerenciamento, 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. 

 

Objetivos 

− Desenvolver procedimentos para o gerenciamento do tráfego de veículos, 

caminhões, equipamentos e maquinários necessários à implantação do 

empreendimento; 

− Prevenir e evitar a ocorrência de acidentes que possam afetar pessoas e 

comprometer a qualidade ambiental dos locais a serem direta ou indiretamente 

afetados pela implantação do empreendimento; 

− Minimizar possíveis interferências no trânsito local e de caráter regional; 
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− Estabelecer os termos de responsabilidade integral das construtoras em relação aos 

veículos de transporte (sejam eles próprios, fretados ou sub contratados a terceiros) 

e ao transporte de materiais de qualquer natureza para as frentes de trabalho da 

obra; 

− Implantar placas indicativas de trânsito no interior e exterior do empreendimento. 

Manter funcionário para sinalização quando da entrada e saída de veículos; 

− Orientar todos os funcionários, inclusive de empresas terceirizadas, sobre os 

procedimentos para tráfego na parte interna e externa do empreendimento, como 

também sobre direção defensiva; e, 

− Monitorar todas as atividades relacionadas a esse programa, estabelecendo 

documentos de não conformidades. 

 

Diretrizes Metodológicas 

 Para desenvolvimento desse programa as seguintes ações deverão ser executadas 

durante a fase de implantação do empreendimento: 

− O Empreendedor, juntamente com a empresa construtora, deverão estabelecer 

entendimentos com os órgãos locais responsáveis pelo trânsito, para adoção e 

implantação de medidas de ordenação do fluxo de veículos e de segurança dos 

transeuntes e trabalhadores – nas vias de circulação externas no entorno da área 

pretendida para o empreendimento; 

− Em todos os locais onde os serviços relacionados às obras forem causar alguma 

interferência com o tráfego local ou regional, as autoridades competentes deverão 

ser comunicadas previamente, de modo a estabelecer um esquema de sinalização e 

minimização de interferências com o tráfego; 

− O setor responsável pelo planejamento do transporte de materiais da empresa 

construtora deverá traçar um plano de alternativas para ordenar o fluxo de veículos, 

durante a execução das obras. Este plano deverá incluir meios de comunicação 

social, alternativas de acessos, sinalização de advertência convencional a ser 

utilizada, a sinalização vertical luminosa para o período noturno, a colocação de 

cavaletes para proteção de pedestres e trabalhadores e o isolamento das obras, caso 

necessário; 
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− A circulação de veículos e máquinas nas vias de acesso locais deverá ser sinalizada, 

pelo menos nos trechos mais críticos, evitando a ocorrência de acidentes com 

outros veículos e com transeuntes; 

− A movimentação de veículos e equipamentos pesados vinculados às obras deverá 

ser disciplinada de modo a minimizar interferências com o tráfego local, devendo 

ocorrer preferencialmente fora dos horários de pico; 

− A construtora será inteiramente responsável por quaisquer danos a viaturas 

particulares ou acidentes que envolvam pessoas, empregados ou não nas obras; 

− Todos os veículos próprios, fretados e contratados pela construtora deverão ser 

identificados com etiquetas ou placas de identificação, como pertencentes à obra ou 

a seu serviço; 

− Para o tráfego de veículos pesados nas proximidades ou dentro dos núcleos 

urbanos, deverão ser previamente contatadas as autoridades pertinentes para 

definição da melhor alternativa para o trânsito local; 

− O trajeto dos veículos utilizados no transporte de materiais e equipamentos 

destinados às obras, canteiros, alojamentos etc deverá ser cuidadosamente 

planejado com vistas a evitar que o trânsito de veículos pesados passe dentro de 

núcleos urbanos; 

− O tráfego de máquinas e o transporte de equipamentos deverão ser pautados pela 

não agressão ao ambiente, devendo evitar a destruição desnecessária de vegetação 

às margens dos acessos; 

− Os veículos pesados, sempre que possível, deverão utilizar vias secundárias, de 

modo a reduzir os incômodos à população, quanto a ruídos, trepidação, poeira, 

lama e interferências no tráfego local; 

− O transporte dos materiais destinados às obras ou delas removidos deverá ser 

planejado, de forma a percorrer um itinerário antecipadamente determinado até o 

local de descarga previamente definido. Alterações de locais de descarga de 

materiais não poderão ser efetuadas sem a autorização dos encarregados pelo 

planejamento da logística das obras; 

− Não deverá ser permitida a descarga de quaisquer materiais, como combustível, 

graxa, peças, restos de cabos, carretéis, concreto, etc., no campo ou fora do local 
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previamente determinado para essa finalidade; 

− A utilização de veículos longos para o transporte de máquinas ou equipamentos 

deverá ser planejada, observando-se a melhor alternativa de acesso, os horários 

mais adequados, sinalização e condições de segurança para os usuários das vias 

locais, núcleos urbanos e da própria carga; 

− As velocidades permitidas tanto aos veículos de carga, como do pessoal vinculado 

às obras, deverão ser sumariamente respeitadas; 

− Os materiais secos que contenham pó ou produzam poeira deverão ser 

acondicionados e protegidos para evitar a poluição atmosférica e os desconfortos à 

população. Os veículos com esse tipo de carga deverão contar com cobertura de 

lona para a proteção da carga; 

− Os materiais úmidos deverão ser transportados em caçambas devidamente 

tampadas, ou carros-pipa no caso de substâncias líquidas. A quantidade de material 

transportado deverá ser dimensionada para que não ocorram vazamentos ou 

transbordos nos trechos de aclives ou declives acentuados; 

− 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; 

− No caso de pane mecânica de um veículo carregado, deverá ser providenciado o 

transbordo do material o mais rápido possível para o prosseguimento da viagem e a 

disponibilização do socorro mecânico necessário. 

− O abastecimento de combustível e a lubrificação dos equipamentos, por serem 

atividades de risco, quando executados no canteiro de obras, deverão ser realizados 

por pessoal e veículos apropriados, de forma a evitar o derramamento de produtos 

no solo e os impactos ambientais que poderão advir dessa operação; 

− A sinalização de segurança para o tráfego deverá obedecer às recomendações do 

Código Nacional de Trânsito quanto às dimensões, formatos e dizeres. Tais 

sinalizações deverão ser executadas pela construtora, que fornecerá os materiais 

necessários tanto para sinalização diurna como noturna. Qualquer sinalização 

complementar de obras nas vias públicas deverá seguir a Resolução n° 561/80 do 
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CONTRAN; 

− Todas as frentes de trabalho deverão estar permanentemente sinalizadas durante 

todo o período das obras, de acordo com um plano de sinalização definido em 

conjunto pelo empreendedor, pela construtora e autoridades competentes; 

− A sinalização de cada frente de obra deverá ser planejada para cada etapa dos 

serviços, compreendendo os seguintes aspectos: sinalização de advertência, 

delimitação de áreas de restrição, indicação de eixos (internos e externos) de 

circulação de veículos e equipamentos, sinalização de tráfego, sinalização de 

orientação e identificação de instalações e outros aspectos pertinentes; 

− Nos acessos e locais das obras deverá ser colocada uma placa contendo as 

informações gerais do empreendimento, constando claramente o nome e telefone 

para contato dos responsáveis pelas relações com a comunidade; 

− Nos canteiros e locais das obras devem estar sinalizadas as diversas áreas e frentes 

de serviços, de modo a orientar o trânsito de pedestres e veículos, evitando a 

permanência se pessoas e veículos onde não for desejável/permitido; 

− Os locais sujeitos ao acesso de pessoas e/ou veículos alheios às obras, durante a 

fase de construção, deverão ser sinalizados, garantindo-se o bloqueio ao tráfego nos 

trechos onde forem necessários, para assegurar tanto a segurança dos usuários 

quanto do trânsito de máquinas, carretas, veículos vinculados às obras em geral; 

− As áreas das obras e as vias de acesso devem ser sinalizadas sobre a circulação de 

máquinas, velocidade permitida e sentidos obrigatórios. A construtora deverá 

reforçar a sinalização dos locais ou trechos onde há riscos para pessoas e animais, e 

orientar os operadores de máquinas e equipamentos para seguir rigorosamente as 

indicações da sinalização; 

− Os dispositivos utilizados para sinalização deverão estar em perfeitas condições de 

conservação, devendo os mesmos ser substituídos, caso sejam danificados. 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. Essa sinalização deverá ser utilizada e 

conservada durante todo o período das obras; 

− Nas saídas e entradas de veículos nas áreas das obras (e, em área de empréstimo ou 
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bota-fora), a construtora deverá prover a sinalização diurna e noturna adequadas; 

− Quando for necessária eventual inversão de tráfego, ficará sob a responsabilidade 

da construtora os entendimentos e autorizações das autoridades competentes para 

efetuá-la; 

− Quando as obras estiverem localizadas próximas a vias expressas, as orientações 

para “Atenção” e “Reduzir Velocidade” devem ser posicionadas com a devida 

antecedência (no mínimo 500, 200, 100 m e 50 m), em consonância com 

determinação das autoridades locais de trânsito; 

− O desvio de trânsito só poderá ser efetuado com liberação 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; 

− Durante as obras, a implantação de placas de sinalização, advertindo sobre os 

trabalhos, não implica na retirada ou danificação de placas originalmente locadas 

para sinalização da pista existente; 

− Toda e qualquer sinalização, que eventualmente seja afetada durante a execução 

das obras, deverá ser completamente recuperada, de acordo com as especificações e 

modelos originais, sob responsabilidade da Construtora, que arcará com os custos 

correspondentes; e, 

− Qualquer placa de sinalização, que seja danificada ou retirada, deverá ser 

recuperada, quando do fim das obras, para assegurar a segurança da via. 

 

Meios de Verificação 

Os indicadores usados para essas medidas de controle estão relacionados a não 

conformidade identificadas durante o monitoramento e fiscalização, devendo-se atestar o 

entendimento dos funcionários sobre os procedimentos e regras estabelecidos, 

especialmente o respeito as placas de sinalização. 

Essas medidas deverão ser iniciadas antes do começo das obras e mantidas até a 

finalização das mesmas, com a completa implantação do empreendimento, incluindo o 

desmonte dos canteiros e das estruturas auxiliares de apoio. 
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A responsabilidade pela execução desse programa é do empreendedor e das 

empresas contratadas. 

 

10.3.6. Programa de Supervisão e Fiscalização das Obras 

Ao longo da execução das obras, são necessárias ações com o objetivo de verificar 

se todas as medidas mitigadoras e preventivas propostas nos Programas estão sendo 

executadas pelas empresas contratadas responsáveis pela construção do empreendimento. 

Nesse sentido, o empreendedor disponibilizará uma equipe de profissionais 

especializados em supervisão ambiental de obras, com o objetivo de verificar as ações das 

empresas contratadas, bem como de documentar a ocorrência de eventuais não-

conformidades, propor medidas corretivas, elaborar de relatórios de acompanhamento, 

entre outras atividades. 

Portanto, esse programa constitui o instrumento de verificação de todas as medidas 

propostas para a fase de implantação do empreendimento. 

 

Objetivos 

− Verificar e garantir o cumprimento das medidas de controle propostas nos 

programas ambientais durante a fase de implantação; 

− Constatar alterações ambientais eventualmente ocorridas e a avaliar a eficácia das 

ações mitigadoras, compensatórias e potencializadoras propostas; 

− Reduzir ao máximo o risco de ocorrências imprevistas que possam causar prejuízos 

ao entorno, ao meio ambiente e ao próprio empreendimento; 

− Informar o empreendedor quanto ao desenvolvimento das obras e orientá-lo na 

eventual necessidade de redefinir procedimentos ou ações mitigadoras; 

− Gerenciar eventuais conflitos com empresas e população do entorno das áreas de 

intervenção durante o desenvolvimento das obras e após sua conclusão; 

− Estabelecer canal de comunicação com os órgãos governamentais, mediante a 

disponibilização das informações relativas ao processo de implantação do 

empreendimento. 
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Diretrizes Metodológicas 

 Para desenvolvimento do presente programa deverão ser realizadas as seguintes 

atividades e ações: 

 

a) Definição de Equipe Técnica Ambiental e Responsabilidade 

Para o desenvolvimento deste programa ambiental, o empreendedor deverá 

disponibilizar uma equipe de supervisão ambiental, responsável pela execução das medidas 

preconizadas neste programa, composta pelos seguintes profissionais: 

− Supervisor Ambiental: profissional de nível superior, com larga experiência 

comprovada em supervisão ambiental de obras de infra-estrutura. Responsável 

técnico pela supervisão ambiental das obras, coordenando os trabalhos técnicos, 

colaborando no planejamento das obras, propondo soluções ambientais, entre 

outras atribuições. O supervisor deverá acompanhar a implantação a partir do 

início de qualquer atividade até sua completa finalização, desenvolvendo posterior 

trabalho de monitoramento ambiental até a entrega do empreendimento; 

− Consultores: profissionais de reconhecida experiência em suas áreas de atuação, 

que deverão ser contratados conforme a necessidade e em caso específicos. 

− Gerente de Contrato: profissional vinculado ao empreendedor, responsável pelo 

empreendimento, e conseqüentemente pela implantação e bom andamento deste 

programa ambiental; 

− Gerente de Obras: profissional vinculado a empresa construtora, a ser contratada, 

responsável técnico das obras. Responsável pela implantação de todas as medidas 

de controle ambiental preconizadas nos programas e as propostas pela equipe de 

supervisão ambiental, que também supervisionará a implantação das mesmas; 

b) Execução dos Trabalhos de Supervisão 

Para o desenvolvimento dos trabalhos de supervisão é necessária a documentação 

da implantação, acompanhamento e monitoramento das medidas propostas, como também 

a verificação de não conformidades de possam ocorrer. Nesse sentido, são estabelecidos os 

seguintes instrumentos para documentação ambiental: 

− Registro da Implantação das Medidas de Controle: será usada como registro da 
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implantação e execução das medidas definidas nos programas ambientais, 

servindo de prova documental das ações tomadas pelo empreendedor e empresas 

contratadas nas fases de implantação e operação do empreendimento; 

− Recomendação de Ação Preventiva: documento que registra a necessidade de 

serem adotadas ações preventivas não contempladas nos programas ambientais, 

visando a mitigação e/ou eliminação do impacto ambiental. A emissão desse 

documento não configura o não atendimento aos Programas Ambientais e sim a 

necessidade de complementação. Neste documento estarão detalhadas as 

recomendações de ação preventiva a serem adotadas pelos responsáveis, com 

registro fotográfico da situação observada. Visando agilizar a adoção das 

medidas, a recomendação será informada imediatamente e verbalmente ao 

Gerente de Obras, sendo posteriormente documentada e enviada ao mesmo, via 

fax, e-mail ou memorando. 

− Recomendação de Ação Corretiva: documento usado devido à constatação da não 

adoção de medidas de controle ambiental preconizadas nos Programas 

Ambientais, configurando não conformidade aos mesmos. Também poderá ser 

utilizado quando for identificada a não realização de exigências ambientais 

condicionadas as licenças ambientais. Neste documento estarão detalhadas as 

ações a serem tomadas pelos responsáveis para a correção do problema, com 

registro fotográfico da situação observada. Essa recomendação será informada 

imediatamente e verbalmente ao Gerente de Obras ou responsável pelo 

empreendimento, sendo posteriormente documentada e enviada ao mesmo, via 

fax, e-mail ou memorando. 

− Notificação de Não Conformidade: utilizada quando for constatada a reincidência 

de uma Recomendação de Ação Corretiva ou de atividades que infrinjam 

legislação ambiental vigente. Neste documento estarão detalhadas as ações a 

serem tomadas pelos responsáveis para a correção do problema, com registro 

fotográfico da situação observada. Essa notificação será informada imediatamente 

e verbalmente ao Gerente de Obras ou responsável pelo empreendimento, sendo 

posteriormente documentada e enviada ao mesmo, via fax, e-mail ou memorando. 

− Registro de Ações de Terceiros: caso seja verificada a ação de terceiros que 
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possam ocasionar algum dano ou problema ao empreendimento, tal ação será 

registrada e caso seja necessário devido sua gravidade, enviada para os órgãos 

licenciadores competentes, devendo apresentar documentação fotográfica da 

situação observada. 

Esses documentos serão apresentados de forma sintética em relatórios mensais e 

semestrais nas fases de implantação e operação do empreendimento, devendo ser 

encaminhados para o empreendedor e responsáveis das empresas contratadas. 

c) Cumprimento das Exigências Ambientais 

As empresas contratadas para execução das atividades de implantação do 

empreendimento serão notificadas, por meio de contrato, da obrigatoriedade do 

atendimento as medidas de controle ambiental e programas ambientais. 

Também constará no instrumento contratual, que caso a empresa Construtora 

receba uma Notificação de Não Conformidade, e esta não inicie as atividades para a 

resolução do problema, sua parcela de pagamento, referente ao mês de emissão da 

notificação, será suspenso até que a equipe de supervisão ambiental verifique o início do 

atendimento das exigências. 

 Para verificação das medidas do programa, a equipe deverá efetuar as seguintes 

atividades: 

a) Qualidade do Ar 

− Averiguação visual periódica do material particulado em suspensão (poeira) nestas 

áreas, bem como em suas estradas de acesso. A perda de visibilidade, a irritação 

nos olhos e/ou incômodo da garganta indicam a necessidade de adoção das medidas 

cabíveis; 

− Mensalmente, os veículos pesados serão verificados, por meio de amostragem, 

quanto à emissão partículas de carbono elementar (fumaça preta), utilizando a 

escala de Ringelmann. 

b) Ruídos 

− Realização de monitoramento periódica dos níveis de ruídos gerados pelo 

empreendimento; 

− Verificar se há reclamações oriundas da vizinhança com relação aos ruídos gerados 

pelas obras. Em caso de constatação de reclamação de ruído por parte da 
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vizinhança, será realizado monitoramento específico dos níveis de ruído, de acordo 

com a norma ABNT/NBR 10.151, verificando se os padrões encontram-se dentro 

das estabelecidas pelas normas vigentes. Todos os pontos de monitoramento devem 

ser fotografados. 

− Em caso de constatação de elevação dos níveis de ruído acima dos aceitáveis, 

deverão ser estudadas e implantadas medidas de atenuação de ruído. 

c) Material Excedente  

− Averiguação periódica, por meio do método visual, nos bota-foras, depósito de solo 

orgânico e rotas de transporte, se as medidas de controle ambiental estão sendo 

corretamente aplicadas; 

d) Resíduos e Rejeitos 

− Averiguação periódica, por meio do método visual, se os resíduos e rejeitos estão 

sendo dispostos corretamente, de acordo com o tipo e classificação do resíduo. 

Também deve-se acompanhar a validade das licenças ambientais das empresas 

contratadas para o transporte e disposição dos resíduos. 

e) Erosão e Assoreamento 

− Verificação periódica, por meio do método visual, se as medidas de controle de 

drenagem superficial estão sendo implantadas corretamente; 

− Averiguação periódica dos principais talvegues, principalmente nos pontos 

limítrofes a área do empreendimento e nos locais deságüe nos níveis de base, de 

modo a verificar a instalação de assoreamentos; 

f) Estabilidade de Taludes 

− Averiguação periódica, por meio do método visual, se as medidas de controle de 

drenagem superficial estão sendo implantadas corretamente; 

− Verificação periódica nos taludes, de modo a verificar a presença de feições de 

instabilidade (trincas de tração, degraus de abatimento, entre outros); 

g) Remoção da Vegetação 

− Verificação periódica, por meio do método visual, se as medidas de controle de 

remoção da vegetação sendo adotadas corretamente. 

h) Qualidade da Água 

− Averiguação periódica da aplicação das medidas de controle ambiental; 
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− Verificação periódica, por meio do método visual, das condições de turbidez nos 

corpos d’água, em pontos a jusante do empreendimento; 

− Realização de amostragem nos corpos d’água ao término da obra para verificação 

se houve alguma alteração na qualidade das águas em comparação com a situação 

identificada no Diagnóstico Ambiental do presente estudo. 

i) Canteiro de Obras 

− Verificação periódica da aplicação das medidas de controle ambiental, 

especialmente aquelas associadas ao tratamento do esgoto, limpeza dos banheiros 

químicos, armazenamento de materiais de construção e de resíduos sólidos. 

 Quando houver a constatação que as medidas dos programas ambientais não foram 

tomadas, deve-se registrar por meio de documentação fotográfica e a apresentar a 

proposição de medidas de recuperação. 

 Quando houver a constatação de não-conformidade grave, sujeita a multa por parte 

dos órgãos de controle, este será relatado imediatamente e formalmente ao Gerente de 

Obras, com proposição de diretrizes de recuperação a serem adotadas prontamente; e, 

 No caso de constatação de não-conformidade, porém não sujeita a multa, esta será 

informada ao Gerente de Obras e posteriormente relatada no relatório mensal de 

monitoramento ambiental. 

 

Meios de Verificação 

 Os indicadores adotados para esse programa referem-se à quantidade de 

documentos e registros gerados pela equipe de supervisão ambiental. 

 O programa deverá ser executado a partir do início das atividades na área e 

continuar na Fase de Operação. 

 

10.3.7. Programa de Saúde e Segurança Ocupacional 

A implantação e operação de um empreendimento envolvem riscos aos 

trabalhadores em função da movimentação de cargas; dos serviços civis de implantação de 

instalações; do manuseio de materiais perigosos e utilização de equipamentos e 

ferramentas; no desmonte de rochas, dentre outros. 
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A implantação e operação deste empreendimento exigirão a atenção por parte do 

empreendedor, no sentido de estabelecer normas e procedimentos visando à manutenção de 

condições adequadas de saúde e segurança de todos os trabalhadores direta ou 

indiretamente envolvidos. 

Neste sentido, é fundamental a implantação de um Programa de Saúde e Segurança 

Ocupacional que, ao reunir e ordenar as normas e procedimentos pertinentes aos temas irá 

sistematizar a adoção de medidas de prevenção que contribuirão para a minimização de 

acidentes associados a riscos do trabalho, bem como promoverão a manutenção e melhoria 

das condições de saúde ocupacional. 

 

Objetivos 

− A redução ou minimização dos riscos de acidentes no ambiente de trabalho; 

− Assegurar as condições adequadas à preservação da saúde dos trabalhadores; 

− Incorporar, nas atividades dos operários, os fatores de segurança e saúde no local 

de trabalho, fornecendo condições para uma conduta que resguarde os aspectos 

humanos e ambientais; 

− Adotar procedimentos de prevenção de acidentes e de doenças associadas ao 

ambiente de trabalho; 

− Garantir e proporcionar atendimento de primeiros socorros e ambulatorial às 

situações de emergência, bem como a manutenção de serviço de remoção de 

pessoas acidentadas para locais de atendimento adequado; e, 

− Manter e monitorar as condições de saúde dos trabalhadores. 

 

Diretrizes Metodológicas 

As diretrizes para atuação das construtoras na fase de implantação e do operador do 

sistema na fase de operação no controle de saúde dos seus funcionários estão 

fundamentadas no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Portaria n. 3.214, 

de 08/06/78, NR-07, do Ministério do Trabalho. 

Além do cumprimento das normas do Ministério do Trabalho e demais órgãos 

relacionados ao tema, destacam-se as seguintes ações a serem implementadas: 

− Elaboração de um Plano de Segurança e Saúde no Trabalho; 
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− Estruturação dos serviços de segurança e saúde dos canteiros de obras, de modo a 

atender às rotinas de prevenção e controle de casos emergenciais, para todos os 

trabalhadores previstos na implantação e operação do empreendimento; 

− Estabelecimento e implementação de uma sistemática de ações encadeadas para 

prevenção e controle de possíveis emergências, de modo que sejam rapidamente 

adotadas as providências de ações necessárias à minimização das conseqüências 

geradas pela ocorrência; 

− Estabelecimento das responsabilidades e rotinas de treinamento e desencadeamento de 

ações necessárias para o pronto atendimento emergencial, identificando, 

antecipadamente, a disponibilidade de recursos humanos e materiais, meios de 

comunicação e instituições externas para eventual atendimento; 

− Elaboração de material informativo contendo: o elenco de medidas preventivas para as 

diversas ações realizadas nos canteiros de obras e áreas de apoio; de medidas de 

proteção coletiva (controle de trânsito, sinalização, operação de máquinas); e, 

− Estruturação de campanhas educativas preventivas, cursos e palestras para todos os 

trabalhadores vinculados ao empreendimento abordando os temas de medicina 

ocupacional. 

Os seguintes procedimentos específicos deverão ser executados: 

 

a) Elaboração do Código de Conduta dos Trabalhadores 

O contato entre os trabalhadores do empreendimento e as comunidades locais e o 

comportamento destes trabalhadores em relação ao meio ambiente são dois aspectos que 

deverão ser acompanhados a partir da fase de recrutamento e contratação da mão-de-obra.  

Para evitar conflitos e comportamentos inadequados, deverá ser emitido o código 

de conduta, contendo as normas e procedimentos exigidos dos trabalhadores vinculados ao 

empreendimento em ambas as fases, bem como serão desenvolvidas atividades 

educacionais para a manutenção de bom relacionamento com as comunidades.  

Essas normas e procedimentos, além dos cuidados com a saúde, do compromisso 

para diminuição da geração de resíduos em todos os setores, referem-se a: 

− Proibição terminante da caça, comercialização, a guarda ou maus-tratos a qualquer 

tipo de animal silvestre. A manutenção de animais domésticos deverá ser 
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desencorajada; 

− Proibição da extração, comercialização e manutenção de espécies vegetais nativas; 

− Proibição do porte de armas brancas e de fogo em qualquer setor do 

empreendimento, com exceção dos funcionários da segurança. Canivetes serão 

permitidos no refeitório, todavia caberá ao pessoal da segurança julgar se tais 

utensílios deverão ser retidos e posteriormente devolvidos; 

− Os equipamentos de trabalho que possam ser, eventualmente, utilizados como 

armas (facão, machados, motosserras etc.) deverão ser recolhidos diariamente; 

− Proibição da venda, manutenção e consumo de bebidas alcoólicas em qualquer área 

do empreendimento; 

− Os trabalhadores deverão obedecer às diretrizes de minimização da geração de 

resíduos e do manejo e destinação final adequada desses; bem como deverão 

cumprir os procedimentos voltados ao saneamento; 

− Deverá ser incentivada e controlada pelos encarregados dos canteiros a utilização 

de sanitários e, principalmente, o controle da disposição inadequada de resíduos 

sólidos no meio ambiente (embalagens de refeições, restos de refeições, materiais 

descartados na manutenção de veículos, filtros de ar e/ou óleo etc.); 

− Os trabalhadores devem ser informados dos limites de velocidade de tráfego dos 

veículos e da proibição expressa de tráfego em velocidades que comprometam a 

segurança das pessoas, equipamentos, animais e edificações; 

− Todos os trabalhadores devem ser informados sobre o traçado e configuração das 

áreas das obras e sobre as restrições às atividades construtivas fora desses limites; 

− Os trabalhadores deverão se comportar de forma adequada no contato com a 

população, evitando a ocorrência de brigas e desentendimentos e alterações 

significativas do cotidiano da população local, e, 

− Deverá ser requerido dos trabalhadores o cumprimento das normas de conduta e a 

obediência a procedimentos de saúde e de diminuição de resíduos. 

 

b) Medidas Preventivas de Segurança 

− Elaboração de folhetos com os procedimentos de segurança a serem seguidos pelos 

trabalhadores durante as atividades de implantação do empreendimento; 
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− Fornecer aos trabalhadores ferramentas e equipamentos apropriados a cada tipo de 

serviço, os quais devem estar em perfeitas condições de manutenção de acordo com 

as recomendações dos fabricantes; 

− Orientar os trabalhadores sobre riscos de acidentes e fornecer-lhes os Equipamentos 

de Proteção Individual - EPI (capacetes, cintos de segurança, óculos, luvas, botas, 

capas, abafadores de ruídos, etc.), e tornar obrigatório o seu uso; 

− Instruir os operários sobre os perigos representados pelas ferramentas deixadas em 

lugares ou posições inconvenientes, ou em qualquer outro local que não seja o 

almoxarifado, pela possibilidade de ocorrência de acidentes; 

− Evitar deixar tábuas abandonadas sem lhes tirar os pregos, pois são comuns os 

registros de problemas de saúde, devido infecção por tétano; 

− Orientar sobre a correta maneira de transportar materiais e ferramentas, e exigir o 

cumprimento da medida preventiva; 

− Evitar o uso de viaturas com os freios em más condições ou com pneus gastos além 

do limite de segurança, pois podem ocasionar perdas de vidas por atropelamentos 

ou batidas; 

− Atentar para a segurança com os pedestres nas áreas em obras, devendo-se cercar 

toda a área, utilizando fitas e redes apropriadas para essa finalidade e sinalização 

noturna adequada; 

− Efetuar a estocagem de material e de ferramentas nos depósitos, de tal maneira que 

permita a perfeita circulação no almoxarifado, sem que possam ocorrer danos ao 

trabalhador. As ferramentas não deverão sobressair das prateleiras e quando isso for 

impossível, deve-se adotar uma precaução mínima de segurança por meio de 

placas, bandeiras ou qualquer outro elemento de sinalização indicativa; e, 

− Estabelecimento de sinalização de trânsito nas áreas de aproximação das obras, nas 

vias de acesso e nos pontos de intersecção com outras vias, de modo a evitar 

acidentes com veículos. 

 

c) Controle Médico e de Saúde Ocupacional 

− Exames Médicos: são de caráter obrigatório e estarão sob responsabilidade do 

médico coordenador, e consistem em exames para admissão do trabalhador, exames 
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periódicos, exames em trabalhadores que retornam ao trabalho, exames quando há 

mudança de função e exames quando da demissão de um trabalhador. Sendo 

verificada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, ou alterações que 

apresentem disfunção de algum órgão ou sistema biológico, o médico coordenador 

ou encarregado deverá solicitar a emissão da Comunicação de Acidente de 

Trabalho – CAT; indicar, se necessário, o afastamento do trabalhador e encaminha-

lo à Previdência Social. 

− Atendimento Médico e Primeiros Socorros: para o pleno atendimento médico, bem 

como o atendimento emergencial em caso de acidentes, e eventualmente o rápido 

manejo de acidentados serão necessários treinamentos, estrutura básica e materiais 

adequados, incluindo a instalação de consultório médico no canteiro de obra 

principal, conforme a NR-18, ou estabelecimento de convênio ou parcerias com as 

instalações de saúde localizadas nas proximidades do empreendimento. As 

empresas contratadas deverão garantir uma estrutura para atendimento médico, que 

deverá estar equipada com material necessário à prestação dos primeiros socorros e 

com funcionários treinados identificados para o pronto-atendimento quando 

necessário. 

 

d) Prevenção e Controle de Doenças Ocupacionais 

Para o controle de doenças ocupacionais os trabalhadores serão conscientizados por 

meio de palestras desenvolvidas pela equipe especializada em Segurança e Medicina do 

Trabalho, visando o esclarecimento destes funcionários sobre estas doenças, suas causas e 

medidas preventivas. 

Além do controle e minimização dos riscos de doenças ocupacionais, os 

trabalhadores deverão usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realizar os 

exames médicos periódicos. 

O controle deverá ser realizado durante os exames médicos e solicitação de exames 

complementares conforme o problema apresentado. 
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e) Prevenção e Controle de Doenças Infecto-contagiosas e/ou Endêmicas 

As medidas de prevenção e controle das doenças infecto-contagiosas e endêmicas 

dos trabalhadores da obra deverão ser articuladas com os programas estaduais de 

prevenção e controle destas doenças. 

As medidas para prevenção e controle destas doenças serão basicamente compostas 

de imunização e atividades de conscientização. As medidas irão abranger também a 

realização de exames médicos de admissão e periódicos para a identificação de doenças 

infecto-contagiosas. 

 

f) Medidas de Imunização 

Todos os funcionários deverão receber imunização contra o tétano, devendo-se 

realizar um levantamento da situação de imunização dos funcionários, para identificação 

da necessidade ou não de reforço, ou aqueles que deverão iniciar imunização. 

 

g) Medidas de Conscientização 

Especificamente às doenças sexualmente transmissíveis – DST e à AIDS, serão 

tomadas medidas pela empreiteira visando à orientação e à conscientização sobre estas 

doenças, diagnóstico e maneiras de prevenção. 

Outras medidas de conscientização, aliadas aos exames médicos periódicos e aos 

programas estaduais existentes serão tomadas visando o controle de doenças não 

imunopreveníveis, como a tuberculose e a hanseníase. 

 

h) Controle de Vetores de Doenças. 

Além das medidas de imunização e conscientização, deverá ser feito o controle de 

possíveis focos de insetos transmissores de doenças. 

Com relação a doenças de veiculação hídrica deverão ser implementadas as 

medidas de saneamento indicadas, tais como coleta e tratamento de esgoto, fornecimento 

de água potável e manejo adequado dos resíduos sólidos. 
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i) Controle Auditivo 

Deverão ser adotadas, pela construtora, condutas preventivas com os trabalhadores 

expostos a níveis de pressão sonora acima de 85 dB, que incluem: 

− A conscientização dos trabalhadores; implementação de medidas visando 

minimizar o ruído ou tempo de exposição; utilização de equipamentos de proteção 

auditiva e realização de exames audiométricos; e, 

− Os limites para emissão de ruídos e procedimentos de avaliação deverão estar de 

acordo o estipulado na Resolução Conama n. 001/90, que define como limites 

aqueles apresentados nas normas ABNT/NBR n. 10.151 – Avaliação de Níveis de 

Ruído em Áreas Habitadas e ABNT/NBR n. 10.152 – Níveis de Ruído para 

Conforto Acústico. 

 

Meios de Verificação 

 Os indicadores usados para verificação das eficácias das medidas refere-se as 

avaliações periódicas realizadas pelo médico responsável, como também os resultados dos 

exames dos funcionários. 

 Esse programa deverá ser implantado logo em seguida ao início das atividades na 

área e mantidas de forma constante durante as fases de implantação e operação. 

 

10.3.8. Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

Durante todo o período de implantação do empreendimento, os serviços 

preparatórios das áreas das obras, os serviços de apoio e as obras irão gerar resíduos 

sólidos de naturezas distintas. 

De acordo com a Resolução Conama n. 307/02, que disciplina sobre os resíduos 

oriundos dos canteiros de obras, os resíduos de obras são classificados em: 

− Classe A: Resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, tais como 

resíduos de construção, demolição e reparos e resíduos de processo de fabricação 

e/ou demolição de peças pré-moldadas (blocos, tubos, etc); 

− Classe B: Resíduos recicláveis, com plásticos, papel/papelão, metais, vidro, 

madeiras e outros; 
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− Classe C: Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam sua reciclagem/recuperação; 

− Classe D: Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos 

de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 

outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou 

outros produtos nocivos à saúde (nova redação dada pela Resolução n° 348/04). 

Além dos resíduos citados, também serão gerados, na fase de implantação e 

operação do empreendimento, resíduos orgânicos provenientes dos refeitórios, sanitários, 

canteiros de obras e áreas administrativas, além das novas construções durante a fase de 

operação. 

Nesse sentido, o presente programa apresenta as diretrizes para o gerenciamento e a 

disposição de resíduos sólidos, abrangendo um conjunto de recomendações que visam 

reduzir a geração de resíduos e orientar seu manejo e sua disposição de acordo com sua 

classificação dada pela norma ABNT/NBR 10.004/2004, de forma a minimizar os seus 

impactos ambientais negativos durante todas as fases do empreendimento. 

Ressalta-se que a norma ABNT/NBR 10.004/2004, classifica os resíduos sólidos 

em três tipos, que são: 

− Classe I: Resíduos perigosos; 

− Classe II-A: Resíduos não perigosos e não inertes; e, 

− Classe II-B: Resíduos não perigosos e inertes. 

Essas diretrizes e procedimentos deverão ser implementados pela empresa 

construtora na fase de implantação do empreendimento devendo ser incorporados à rotina 

de atividades desenvolvidas diariamente nas áreas do canteiro de obras, depósitos, pátios 

de manutenção de equipamentos, áreas de lavagem de veículos e máquinas; áreas de 

manuseio e estocagem de óleos, graxas, lubrificantes, combustíveis e materiais poluentes; 

em locais de disposição temporária de resíduos sólidos e áreas de preparo de concreto, 

desde o início mantendo-se até a conclusão da implantação do empreendimento. 

 Já na fase de operação os procedimentos deverão ser adotados pelo empreendedor 

nas instalações operacionais do sistema. 
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Objetivos 

− Definir os procedimentos necessários para o gerenciamento adequado de todos os 

tipos de resíduos sólidos gerados pelo empreendimento; 

− Assegurar que a menor quantidade possível de resíduos seja gerada em todas as 

fases do empreendimento; 

− Minimizar os riscos de contaminação do solo e dos recursos hídricos (superficiais e 

subterrâneos) mediante o tratamento e disposição inadequada dos resíduos sólidos 

gerados pelo empreendimento; 

− Promover as ações necessárias para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos sólidos; 

e, 

− Garantir a conservação das condições sanitárias em todas as instalações, tendo em 

vista a proteção do ambiente na área diretamente afetada pelo empreendimento e no 

seu entorno. 

 

Diretrizes Metodológicas 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos, a ser 

cumprido pela empresa construtora e por todos os trabalhadores, supervisores e 

responsáveis pelas diferentes atividades e serviços vinculados às obras, como também pelo 

empreendedor na fase de operação, deverá contemplar os seguintes requisitos: 

− Classificação e caracterização detalhada de todos os resíduos gerados de acordo 

com a Norma ABNT/NBR n. 10.004/2004 e Resolução Conama n. 307/02, com 

estimativas iniciais de suas quantidades; 

− Levantamento, prévio às obras, dos aterros e locais adequados para a disposição 

dos resíduos previstos; 

− Estabelecimento de acordos/convênios com aterros particulares da região para 

disposição de resíduos sólidos, de material de construção e o solo. Os resíduos 

perigosos serão encaminhados para tratamento em empresas especializadas. Já os 

resíduos de construção civil e solo serão encaminhados, preferencialmente, para 

aterros de inertes que possibilitem o reuso; 

− Gerenciamento do manejo dos resíduos sólidos durante a fase das obras e operação 
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do empreendimento conforme as especificações do projeto; 

− Inclusão, no treinamento ambiental dos trabalhadores, dos aspectos de 

gerenciamento de resíduos; 

− Identificação de empresas capacitadas para o transporte e disposição dos resíduos; 

− Contratação e fiscalização dos serviços de transporte e disposição dos resíduos, de 

acordo com as normas técnicas para transporte de resíduos; e, 

− Fiscalização das atividades geradoras de resíduos durante a implantação do 

empreendimento; 

 

Para cada tipo de resíduo serão realizados procedimentos diferenciados de 

gerenciamento da seguinte forma: 

 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Comuns 

Nas áreas de apoio do empreendimento, tais como escritório, almoxarifado, 

depósitos e refeitório, serão gerados na fase das obras resíduos comuns, tais como: papéis 

de embalagens e de escritório usados, fitas e etiquetas adesivas, papéis sanitários, papéis 

metalizados, plásticos, papéis plastificados, lâmpadas, isopor, grampos, embalagens de 

alimentos e de equipamentos, restos de comida, entre outros. 

Para o manejo adequado dos resíduos produzidos nesses locais recomenda-se: 

− Instalação de recipientes para a coleta dos resíduos comuns, nas áreas internas e 

externas das edificações de apoio (depósitos, oficinas e canteiros), separados por 

tipo de material reciclável – papel, vidro, plástico e metal, devidamente 

identificados, para que se proceda à coleta seletiva dos resíduos; 

− Instalação de recipientes nos escritórios e demais áreas para a coleta de resíduos 

diferenciados, tais como cartuchos de impressoras, lâmpadas (incandescentes e 

fluorescentes/mercúrio), baterias e pilhas, papel carbono, para serem encaminhados 

ou para reposição ou para empresas que se dedicam à reciclagem desses materiais; 

− Coleta diária dos resíduos comuns em carrinhos, cuja capacidade deverá ser 

definida em função do volume de resíduos gerados X número de viagens 

necessárias para a coleta; 

− Armazenamento dos resíduos comuns em área protegida da ação das intempéries, 
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especialmente destinada para essa finalidade, onde estarão dispostos em containeres 

para cada tipo de resíduo, até sua retirada final e encaminhamento para as centrais 

de reciclagem e/ou aterro sanitário, no caso dos resíduos não recicláveis e dos 

resíduos orgânicos respectivamente; e, 

− Na fase de implantação propõe-se a realização de programa de educação ambiental 

direcionado para reciclagem e redução da quantidade produzida. 

 

Gerenciamento dos Resíduos Perigosos 

Dentre os resíduos industriais, os resíduos perigosos estão geralmente associados 

aos serviços de manutenção de veículos e equipamentos utilizados nas obras ou escavação 

de solos contaminados. 

Os principais resíduos perigosos a serem produzidos na fase de implantação do 

empreendimento são os óleos e filtros de óleo usados; solventes; estopa de uso em 

manutenção; trapos com óleo; restos de reagentes e tintas, de soldadura, baterias veiculares 

entre outros. Na fase de operação não serão produzidos resíduos perigosos. 

Nas áreas onde os trabalhos geram este tipo de resíduos, tais como depósitos, pátios 

de manutenção de equipamentos, áreas de lavagem de veículos e máquinas; áreas de 

manuseio e estocagem de óleos, graxas, lubrificantes, combustíveis e materiais poluentes 

deverão ser implementados os seguintes procedimentos de gerenciamento dos resíduos 

sólidos classificados como perigosos: 

− Todos os resíduos coletados deverão ser inventariados, catalogados, 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 a ação do tempo, em locais previamente destinados para esse fim; 

− Os resíduos perigosos deverão ser separados para evitar reações por 

incompatibilidade. Para o acondicionamento desses resíduos deverão ser utilizados 

recipientes em boas condições físicas. É recomendável que os resíduos líquidos 

residuais sejam armazenados em recipientes fechados, dispondo de 10 cm para sua 

expansão; 

− Os locais de armazenamento, conforme indicado anteriormente, deverão contar 

com sistema de coleta de águas residuárias, que por meio de dutos ou canaletas, 
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deverão ser encaminhadas a um tanque separador de água e óleo, e só após a 

precipitação das partículas sólidas e a separação água/óleo é que poderão ser 

lançadas nos cursos d’água; 

− Os resíduos perigosos deverão preferencialmente ser enviados para tratamento em 

empresas especializadas e licenciadas para esse fim. No caso da não existência de 

tratamento, os mesmo deverão ser encaminhados para disposição final em aterros 

industriais de Classe I ou incineradores, conforme o tipo de resíduo, todos 

devidamente licenciados pela Cetesb; 

− Os óleos usados e solventes deverão ser entregues a terceiros, com o conhecimento 

prévio de seu destino final, com registro de saída dos depósitos e canteiro de obras 

e chegada a seu lugar de reutilização ou disposição final; 

− Sempre que ocorrer o envio de resíduos perigosos para locais, será necessário a 

emissão de Certificado de Autorização para Destinação de Resíduos Industriais 

(CADRI) pela Cetesb; e, 

− Tanto o armazenamento temporário quanto a disposição final deverão cumprir o 

estabelecido pela legislação vigente. 

 

Gerenciamento de Resíduos Inertes 

 Os resíduos inertes correspondem aos resíduos oriundos das frentes de obras, tais 

como pedras e solos retirados de escavações, entulhos de demolições ou estruturas 

provisórias. 

 Esses resíduos serão encaminhados para aterro de inertes que preferencialmente 

faça reuso desses materiais. 

 Destaca-se que o solo excedente das atividades de limpeza e terraplenagem deverá 

ser utilizado o máximo possível em aterros na própria área do empreendimento, caso 

contrário deverão ser encaminhados para o local citado. 

 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

No ambulatório do canteiro de obras também serão gerados resíduos, representados 

por seringas, agulhas, curativos, remédios vencidos etc. Esses resíduos são classificados 

como: 
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− GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção; 

− GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade; 

− GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados 

nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista; 

− GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à 

saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares; e, 

− GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 

barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e 

lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório 

(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

Os resíduos de serviço de saúde devem ser rigorosamente separados de acordo com 

sua classificação e devem ter um tipo de coleta e destinação, de acordo com as normas 

estabelecidas pela Resolução Conama n. 358/05. 

 

Meios de Verificação 

 Os indicadores para verificação das eficácias das medidas referem-se a quantidade 

de resíduos produzidos em cada fase do empreendimento e a taxa de reciclagem dos 

materiais, conduzindo, desta forma, para uma redução dos custos de armazenamento, 

disposição e tratamento dos mesmos, além de possibilitar um novo aproveitamento desses 

materiais. 

 Esse programa deverá ser implantado logo em seguida ao início das atividades na 

área e mantidas de forma constante durante as fases de implantação e operação. 
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10.4. PROGRAMA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DA FLORA 
 

Este Programa visa o cumprimento de Termos de Compromisso de Recuperação 

Ambiental (TCRA’s) a serem firmados junto a Cetesb referentes a recomposição vegetal. 

Vale ressaltar que haverá intervenções em APPs em áreas com fragmentos 

florestais, indivíduos arbóreos isolados e vegetação de gramíneas para implantação do 

presente empreendimento. 

No presente estudo foi considerada para revegetação uma APP de 1.400.000 m² 

(140 ha), sendo que na fase de implantação propõe-se a revegetação de 40 ha considerando 

18 meses e uma recomposição de 10 ha/ano, em um cronograma de 10 anos para totalizar 

toda a nova APP do reservatório. 

 

Objetivos 

− Implantar vegetação para recomposição florestal da nova APP formada no entorno 

do reservatório, após a implantação completa do empreendimento; 

− Implantar vegetação herbácea nos taludes, depósitos de solo orgânico e demais 

locais degradados e não impermeabilizados; 

− Elaborar e implementar procedimentos de monitoramento e acompanhamento de 

todas as medidas propostas, especialmente o controle e desenvolvimento da 

vegetação recomposta. 

 

Impactos Ambientais Associados 

− Compatibildiade com a Legisl. Incidente sobre a Área Afetada (Fase de 

Planejamento); 

− Compatibilidade com Áreas Protegidas (Fase de Planejamento); 

− Geração de Empregos Diretos e Indiretos (Fases de Implantação e Operação); 

− Remoção da Cobertura Vegetal (Fase de Implantação); 

− Alteração do Uso e Ocupação do Solo (Fases de Implantação e Operação); 

− Alteração na Paisagem (Fases de Implantação e Operação); 

− Alteração na Qualidade do Solo (Fase de Implantação); 
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− Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna (Fase de Implantação); 

− Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (Fase de Implantação); 

− Interferências em Atividades Econômicas (Fase de Implantação); 

− Alteração do Mercado de Trabalho Local (Fase de Implantação); 

− Alteração na Dinâmica Populacional (Fase de Implantação); 

− Interferências em Áreas Protegidas (Fase de Implantação); 

− Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento (Fase de Implantação); 

− Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (Fase de Implantação); 

− Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (Fase de Operação); 

− Valorização Imobiliária (Fase de Operação); 

− Perda de Ecossistemas Naturais (Fase de Operação); 

− Perdas de Atividades Produtivas (Fase de Operação); 

− Alterações no Regime das Vazões de Jusante (Fase de Operação); 

− Alterações na Biota Aquática (Fase de Operação); 

− Interferências na Qualidade das Águas (Fase de Operação); 

− Instabilização das Encostas (Fase de Operação); e, 

− Interferências em Unidades de Conservação (Fase de Operação). 

 

Diretrizes Metodológicas 

O presente programa será desenvolvido a partir da execução das seguintes medidas 

e ações: 

− Demarcar e delimitar as áreas que serão revegetadas, seguindo os procedimentos de 

plantio estabelecidos no projeto específico para esse fim a ser apresentado de forma 

detalhada na solicitação da Licença de Instalação; 

− Implantar placas indicativas para os locais de recomposição; 

− Orientar tanto na fase de implantação, todos os funcionários e pessoas que 

adentrarem no local, sobre as regras e cuidados que devem ser tomados com a 

vegetação e fauna que porventura seja encontrada; 
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− Orientar todos os funcionários sobre os procedimentos que devem ser tomados no 

caso de encontrar alguma fauna, especialmente animais peçonhentos, tais como: 

cobras, escorpiões, aranhas etc; 

− Proibir de forma enfática e sinalizada a realização de caça, pesca, queima de 

materiais e qualquer utilização da vegetação e fauna local; 

− Implantar vegetação herbácea nos taludes e nas áreas degradadas pelas atividades 

da obra, para tanto deverá sempre ser utilizada uma mistura de gramíneas e 

leguminosas. Essa prática é feita com a finalidade de provocar um revestimento 

permanente sobre as superfícies sujeitas à erosão, aliada ao fato da fixação do 

nitrogênio atmosférico pelas leguminosas, reduzindo bastante a necessidade de 

aplicações maciças de corretivos e fertilizantes, provocando, ao longo do tempo, 

uma melhoria das condições físicas e químicas do solo, o que promoverá o 

repovoamento natural por outras espécies; 

− O plantio nos taludes deverá ser feito pela abertura de pequenos sulcos 

longitudinais de 5 cm de profundidade, espaçados a cada 30 cm, ou picotar toda a 

área a ser revegetada de forma homogênea. Com isso, pretende-se facilitar a 

acomodação e germinação das sementes; 

− O acompanhamento do desenvolvimento da vegetação deverá ocorrer a cada 3 

meses ou imediatamente caso a equipe de monitoramento identifique alguma 

situação anormal, sendo mantida na fase de operação. Os trabalhos deverão ser 

realizados por equipe especializada, executando atividades de: controle de 

formigas; reposição dos indivíduos mortos; verificação do processo de dinâmica 

sucessional das espécies; caso seja necessário, introdução de novas espécies; 

verificação e avaliação da interação flora e fauna; manutenção das cercas e placas 

indicativas; coroamento no entorno das árvores plantadas; controle do crescimento 

da vegetação herbácea no entorno dos indivíduos arbóreos; controle da presença de 

espécies exóticas oportunistas; e constatação do respeito das áreas em processo de 

recomposição; 

− O monitoramento dessas medidas deverá ser contínuo e periódico ao longo das 

fases de implantação e operação, de responsabilidade do empreendedor, verificando 
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se os procedimentos de controle estão sendo seguidos dentro dos padrões pela 

empresas contratadas; 

− Apresentação de relatórios sobre o cumprimento do Termo de Compromisso de 

Recuperação Ambiental (TCRA’s) a Cetesb após a recomposição final das áreas e 

sobre o monitoramento desenvolvido ao longo do tempo, mostrando o 

desenvolvimento da vegetação e as medidas de manutenção executadas. 

 Todos os serviços de revegetação deverão obedecer a seguinte seqüência: 

a) Preparo do Solo: deve-se utilizar, inicialmente, o solo que foi previamente retirado 

e armazenado durante a fase de limpeza da área na pilhas de solo orgânico. Esse 

solo deverá ser colocado sobre as áreas a serem revegetadas, formando uma 

camada cuja, espessura variará em função da disponibilidade de solo, condições 

locais e vegetação a ser utilizada. Devido ao tráfego de equipamentos e caminhões, 

o solo fica compactado, não oferecendo condições favoráveis ao desenvolvimento 

das plantas. Assim, deverá ser feita a descompactação do solo, através de aração e 

gradagem, dos locais que serão revegetados; 

b) Adubação e Correção do Solo: a correção da acidez e teores de alumínio, cálcio e 

magnésio serão realizados mediante a aplicação de 2.000 Kg de calcário dolomítico 

por hectare. Serão aplicados 50% da quantidade antes da aração e a outra antes da 

gradagem do terreno, cerca de 60 dias antes do plantio. A adubação de plantio 

corrigirá os teores de fósforo e potássio. Serão aplicados 120 Kg de fosfato natural 

com as sementes e aplicados com plantadeira ou a lanço sobre o terreno. A 

aplicação deverá ser mais acentuada nos taludes. Após 45 dias da implantação da 

vegetação, deverão ser realizadas as coberturas com adubos nitrogenadas e 

potássicos, na proporção de 20 kg de uréia e 10 kg de cloreto de potássio; 

c) Irrigação: recomenda-se que a execução do plantio seja feita no período chuvoso 

para que não haja necessidade de irrigação. No entanto, independente da umidade 

do solo, será recomendável uma irrigação dentro de, pelo menos, 36 horas após o 

plantio; 

d) Manutenção: recomendam-se as seguintes práticas para a manutenção da área após 

a execução do plantio: controle às pragas, principalmente formigas; suplementação 

em cobertura com fertilizantes e corretivos de acidez, quando necessário; proteção 
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da área contra o fogo; coroamento no entorno dos indivíduos arbóreos; controle de 

espécies exóticas oportunistas; e replantio de gramíneas e leguminosas nos taludes 

de menor índice de pegamento. 

 

Meios de Verificação 

 Os indicadores para verificação das eficácias das medidas são: desenvolvimento da 

vegetação recomposta, presença do processo de dinâmica sucessional, presença de espécies 

exóticas e condições da cerca e placas indicativas e presença. 

 Esse programa deverá ser implantado logo em seguida a emissão do TCRA, antes 

do início das obras, e seguir os prazos estabelecidos por esse documento. 

 

Responsabilidades e Custos 

 A responsabilidade de implementação do programa nas fases de implantação 

operação é do empreendedor e das empresas contratadas. 

 O custo previsto na fase de implantação é de R$ 100.000,00 na fase de implantação, 

considerando somente as ações de monitoramento, manutenção e manejo da vegetação 

recomposto, já que os custos de plantio estão citados no Programa de Compensação 

Ambiental, e R$100.000,00/ano na Fase de Operação. 

 

 

10.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

 

 O plano de monitoramento é o principal instrumento de gestão ambiental de 

empreendimentos. Entende-se por monitoramento ambiental “o acompanhamento 

sistemático da variação temporal e espacial de determinados parâmetros, denominados 

indicadores ambientais” (SANCHES, 1990). 

 A base informacional do gerenciamento ambiental é o programa de monitoramento, 

cujos resultados devem ser sistematicamente analisados. 

A alteração de algum indicador pode ter uma causa natural ou refletir flutuações 

periódicas, pode ser induzido por outra atividade, de forma que nem sempre é fácil saber se 

está diante de um fenômeno que requer alguma ação corretiva (por se tratar de um efeito 
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ou impacto ambiental ocasionado pelo empreendimento) ou de uma variação devida a uma 

outra causa. A solução neste caso pode ser intensificar o monitoramento, visando obter o 

conhecimento mais acurado do fenômeno, seguindo eventualmente de uma alteração do 

programa de monitoramento. 

 Um programa de monitoramento é desenhado para detectar efeitos e impactos 

previstos, mas a ocorrência de outros impactos não pode ser descartada. Havendo esta 

suspeita, o programa deve ser alterado, modificando-se os parâmetros amostrados, a 

freqüência de amostragem, o número e a localização das estações de monitoramento ou as 

técnicas analíticas empregadas. 

É indispensável o monitoramento de algumas variáveis para o gerenciamento 

ambiental de qualquer empreendimento, sendo que as variáveis, método e freqüência do 

monitoramento são específicos de cada empreendimento. 

O monitoramento se constitui no principal elemento da conservação do meio 

ambiente, devendo ser realizado durante todas as etapas do empreendimento. 

Entendendo-se que, no aspecto ambiental, a fase de desativação se prolonga até que 

as medidas mitigadoras adotadas tenham, sem exceção, cumpridas as suas funções, não 

havendo risco de retrocessos que possam significar novamente a ação dos impactos ali 

gerados. 

No monitoramento, portanto, deverá ser feita uma avaliação das medidas adotadas, 

procurando-se corrigir possíveis irregularidades ou dimensionamento inadequado. 

 

Objetivos 

− Acompanhar ao longo do tempo as possíveis alterações sobre os indicadores que 

representem um determinado impacto ambiental, para verificar se há algum efeito 

negativo ou positivo em relação à situação inicial encontrada no Diagnóstico 

Ambiental; 

− Verificar se as medidas mitigadoras estão sendo eficientes no controle e/ou redução 

dos impactos ambientais negativos; 

− Averiguar se as medidas potencializadoras estão atuando para o aumento dos 

benefícios produzidos pelo empreendimento e se as medidas compensatórias estão 

se desenvolvendo de forma adequada; e, 
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− Verificar se todas as medidas propostas nos programas ambientais da fase de 

implantação e operação foram adotadas de forma adequada e se as mesmas estão 

atingindo seus objetivos. 

 

Impactos Ambientais Associados 

− Compatibildiade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada (Fase de 

Planejamento); 

− Compatibilidade com Áreas Protegidas (Fase de Planejamento); 

− Geração de Empregos Diretos e Indiretos (Fases de Implantação e Operação); 

− Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna (Fase de Implantação); 

− Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento (Fase de Implantação); 

− Poluição e Incômodos à População pelos Serviços da Obra (Fase de Implantação); 

− Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (Fase de Implantação); 

− Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (Fase de Operação); 

− Valorização Imobiliária (Fase de Operação); 

− Perda de Ecossistemas Naturais (Fase de Operação); 

− Alterações no Regime das Vazões de Jusante (Fase de Operação); 

− Alterações na Biota Aquática (Fase de Operação); 

− Interferências na Qualidade das Águas (Fase de Operação); 

− Conflitos com Outros Usos das Águas (Fase de Operação); 

− Interferências no Lençol Freático (Fase de Operação); 

− Proliferação de Vetores de Doenças de Veiculação Hídrica (Fase de Operação); e, 

− Interferências em Unidades de Conservação (Fase de Operação). 

 

Diretrizes Metodológicas 

 O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água refere-se ao 

acompanhamento das medidas propostas nos demais programas ambientais para verificar e 

avaliar suas eficácias e eficiências, com a finalidade de averiguar se as mesmas atingiram 
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seus objetivos de mitigar, eliminar, compensar ou potencializar determinado impacto 

ambiental. 

 Todas as medidas mitigadoras, compensatórias, de controle e potencializadoras 

devem ser monitoradas ao longo do tempo, seja na fase de planejamento, implantação ou 

operação, para verificar se os objetivos foram alcançados. 

 O programa de monitoramento acompanha, ao longo do tempo, as alterações que 

ocorrem nos indicadores ambientais estabelecidos para cada programa ambiental para 

verificar se houve alguma mudança em relação a situação encontrada no Diagnóstico 

Ambiental. 

 Também tem a finalidade de identificar possíveis impactos ambientais ou relações 

de causa e efeitos não previstos no projeto ambiental. Portanto, serve como uma 

atualização constante e periódica da situação ambiental local e da relação entre os diversos 

aspectos ambientais com o empreendimento. 

 Nesse contexto, as atividades que deverão ser realizadas no Programa de 

Monitoramento da Qualidade da Água são as mesmas realizadas nos demais programas 

ambientais descritos no presente estudo, somente avaliando a situação ao longo do tempo. 

 O programa deverá ser registrado com os mesmos documentos estabelecidos no 

Programa de Supervisão Ambiental das Obras, ou seja, Registro da Implantação das 

Medidas de Controle, Recomendação de Ação Preventiva, Recomendação de Ação 

Corretiva, Notificação de Não Conformidade e Registro de Ações de Terceiros. 

 Os relatórios de monitoramento ambiental deverão ser elaborados por equipe 

especializada formada por pelo menos 1 profissional de nível superior com amplos 

conhecimentos sobre os indicadores ambientais estabelecidos nos diferentes programas 

ambientais. A contratação de consultores se fará necessário no caso da identificação de 

aspecto ambiental específico, em que as medidas de controle não estão surtindo efeito. 

 A periodicidade dos relatórios de monitoramento será semestral, em todas as fases 

do empreendimento, devendo ser apresentados relatórios específicos, caso algum problema 

de alta significância seja verificado. 
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Meios de Verificação 

 Os indicadores adotados para esse programa referem-se à quantidade de 

documentos e registros gerados pela equipe de monitoramento. 

 O programa deverá ser executado a partir do início das atividades na área e 

continuado de forma constante ao longo de toda a operação do empreendimento, não 

podendo ser interrompido sem a prévia anuência dos órgãos ambientais competentes. 

 

Responsabilidades e Custos 

 O programa será de responsabilidade do empreendedor na fase de implantação e 

operação, com investimentos de R$100.000,00 na Fase de Implantação e e 

R$100.000,00/ano na Fase de Operação. 

 

 

10.6. PROGRAMA DE TREINAMENTOS, CURSOS E 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

A formulação e implantação deste programa constituem uma medida destinada a 

promover a sensibilização, mobilização, conscientização e capacitação dos técnicos e 

trabalhadores envolvidos nos serviços relacionados à implantação e operação do 

empreendimento para o enfrentamento adequado dos problemas ambientais decorrentes 

dessas fases. 

O enfoque dado pelo treinamento ambiental é o de suscitar mudanças de 

comportamento por meio da incorporação pelos profissionais envolvidos, de atitudes e 

habilidades compatíveis com a preservação e conservação do meio ambiente. 

O planejamento e as atividades destas medidas serão conduzidos de forma 

articulada com as atividades dos demais Programas Ambientais, particularmente com os 

Programas de Comunicação e Interação Social e de Educação Ambiental. 

 

Objetivos 

− Promover uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 
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complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos; 

− Desenvolver ações educativas, formuladas através de um processo participativo, 

visando capacitar e habilitar os técnicos e trabalhadores vinculados à implantação e 

operação do empreendimento. 

− Sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos 

ambientalmente adequados relacionados às suas atividades, à saúde e segurança do 

trabalho e ao relacionamento com as comunidades vizinhas; 

− Desenvolver atividades que auxiliem na percepção das práticas cotidianas que 

reforçam a degradação ambiental e da necessidade de alteração dessas práticas; e, 

− Contribuir para a prevenção e a minimização da ocorrência de impactos ambientais 

e sociais, mediante a definição e instrução de procedimentos operacionais que 

garantam o respeito aos princípios da proteção e conservação ambiental. 

 

Impactos Ambientais Associados 

− Geração de Expectativas na Comunidade (Fase de Planejamento); 

− Geração de Empregos Diretos e Indiretos (Fases de Implantação e Operação); 

− Remoção da Cobertura Vegetal (Fase de Implantação); 

− Geração de Resíduos Sólidos (Fase de Implantação); 

− Geração de Efluentes (Fase de Implantação); 

− Alteração na Qualidade do Solo (Fase de Implantação); 

− Desapropriação para Implantação do Empreendimento (Fase de Implantação); 

− Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (Fase de Implantação); 

− Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais (Fase de Implantação); 

− Interferências em Atividades Econômicas (Fase de Implantação); 

− Interferências com os Não Proprietários (Fase de Implantação); 

− Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (Fase de Implantação); 

− Alteração do Mercado de Trabalho Local (Fase de Implantação); 

− Alteração na Dinâmica Populacional (Fase de Implantação); 
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− Interferências em Patrimônios Arqueológicos, Naturais e Culturais (Fases de 

Implantação e Operação); 

− Interferências em Áreas Protegidas (Fase de Implantação); 

− Intensificação do Tráfego de Veículos (Fase de Implantação); 

− Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento (Fase de Implantação); 

− Poluição e Incômodos à População pelos Serviços da Obra (Fase de Implantação); 

− Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (Fase de Implantação); 

− Interferências com a Infraestrutura Existente (Fase de Implantação); 

− Valorização Imobiliária (Fase de Operação); e, 

− Perdas de Atividades Produtivas (Fase de Operação); 

 

Diretrizes Metodológicas 

 Para desenvolvimento do presente programa primeiramente deverá ser identificado 

o público-alvo: gerência executiva, supervisores; técnicos/trabalhadores com 

responsabilidade de controle ambiental, e técnicos/trabalhadores cujas ações possam, 

durante a implantação do empreendimento, afetar o cumprimento dos requisitos 

ambientais. 

 Em seguida deverá ser elaborado um plano de trabalho com especificação de 

cronograma de aplicação, com os objetivos que se deseja alcançar e os materiais didáticos 

necessários. As principais questões abordadas deverão considerar, entre outros os seguintes 

tópicos: 

− Aperfeiçoamento de habilidades e conhecimentos sobre a dinâmica ambiental dos 

técnicos e trabalhadores com responsabilidades ambientais; 

− Questões ambientais relacionadas à proteção e conservação dos recursos hídricos e 

da vegetação e fauna associada; ao controle de processos de erosão e sedimentação 

dos cursos d’água; ao manejo conservacionista do solo; ao controle dos processos 

de poluição do ar, do solo e da água; além da capacitação dos colaboradores para o 

Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e de Efluentes Líquidos; 

− Controle e minimização da ocorrência de distúrbios à rotina das comunidades 

residentes nas adjacências dos canteiros de obras, refeitório e frentes de serviços, 
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áreas de apoio e faixa de servidão; 

− Requisitos ambientais e as responsabilidades de cumprimento desses pelos técnicos 

e trabalhadores cujas ações podem afetar o cumprimento dos requisitos; e, 

− Procedimentos e medidas de prevenção e combate a focos de incêndio e do código 

de conduta dos trabalhadores. 

 

 Para condução das atividades deverá ser produzido material pedagógico específico, 

concebido em função dos públicos-alvos a que se destinam, em linguagem e formas 

adequadas, respeitando acima de tudo as características sociais e culturais dos 

destinatários. 

Recomenda-se que a equipe responsável pela sua elaboração articule-se com a 

equipe do Programa de Comunicação e Interação Social e Educação Ambiental, para 

adequar os conteúdos dos materiais pedagógicos, a serem elaborados. A produção do 

material pedagógico deverá contemplar os seguintes produtos: 

a) Código de Conduta dos Trabalhadores vinculados ao empreendimento, sob a forma de: 

− Folheto: Contendo as normas individuais e de relacionamento com as comunidades 

locais e com o meio ambiente, uso de equipamentos de segurança, normas de saúde 

e de higiene, proibições quanto ao uso de armas de fogo e drogas etc; 

− Vídeo: De apoio à realização de discussões e palestras sobre os principais aspectos 

do Código de Conduta; e 

− Cartazes: Para serem fixados nos canteiros de obras e em locais freqüentados por 

eles. 

 

b) Material Educativo para multiplicadores e população escolar, sob a forma de 

apostilas/livretos, painéis, fotos etc, para serem utilizados na rede escolar, centros de 

convivência e demais locais freqüentados pela população para desenvolvimento de 

atividades sócio-culturais. 

 

c) Material Educativo para a população residente na área de influência do 

empreendimento. Esse material poderá ter a forma de folhetos, apostilas e cartazes com 

conteúdos específicos e adequados à problemática dessa população; 
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 Para implementação do Programa deverão ser realizadas as seguintes atividades: 

− Realização de palestras relacionadas às atividades e serviços necessários à 

instalação e operação do empreendimento e aos Programas e Medidas Ambientais 

propostos; 

− Adoção de metodologias que promovam a conscientização e mudança de atitudes e 

valores dos trabalhadores perante as questões ambientais; 

− Desenvolvimento de cursos e atividades de educação ambiental com o enfoque da 

prevenção de impactos ambientais que podem ser ocasionados durante a execução 

de suas funções, tais como redução da produção de resíduos, de efluentes líquidos, 

de emissões sonoras e atmosféricos, de desperdício de energia e água, controle de 

processos de degradação do solo e da vegetação etc; 

− Instrução dos trabalhadores sobre os cuidados com a fauna e a flora local, de modo 

que não ocorram caça e atividades predatórias, atropelamentos, etc, como também 

os procedimentos caso seja encontrada fauna, especialmente animais peçonhentos; 

e, 

− Incentivo à participação e envolvimento dos técnicos e trabalhadores na 

conservação e preservação do meio ambiente, visando à formação de agentes 

multiplicadores em educação ambiental para atuarem junto a todos os demais 

profissionais envolvidos no Programa e seus familiares. 

 

Meios de Verificação 

 O indicador usado para verificação das eficácias das medidas refere-se a avaliação 

da aprendizagem dos participantes dos treinamentos e cursos das questões abordados, 

como também o cumprimento das medidas dos programas tratadas nos mesmos. 

 Esse programa deverá ser implantado logo em seguida ao início das atividades na 

área e mantidas de forma constante durante as fases de implantação e operação. 
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Responsabilidades e Custos 

A responsabilidade de implementação do programa é do empreendedor e das 

empresas contratadas considerando as fases de implantação e operação. 

A estimativa de custos é de R$100.000,00 na Fase de Implantação e R$ 

20.000,00/ano na Fase de Operação. 

 

 

10.7. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 Os programas de educação ambiental são desenvolvidos usualmente pelos 

empreendimentos, especialmente, como medida social de compensação e de aproximação 

da empresa com os funcionários, familiares e comunidade do entorno. 

 A finalidade é apresentar palestras, folhetos e cartilhas educativas e atividades 

ambientais em conjunto com a população do entorno, com a finalidade de divulgação e 

conscientização em relação aos aspectos ambientais. 

 Na fase de implantação e operação, o empreendedor irá articular o Programa de 

Educação Ambiental em conjunto com o Programa de Treinamento, possibilitando uma 

aplicação integrada em alguns casos. 

 

Objetivos 

− Conscientizar funcionários e população do entorno para as condutas e práticas 

ambientais adequadas, como ênfase da redução de resíduos sólidos e esgoto, 

proteção dos recursos naturais, com ênfase para a água, flora e fauna, preservação 

de vestígios arqueológicos, entre outros aspectos. 

− Promover um canal de comunicação constante entre empreendedor, empresas 

construtoras, moradores, população do entorno e instituições públicas. 

 

Impactos Ambientais Associados 

− Compatibildiade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada (Fase de 

Planejamento); 
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− Compatibilidade com Áreas Protegidas (Fase de Planejamento); 

− Geração de Empregos Diretos e Indiretos (Fases de Implantação e Operação); 

− Geração de Resíduos Sólidos (Fase de Implantação); 

− Geração de Efluentes (Fase de Implantação); 

− Alteração do Uso e Ocupação do Solo (Fases de Implantação e Operação); 

− Alteração na Paisagem (Fases de Implantação e Operação); 

− Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna (Fase de Implantação); 

− Desapropriação para Implantação do Empreendimento (Fase de Implantação); 

− Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (Fase de Implantação); 

− Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais (Fase de Implantação); 

− Interferências em Atividades Econômicas (Fase de Implantação); 

− Interferências com os Não Proprietários (Fase de Implantação); 

− Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (Fase de Implantação); 

− Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais (Fase de Implantação); 

− Alteração do Mercado de Trabalho Local (Fase de Implantação); 

− Alteração na Dinâmica Populacional (Fase de Implantação); 

− Interferências em Patrimônios Arqueológico, Naturais e Culturais (Fases de 

Implantação e Operação); 

− Interferências em Áreas Protegidas (Fase de Implantação); 

− Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática (Fase de Implantação); 

− Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (Fase de Operação); 

− Valorização Imobiliária (Fase de Operação); 

− Incremento na Arrecadação de Impostos (Fase de Operação); 

− Perda de Ecossistemas Naturais (Fase de Operação); 

− Perdas de Atividades Produtivas (Fase de Operação); 

− Alterações no Regime das Vazões de Jusante (Fase de Operação); 

− Alterações na Biota Aquática (Fase de Operação); 

− Interferências na Qualidade das Águas (Fase de Operação); 
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− Conflitos com Outros Usos das Águas (Fase de Operação); 

− Instabilização das Encostas (Fase de Operação); 

− Proliferação de Vetores de Doenças de Veiculação Hídrica (Fase de Operação); e, 

− Interferências em Unidades de Conservação (Fase de Operação); 

 

Diretrizes Metodológicas 

 Para o desenvolvimento do programa, o empreendedor deverá definir nas fases de 

implantação e operação um profissional especializado em educação ambiental para 

elaborar um conjunto de atividades a serem realizadas ao longo de cada ano, com 

cronograma, atividades a serem efetuadas, público-alvo, convênios e parcerias desejadas, 

modelo de divulgação, entre outros aspectos. 

 Essas atividades deverão ser estabelecidas anualmente, focando dias de 

comemoração nacional ou mundial, como Dia da Água e da Preservação Ambiental, além 

de eventos municipais destinados a causa ambiental. 

 

Meios de Verificação 

 Como indicador deverá ser verificado se os eventos e atividades efetuadas 

atingiram seus objetivos, por meio da aplicação de questionários de satisfação aos 

participantes durante sua realização. 

 Recomenda-se que esse programa seja aplicado a partir do início das atividades do 

empreendimento. 

 

Responsabilidades e Custos 

 A execução do programa será de responsabilidade do empreendedor com 

investimentos previstos de R$50.000,00 na Fase de Implantação e R$ 15.000,00/ano na 

Fase de Operação. 
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11. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 Os estudos desenvolvidos para elaboração do presente RAP indicaram uma série de 

impactos ambientais que serão gerados nas fases de planejamento, implantação e operação 

do empreendimento. 

 O quadro 11-1 relaciona os impactos ambientais e os respectivos graus de 

significância definidos pela equipe técnica responsável pela elaboração do RAP nas 

diferentes fases do empreendimento. 

 Analisando o referido quadro pode-se constatar que a equipe técnica identificou que 

o empreendimento irá gerar 19 tipos de impactos nas fases de planejamento, implantação e 

operação. 

 Considerando o grau de significância conforme as fases do empreendimento tem-se 

a seguinte situação: 8 impactos de alta significância, 8 de média e 3 de baixa. 

Na Fase de Planejamento, 2 impactos foram considerados de alta significância e 1 

de média. Na Fase de Implantação foram classificados 4 impactos como de alta 

significância, 3 de média e 3 de baixa significância. Já na Fase de Operação foram 

considerados 2 de alta e 4 de baixa significância. 

 Dentre os 8 impactos classificados como alta significância 4 são benéficos e outros 

4 adversos. Já rem relação aos 8 impactos de média significância, 5 são benéficos e 3 

adversos. E todos os impactos de baixa significância são adversos. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
400

 

Quadro 11-1. Relação de impactos ambientais gerados pelo empreendimento e respectivo 

grau de significância nas fases de planejamento, implantação e operação. 

Impactos/Fases de Planejamento (P), Implantação (I) e Operação (O) Significância Natureza 

Compatibildiade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada (P) alta benéfico 

Compatibilidade com Áreas Protegidas (P) alta benéfico 

Remoção da Cobertura Vegetal (I) alta adverso 

Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna (I) alta adverso 

Desapropriação para Implantação do Empreendimento (I) alta adverso 

Alterações nas Áreas de Preservação Permanente (I) alta adverso 

Incremento na Disponibilidade de Água para os Municípios (O) alta benéfico 

Controle dos Regimes de Cheias para Evitar Inundações (O) alta benéfico 

Geração de Expectativas na Comunidade (P) média adverso 

Geração de Empregos Diretos e Indiretos na Implantação (I) média benéfico 

Geração de Resíduos Sólidos (I) média adverso 

Geração de Efluentes (I) média adverso 

Geração de Empregos Diretos e Indiretos na Operação (O) média benéfico 

Valorização Imobiliária (O) média benéfico 

Incremento na Arrecadação de Impostos (O) média benéfico 

Alteração na Paisagem (O) média benéfico 

Alteração do Uso e Ocupação do Solo (I) baixa adverso 

Alteração na Paisagem (I) baixa adverso 

Alteração na Qualidade do Solo (I) baixa adverso 
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Para mitigação, controle, compensação e/ou potencialização dos impactos é 

proposto para o empreendimento um conjunto de 12 programas ambientais que são os 

seguintes: 

1. Programa de Comunicação e Interação Social 

2. Programa de Avaliação e Salvamento do Patrimônio Histórico e Arqueológico 

3. Programa de Gestão Ambiental das Obras de Implantação 

4. Programa de Gestão Ambiental da Operação 

5. Programa de Treinamentos, Cursos e Aperfeiçoamento Profissional 

6. Programa de Educação Ambiental 

7. Programa de Desapropriação e Relocação da População 

8. Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna 

9. Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna e dos Recursos 

Pesqueiros 

10. Programa de Monitoramento da Qualidade da Água 

11. Programa de Manejo e Conservação da Flora 

12. Programa de Compensação Ambiental 

Ressalta-se que uma grande parte dos impactos ambientais pode ser mitigada e 

controlada por medidas de implantação simples e comumente usadas em obras civis, 

apresentando resultados reconhecidamente eficientes. 

Associado a essas questões tem-se uma proposta empreendimento de interesse 

público e social, que foi idealizado para fornecer água para abastecimento de forma 

integrada para 4 municípios, favorecendo uma população superior a 500.000 habitantes. 

Esses municípios já apresentam um déficit em relação a disponibilidade de água, 

especialmente, Itu e Salto que já estão em grave situação em relação ao abastecimento 

público. 

O empreendimento é uma solução urgente, necessária e viável técnica, econômica e 

ambientalmente para a melhoria da qualidade de vida dessa população favorecida, desde 

que as medidas e programas propostos no presente estudo sejam colocadas em prática de 

forma adequada e eficaz. 
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 Portanto, considerando todos os aspectos discutidos e avaliados durante a 

elaboração desse RAP, a equipe técnica responsável recomenda o licenciamento ambiental 

da barragem do Ribeirão Piraí, com a finalidade de abastecimento público de água, desde 

que todas as medidas e ações propostas nos programas ambientais sejam implantadas e 

acompanhadas ao longo das fases do empreendimento, contribuindo inclusive para um 

ganho da qualidade ambiental dos municípios envolvidos, inclusive de toda a bacia 

hidrográfica do citado ribeirão e da APA de Cabreúva. 

 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
403

 

 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFIA 
 

 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Acústica: Avaliação 

do ruído em áreas habitadas visando o conforto da Comunidade: Procedimento 

(Norma NBR 10.151). 2000. 

ABGE. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA. Ensaios de 

permeabilidade em solos: orientações para sua execução. São Paulo: ABGE, 

1996. Boletim n. 04. 

AGEMCAMP. Agência Metropolitana de Campinas. Sumário de Dados da Região 

Metropolitana de Campinas. Edição 2005. 

AJANES, A.C.S. centro e centralidade em Itu – SP. Dissertação apresentada ao 

programa de pós-graduação em Geografia. UNESP – Presidente Prudente, 2009.  

ALVES, A. C. Qualidade de vida e processos sócio-ambientais em Indaiatuba- SP. 

Estudo de caso do bairro jardim Morada do Sol. Dissertação de mestrado 

elaborada junto ao Curso de Pós-graduação em Geografia, UNESP – Rio Claro, 

2003.  

ANDRADE, M.A. de. Aves silvestres: Minas Gerais. Minas Grais: Littera Maciel. 1997. 

ARGEL-DE-OLIVEIRA, Maria Martha. Aves e vegetação em um bairro residencial da 

cidade de São Paulo (São Paulo, Brasil). Rev. Bras. Zool.,  Curitiba,  v. 12,  n. 1,   

1995 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

81751995000100011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  06  nov.  2010.  doi: 

10.1590/S0101-81751995000100011. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
404

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Rio de Janeiro, PNUD, 

IPEA, Fundação João Pinheiro, 2000. Disponível em: 

<http://www.pnud.org.br/atlas/>. Acesso em: 03 out 2010. 

BRASIL. Portaria normativa no 348 de 14 de março de 1990. Estabelece os padrões 

nacionais de qualidade do ar. 1990.  

BRASIL. Resolução Conama no 001, de 08 de março de 1990. 

BRASIL. Portaria normativa no 348 de 14 de março de 1990. Estabelece os padrões 

nacionais de qualidade do ar. 1990. 

BRASIL, Instrução Normativa n. 003, de 28 de maio de 2003. Reconhece espécies da 

fauna brasileira ameaçada de extinção, estabelecendo sua proteção. Diário Oficial 

da República Federativa do Brasil, Brasília, n. 101, p.88-97, 28 maio 2003 Seção 

1. 

BRASIL. Resolução no 382, de 26 de dezembro de 2006. Estabelece os limites máximos de 

emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. 

CACERES, NILTON C. et al . Distribuição geográfica de pequenos mamíferos não 

voadores nas bacias dos rios Araguaia e Paraná, região centro-sul do Brasil. 

Iheringia, Série Zoologia. Porto Alegre, v. 98, n. 2,jun. 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-

47212008000200001 &lng=pt&nrm=iso>.Acesso em: 16 

dez.2008.doi:10.1590/S0073-47212008000200001. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D´OESTE. Site oficial. 2009. 

Disponível em 

http://www.camarasantabarbara.sp.gov.br/wfrCamara.aspx?Tipo=brevehistorico. 

Acesso em 03/10/2009. 

CAMPOS, H.C.N.S. Caracterização e cartografia das províncias hidrogeoquímicas do 

Estado de São Paulo. São Paulo. 177p. (Tese de Doutoramento apresentada ao 

Instituto de Geociências - USP). 1993. 

CETEC – CENTRO TECNOLÓGICO DA FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA 

E EDUCAÇÃO. Situação dos recursos hídricos das Bacias Hidrográficas dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – UGRHI 5. Comitê da Bacia Hidrográfica 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
405

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - CBH-PCJ e Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FEHIDRO. Relatório Técnico Final – Relatório Zero. 2000a. 

CETEC – CENTRO TECNOLÓGICO DA FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA 

E EDUCAÇÃO. Situação dos recursos hídricos do Baixo Tietê – UGRHI 19. 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê - CBH-BT e Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos – FEHIDRO. Relatório Zero. 2000b. 

CETEC – CENTRO TECNOLÓGICO DA FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA 

E EDUCAÇÃO. Relatório da situação dos recursos hídricos da Bacia 

Hidrográfica Tietê/Batalha. Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê/Batalha - 

CBH-TB e Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Relatório Zero. 

2002. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Norma Técnica L11.033. Ruído: Processo prático para calcular o Nível de Ruído 

Equivalente Contínuo. Procedimento. Março, 1992. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Relatório de qualidade do ar do estado de São Paulo 2002. São Paulo: CETESB, 

2003a. 80 p. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Guia 

para avaliação do potencial de contaminação em imóveis. São Paulo: CETESB, 

2003b. 284 p. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Relatório de qualidade do ar do estado de São Paulo 2003. São Paulo: CETESB, 

2004a. 284 p. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo 2001 

– 2003. Série Relatórios/CETESB, 2004b. p. 36-45. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Relatório de qualidade do ar do estado de São Paulo 2004. São Paulo: CETESB, 

2005. 284 p. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
406

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Relatório de qualidade do ar do estado de São Paulo 2005. São Paulo: CETESB, 

2006. 284 p. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Relatório de qualidade do ar do estado de São Paulo 2006. São Paulo: CETESB, 

2007a. 167 p. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo 2004 

– 2006. Série Relatórios/CETESB, 2007b. 199 p. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Relatório de qualidade das águas interiores do estado de São Paulo 2007. São 

Paulo: CETESB, 2008a. 537 p. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Relatório de qualidade do ar do estado de São Paulo 2007. São Paulo: CETESB, 

2008b. 284 p. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Relatório da qualidade do ar no estado de São Paulo 2008 [recurso eletrônico] 

/ CETESB-- São Paulo: CETESB, 2009, 340 p. Disponível em: 

<http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/publicacoes.asp>. Acesso em 01/08/2009. 

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Relatório da qualidade do ar no estado de São Paulo 2009 [recurso eletrônico] 

/ CETESB-- São Paulo: CETESB, 2010, 290 p. Disponível em: 

<http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/publicacoes.asp>. Acesso em 03/08/2010. 

CRIA, Centro de Referência em Informação Ambiental, Biota/Fapesp, 2001. ATLAS 

SINBIOTA in: http://sinbiota.cria.org.br/, acessado em 10 de outubro de 2010. 

CRIA, Centro de Referência em Informação Ambiental, Biota/Fapesp, 2005. ATLAS 

SINBIOTA in: http://sinbiota.cria.org.br/ , acessado em 10 de outubro de 2010. 

DAEE. DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. Estudo de águas 

subterrâneas, regiões administrativas 10 e 11: Presidente Prudente e Marília. São 

Paulo – SP: v.1 e v.2, 1976. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
407

DAEE. DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. Sistema de 

informações para gerenciamento de recursos hídricos do Estado de São Paulo. 

São Paulo, SP, 2000. 

DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA; IG. Instituto 

Geológico; IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo; 

CPRM Serviço Geológico do Brasil. Mapa de águas subterrâneas do Estado de 

São Paulo: escala 1:1.000.000 : nota explicativa / [coordenação geral Gerôncio 

Rocha]. - São Paulo: DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica: IG - 

Instituto Geológico: IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo: CPRM Serviço Geológico do Brasil, 2005. 

DARIO, FÁBIO ROSSANO; DE VINCENZO, MARIA CRISTINA VEIGA; ALMEIDA, 

ÁLVARO FERNANDO DE. Avifauna em fragmentos da Mata Atlântica. Ciência 

Rural, Santa Maria, v.32, n.6, dez. 2002. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

84782002000600012&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 17 dez.2008. doi: 

10.1590/S0103-84782002000600012. 

DIAS, DANIELA; PERACCHI, ADRIANO LÚCIO. Quirópteros da Reserva Biológica do 

Tinguá, estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil (Mammalia: Chiroptera). Rev. 

Brasileira de Zoologia, Curitiba, v.25, n.2, jun. 2008. 

EMPLASA. EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. 

Sumário de Dados da Região Metropolitana de Campinas. 2005.2a ed. CD-

Rom. 

EMPLASA. EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. 

Site oficial. http://www.emplasa.sp.gov.br. Acessado em 01/02/2009. 

FOSTER, S.S.D. Fundamental concepts in aquifer vulnerability pollution risk and 

protection strategy. In: Conference on vulnerability of soil and groundwater to 

pollutants. The Netherlands. Proccedings Haya: IAH, 1987, p. 174-179. 

FRAGA, C.G. Origem de fluoreto em águas subterrâneas dos sistemas aqüíferos Botucatu 

e Serra Geral da Bacia do Paraná. São Paulo. 178p. (Tese de Doutoramento 

apresentada ao Instituto de Geociências - USP). 1992. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
408

FREITAS, M.A.; SANTOS, S.T.F.; A herpetofauna da caatinga e as áreas de altitude 

no nordeste brasileiro. São Paulo: USEB. 2007 

GOMES, P. C. et al. Plano de bacia hidrográfica do rio Mogi Guaçu. Aspectos da fauna 

e flora. São Carlos: Suprema. 2003 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE ECONOMIA E 

PLANEJAMENTO. Região Metropolitana de Campinas. 2009 9p. 

http://www.ppa.sp.gov.br/perfis/PerfilRMCampinas.pdf (acessado em 01/02/2009). 

HARIDARAN, M. Nutrição mineral das plantas nativas do cerrado. In: Congresso de 

Botânica de São Paulo, 8, Campinas, 1990. Palestra. p.64. 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Mapa de 

vegetação do Brasil. Rio de Janeiro, 1993. 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Site Cidades. 

2006. Disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acesso 

em 15/01/2009. 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS. Cidades@ 

2009. http://www.ibge.gov.br/cidadesat (acessado em 01/02/2009). 

IBGE. IBGE Cidades@. Disponível em<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow 

.htm?1>. Acesso em: 15 out 2010. 

INSTITUTO FLORESTAL. Inventário Florestal do Estado de São Paulo, Instituto 

Florestal, 2001. 

IPT. INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Mapa geológico do estado de São Paulo. São Paulo: IPT. Escala 1:500.000. 

1981a, v.I. 

IPT. INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. São Paulo: IPT. Escala 

1:500.000. 1981b, v. I. 

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Estudo dos teores anômalos de fluoreto em águas dos aqüíferos Botucatu e 

Serra Geral no Estado de São Paulo. São Paulo. (IPT. Relatório, 24 123). 1986. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
409

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Orientações para o combate à erosão no Estado de São Paulo, Bacia do Peixe-

Paranapanema. Convênio IPT/DAEE. São Paulo. (IPT. Relatório 24 739). 1987. 

IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos e estabelecimento de 

diretrizes técnicas para a elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do 

Tietê/Jacaré – Relatório Final. Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê/Jacaré - 

CBH-TJ e Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Relatório Zero. 

2000. 

IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Diagnóstico da situação atual dos Recursos Hídricos e estabelecimento de 

diretrizes técnicas para a elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do 

Turvo/Grande - Relatório Final. Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande 

- CBH-TG e Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Relatório Zero. 

2001. 

IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Diagnóstico da situação atual dos Recursos Hídricos e estabelecimento de 

diretrizes técnicas para a elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio 

São José dos Dourados - Relatório Final. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

São José dos Dourados - CBH-SJD e Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 

FEHIDRO. Relatório de Situação. 2007. 

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT); DAEE 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. Mapa de erosão do 

Estado de São Paulo. São Paulo: IPT/DAEE. Escala 1:1.000.000. 1995. 

IRRIGART – ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO 

AMBIENTE LTDA. Relatório da situação dos recursos hídricos das Bacias 

Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 2002-2003. Piracicaba: 

Irrigart, Consórcio Bacia PCJ. 2004. 

JANJIC, M.; STEPANOVIC, B. Suitability of karst and marshland for urban development 

from the point of view of engineering geology. In: International Congress of the 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
410

International Association of Engineering Geology, 2, 1974, São Paulo: 

Proceeding… São Paulo, IAEG/ABGE. 1974, v. 1, tema 3. 

KAWAZOE, URARA; DIAS, LUIZ CANDIDO DE SOUZA; PIZA, JOSÉ DE TOLEDO. 

Infecção natural de pequenos mamíferos por Schistosoma mansoni, na represa de 

Americana (São Paulo, Brasil). Rev. Saúde Pública, São Paulo, v.12, n.2, jun. 

1978. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

9101978000200012&lng=pt&nrm=iso>.Acesso em: 03 jan. 2009. doi: 

10.1590/S0034-89101978000200012. 

KRONKA, F. J. N.; NALON, M. A.; MATSUKUMA, C.K.; KANASHIRO, M. M.; 

YWANE, M. S. S; LIMA, L. M. P. R.; GUILLAUMON, J. R.; BARRADAS, A. 

M. F.; PAVÃO, M.; MANETTI, L. A.; BORGO, S. C. Monitoramento da 

vegetação natural e do reflorestamento no Estado de São Paulo. In: Anais XII 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, 16-21 abril 2005a, 

INPE, p. 1569-1576. 

KRONKA, F. J. N. et al. Inventário florestal do Estado de São Paulo. São Paulo: 

Instituto Florestal, 2005b. 200 p. 

LEITÃO-FILHO, H. F. A flora arbórea da Serra do Japi. In: História natural da Serra do 

Japi: Ecologia e preservação de uma área florestal no Sudeste do Brasil. 

Morellato, L. P. C. (org.) Campinas: Editora da Unicamp. 321p. 

LEWINSON T. Avaliação do Estado do Conhecimento da Biodiversidade Brasileira. 

Brasília –DF: Ministério do Meio Ambiente. Vol II. 2006. 

LIMA, R.H.C. Configuração geológico-geotécnica da região de Americana – SP, 

utilizando sondagens à percussão de simples reconhecimento. Dissertação 

(Mestrado em Geociências – Área de Concentração em Geociências e Meio 

Ambiente). Rio Claro: Unesp/IGCE - Universidade Estadual Paulista, Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas. 1997. 

LOPES, M.F.C. Condições de ocorrência de água subterrânea nas bacias dos rios 

Piracicaba e Capivari. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento). 

Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil. 

1994. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
411

LORENZI, H. Árvores Brasileiras – Manual de identificação e cultivo de plantas 

arbóreas nativas do Brasil, Nova Odessa, SP, Instituto Plantarum, vol.1, 2002. 

LYRA-NEVES, Rachel M. de et al . Comportamentos interespecíficos entre Callithrix 

jacchus (Linnaeus) (Primates, Callitrichidae) e algumas aves de Mata Atlântica, 

Pernambuco, Brasil. Rev. Bras. Zool.,  Curitiba,  v. 24,  n. 3,   2007 .   Disponível 

em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

81752007000300022&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  05  nov.  2010.  doi: 

10.1590/S0101-81752007000300022. 

MACHADO, F.B. Geologia e aspectos petrológicos das rochas intrusivas e efusivas 

mesozóicas de parte da borda leste da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo. 

Dissertação (Mestrado em Geociências – Área de Concentração em Geologia 

Regional). Rio Claro: Unesp/IGCE - Universidade Estadual Paulista, Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas. 2005. 

MAGALHÃES, A.F.DE A. Aves do Município de São Paulo. In: MAGALHÃES, A.F.DE 

A; VASCONCELLOS, M. K. Fauna Silvestre: Quem são e onde vivem os 

animais na Metrópole de São Paulo. São Paulo: Prefeitura do Município de São 

Paulo – Secretaria Municipal do verde e do Meio Ambiente. 2007 

MARQUES, O.; ETEROVIC, A.; SAZIMA, I. Serpentes da Mata Atlântica: guia 

ilustrado. Ribeirão Preto-SP: Holos. 2003. 

MARTIUS, C. F. Flora brasiliensis. Tabulae Physiognomicae Explicatae, v. 1, parte 1, 

p.1-268, 1906. 

MEDEIROS, A.C.; FIGUEIREDO, P.J.M. Processo de Zoneamento no Município de 

Americana. Revista de Ciência & Tecnologia, Piracicaba, v.11, n.20, p. 69-78, 

jul/dez, 2002. Disponível em: 

<http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/rct20art08.pdf>. Acesso em: 31 

ago. 2009. 

MELLO, V.; TEIXEIRA, A.M. Mecânica dos solos. São Carlos: Escola de Engenharia de 

São Carlos – USP, 1967 (Publicação n. 137). 

MENARDI JÚNIOR, A. Regime e ritmo das chuvas na bacia do rio Piracicaba: variações e 

impactos. Tese (Doutorado em Geociências e Meio Ambiente). Rio Claro: 

IGCE/Unesp, 2000. 291p. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
412

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS 

AGRONÔMICAS. Levantamento de reconhecimento dos solos do Estado de 

São Paulo. Carta em escala 1: 500.000. 1960. 

MIRANDA, JOÃO M. D. et al. Predation on Alouatta guariba clamitans Cabrera 

(Primates, Atelidae) by Leopardus pardalis (Linnaeus) (Carnivora, Felidae). Rev. 

Brasileira de Zoologia, Curitiba, v. 22, n. 3, set.  2005. 

MIRANDA, J.R. Diagnóstico Ambiental de Campinas – Fauna. Agenda 21. Disponível 

em: <http://www.agenda21cps.cnpm.embrapa.br/analise/fauna/index.html> Acesso 

em 03. jan. 2009 

MONTEIRO, C.A. de F. A dinâmica climática e das chuvas no Estado de São Paulo: 

estudo geográfico sob forma de atlas. São Paulo: Instituto de Geografia, USP, 1973. 

MONTEIRO, C.A. de F. A dinâmica climática e das chuvas no Estado de São Paulo. 

Rio Claro: Instituto de Geociências e Ciências Exatas/Departamento de Geografia, 

Unesp, 2000. 

MONTGOMERY,C.W. Environmental geology. 3ª ed. Dubuque: Wm. C. Brown 

Publishers, 1992. 465p. 

MORELATTO, L.P.C. História Natural da Serra do Japi. Campinas. São Paulo: Editora 

da Unicamp, Fapesp. 1992. 

MOTTA-JUNIOR, JOSÉ CARLOS; GRANZINOLLI, MARCO ANTONIO MONTEIRO; 

DEVELEY, PEDRO FERREIRA. Aves da Estação Ecológica de Itirapina, estado 

de São Paulo, Brasil. Rev. Biota Neotrópica, Campinas, v. 8, n. 3, set. 2008. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-

06032008000300019&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 28 dez.2008. 

doi:10.1590/S1676-06032008000300019. 

NASCIMENTO, C. B. do; FIGUEIREDO, P. J. M. Questões éticas ambientais associadas 

no plano diretor do Município de Americana quanto ao zoneamento industrial. 

Revista de Ciência & Tecnologia, Piracicaba, v.11, n.20, p. 29-38, jul/dez, 2002. 

Disponível em:<http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/rct20art04.pdf>. 

Acesso em: 31 ago. 2009 

NEGRÃO, MÔNICA DE FARIA FRANCO; VALLADARES-PADUA, CLÁUDIO. 

Registros de mamíferos de maior porte na Reserva Florestal do Morro Grande, São 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
413

Paulo. Rev. Biota Neotrópica., Campinas, v. 6, n. 2, 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-

06032006000200006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 dez 2008 doi: 

10.1590/S1676-06032006000200006 

NEGRI, B. Urbanização e demanda de recursos hídricos na Bacia do Rio Piracicaba no 

Estado de São Paulo. Anais do VIII Encontro ABEP, 1992. Disponível em: < 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/1992/T92V03A04.pdf>. Acesso 

em: 19/10/2010. 

NEPO/UNICAMP. Novas Metrópoles Paulistas - População, vulnerabiliade e 

segregação 

http://www.nepo.unicamp.br/textos_publish/livros/livro_vulnerabiliade/arquivos_li

nks/arquuivos/arquuivos/vulnerab_cap_12_pgs_337_364.pdf. Acessado em 

09/01/2009. 

OLIVEIRA, T.G DE ; CASSARO, K. Guia de campo dos felinos do Brasil. São Paulo: 

Instituto Pró-Carnívoros. 2005. 

OLIFIERS, N.; GENTILE, R.; FISZON, J. T. Relation between small-mammal species 

composition and anthropic variables in the Brazilian Atlantic Forest. Braz. J. 

Biol.,São Carlos, v.65, n.3, ago. 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

69842005000300015&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 04.jan.2009. doi: 

10.1590/S1519-69842005000300015. 

PAULA E SILVA, F. et al. Estudo estratigráfico do Grupo Bauru na região de Presidente 

Prudente – SP, em perfis geofísicos de poços para água. In: Simpósio sobre as 

Bacias Cretácicas Brasileiras, 2, 1992, Rio Claro, SP. Anais... Rio Claro, 1992, 

p.147-150. 

PAULA E SILVA, F. et al. Estudo estratigáfico do Grupo Bauru na região de Presidente 

Prudente com base em perfis geofísicos de poços para água. In: Revista 

Geociências, Unesp. 1994, 13 (1): p.63-82. 

PAULA E SILVA, F. Geologia de Subsuperfície e Hidroestatigrafia do Grupo Bauru no 

Estado de São Paulo. 2003, 166 f Tese (Doutorado em Geociências). Universidade 

Estadual Paulista – Unesp, Rio Claro, SP, 2003. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
414

PERRONI, J.C.A. et al.. Ocorrências de fluoreto nos aqüíferos da Bacia do Paraná no 

Estado de São Paulo. In: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 5, 1985, São 

Paulo. Atas... São Paulo: SBG. 1985, v. 2, p. 503-514. 

PINA, S.A.M.G.; TASCHNER, S.P. As áreas habitacionais populares nas cidades médias 

paulistas: o caso de Limeira. Boletim técnico da Escola Politécnica da USP. São 

Paulo, 1991. Disponível em: 

<http://publicacoes.pcc.usp.br/PDF/BTs_Petreche/BT52-%20Pina.pdf>. Acesso 

em: 31. ago. 2009. 

PINTO, GUSTAVO ROMEIRO MAINARDES et al. Detectability of capybaras in 

forested habitats. Rev. Biota Neotrópica, Campinas, v. 6, n. 1, 2006. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-

06032006000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 28 dez.2009. 

doi:10.1590/S1676-06032006000100008. 

PNUD. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Atlas 

IDH 2000. 2000. Versão 1.0.0. 

PRADO, Maressa Rocha do; ROCHA, Ednaldo Cândido; GIUDICE, Gisele Mendes Lessa 

del. Mamíferos de médio e grande porte em um fragmento de mata atlântica, Minas 

Gerais, Brasil. Rev. Árvore,  Viçosa,  v. 32,  n. 4, ago.  2008 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

67622008000400016&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  16  nov.  2010.  doi: 

10.1590/S0100-67622008000400016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA. História da Cidade. Disponível em 

<http://www.cabreuva.sp.gov.br/conheca_cabreuva/historia.html>. Acesso em: 15 

out 2010. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. Histórico. Disponível em 

<http://www.indaiatuba.sp.gov.br/esportes/turismo/>. Acesso em: 15 out 2010. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU. A Cidade. Disponível em <http://www.itu.sp.gov 

.br/index.php?area=1#>. Acesso em: 15 out 2010. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO. Conheça a Cidade. Disponível em 

<http://www.salto.sp.gov.br/historia_salto.html>. Acesso em: 15 out 2010. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
415

REDAELLI, L.L.; CERELLO, L. Escavações. In: OLIVEIRA, A.M.S.; BRITO, S.N.A. 

(Eds.). Geologia de Engenharia. São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de 

Engenharia (ABGE), 1998. 

REBOUÇAS, A. C. Recursos hídricos subterrâneos da Bacia do Paraná - análise de 

previabilidade. São Paulo. 143p. (Tese de Livre Docência apresentada ao Instituto 

de Geociências - USP). 1976. 

REBOUÇAS. A. C. 1994. Sistema Aqüífero Botucatu no Brasil. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 8, 1994, Recife. Anais... Recife: 

ABAS. p. 500-509. 

RODRIGUES, R. R. A vegetação de Piracicaba e municípios do entorno, Circular 

Técnica IPEF, Piracicaba, n. 189, agosto 1999. 

RODRIGUES, R. R.; GANDOLFI, S. Conceitos Tendências e Ações para a 

Recuperação de Florestas Ciliares. Matas Ciliares: Conservação e Recuperação, 

São Paulo: Ed. USP, Fapesp, p. 235-247, 2000. 

RODRIGUES, R. R; GANDOLFI, S., Ecologia e Reflorestamento, Apontamentos de 

Aula, Piracicaba, 2008. 

SALOMÃO, F.X.T.; IWASA, O.Y. Erosão e a ocupação rural e urbana. In: BITAR, O.Y. 

(Coord.). Curso de geologia aplicada ao meio ambiente. São Paulo: Associação 

Brasileira de Geologia de Engenharia (ABGE) e Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT), 1995. cap. 3.2, p.31-57. 

SANT’ANNA NETO, J.L. As chuvas no Estado de São Paulo: contribuição ao estudo da 

variabilidade e tendência da pluviosidade na perspectiva da análise geográfica. São 

Paulo. (Tese de Doutoramento apresentada ao Departamento de Geografia – 

FFLCH/USP). 1995. 

SÃO PAULO. Decreto Estadual no 8.468, de 1976, que regulamentam as ações de controle 

ambiental e padrões, licenças para as novas indústrias, bem como para aquelas já 

estabelecidas, e as sanções para ações corretivas. 

SÃO PAULO. Decreto Estadual No 52.469, de 12 de dezembro de 2007, que altera a 

redação de dispositivos do Regulamento aprovado pelo Decreto No 8.468, de 8 de 

setembro de 1976, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente, 

confere nova redação ao artigo 6° do Decreto No 50.753, de 28 de abril de 2006. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
416

SÃO PAULO. INSTITUTO GEOLÓGICO, CETESB, DAEE, SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE. Mapeamento da vulnerabilidade e risco de 

poluição das águas subterrâneas no Estado de São Paulo. São Paulo: Instituto 

Geológico; Cetesb, 1997. 

SÃO PAULO. SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. Região 

Administrativa de Campinas. Levantamento de informações desenvolvido pela 

Coordenadoria de Planejamento e Avaliação (CPA) e pela Unidade de Assessoria 

Econômica (UAE), com a colaboração dos Escritórios Regionais da Secretaria de 

Economia e Planejamento, a partir do trabalho sobre Economia Regional Paulista 

elaborado pela UAE. 2007. Disponível em: 

<http://www.ppa.sp.gov.br/perfis/PerfilRA Campinas.pdf>. Acesso em: 08 out. 

2010. 

SÃO PAULO. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Diagnóstico e novas formas de 

gerenciamento ambiental para a região de Paulínia, 

http://www.ambiente.sp.gov.br/gerenciamentopaulinea.php , acessado em 7/01/08. 

SÃO PAULO. Resolução SMA 68/10 de 30/06/10 - Áreas Saturadas 

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS). 2004. Disponível em: <http://www.seade.gov.br 

/produtos/iprs/analises/RACampinas.pdf>. Acesso em: 10 out. 2010. 

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Atlas Seade da Economia 

Paulista. 2006a. Disponível em: < http://www.seade.gov.br/produtos/atlasecon/>. 

Acesso em: 05 out 2010. 

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS). 2006b. Disponível em: 

<http://www.al.sp.gov.br/web /forum/iprs06/Central.html>. Acesso em: 10 out. 

2010. 

SEADE. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Perfil Municipal. 2007a. 

http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php. Acessado em 01/02/2009. 

SEADE Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. 2007b. Informação dos 

Municípios Paulistas http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php. Acessado 

26/01/2009. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
417

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Diagnóstico para Ações 

Regionais da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São 

Paulo. 2007c. Disponível em: < 

http://www.emprego.sp.gov.br/outros/caravana_trabalho /boletim_campinas.pdf>. 

Acesso em: 08 out. 2010. 

SEADE. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Região Metropolitana de 

Campinas. Perfil Regional/ julho de 2008. 14p. 

http://www.planejamento.sp.gov.br/des/textos8/RMC.pdf. Acessado em 

01/02/2009. 

SEADE. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Site oficial 2009a. 

http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php. Acessado em 01/02/2009. 

SEADE. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. 2009b. IPVS - Espaços e 

Dimensões da Pobreza nos Municípios do Estado de São Paulo. 

http://www.seade.gov.br. Acessado em 01/02/2009. 

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social. 2010a. Disponível em: 

<http://www.seade.gov.br/produtos /ipvs/apresentacao.php>. Acesso em: 05 out. 

2010. 

SEADE. Perfil Municipal. 2010b. Disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/ 

perfil/>. Acesso em: 15 out 2010.  

SEADE. Informações dos Municípios Paulistas – IMP. 2010c. Disponível 

em<http://www.seade. gov. br/ produtos /imp>. Acesso em: 15 out 2010. 

SEINFELD, J. H; PANDIS, S.N. Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to 

climate changes. New York: John Wiley & Sons, 1998. 1326 p. 

SETZER, J. Atlas climático e ecológico do Estado de São Paulo. São Paulo, 1966. 

Escala 1:2.000.000. 

SHS – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA S/S LTDA. Plano de bacias 

hidrográficas 2004-2007 dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: síntese do 

relatório. São Carlos: Suprema Gráfica e Editora, 2006. 48p. 

SILVA, N. R. S.; MARTINS, S. V. Considerações sobre conservação e restauração de 

fragmentos florestais, Folha Florestal, Viçosa, UFV, 2001 n.99, p.7-8. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 
418

SILVA, R.B.G. Estudo hidroquímico e isotópico das águas subterrâneas do Aqüífero 

Botucatu no Estado de São Paulo. São Paulo. 134p. (Tese de Doutoramento 

apresentada ao Instituto de Geociências - USP). 1983. 

SOARES, P. C. et al. Ensaio de caracterização estratigráfica do Cretáceo no Estado de São 

Paulo: Grupo Bauru. In: Revista Brasileira de Geociências, São Paulo – SP. 1980, 

p. 177-185. 

SOUZA, D. Todas as aves do Brasil: guia de campo para identificação. Feira de Santana, 

BA: Editora Dall. 2004. 

SPOSITO, M. E. B. Novas formas comerciais e redefinição da centralidade intra-urbana. 

In.: SPOSITO, M. E. B. (org.) Textos e contextos para a leitura geográfica de 

uma cidade média. Presidente Prudente: PPGG/FCT/UNESP/GAsPERR, 2001. 

SUGUIO, K. et al. Comportamentos estratigráfico e estrutural da Formação Bauru nas 

regiões administrativas 7 (Bauru), 8 (São José do Rio Preto) e 9 (Araçatuba) no 

Estado de São Paulo. In: Simpósio Regional de Geologia, 1, 1977, São Paulo, SP, 

Atas... 1977, p.231-247. 

TRABULSI, C. Microbiologia. São Paulo: Atheneu. 2003 

TARGET MARKETING. Limeira: Perfil mercadológico 2008. 

http://www.aesp.org.br/mapa/cidade_generica.asp?cidade_site=512. Acessado em 

01/02/2009. 

TEISSÈDRE, J.M., BARNER, U. Comportamento geotérmico e geoquímico das águas do 

Aqüífero Botucatu no Estado de São Paulo. Rev. Águas Subterr., ABAS, 4, 1981, 

p. 85-95. 

TRABULSI, C. Microbiologia. São Paulo: Atheneu. 2003 

UEDA, A.C.; BARONI, P. Estudo de dispersão de emissões atmosféricas de uma 

termoelétrica. 2008. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Estadual 

de Campinas. 72 p. 

VELOSO, H. P.; GOES FILHO, L. Fitogeografia brasileira: classificação fisionômica-

ecológica da vegetação neotropical. Boletim técnico Radam-Brasil: série 

vegetação, n.1, p.1-80, 1982. 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELO RAP 
 

 

 Assinam o presente RAP como responsáveis pelo RAP. 

 

Limeira, 17 de dezembro de 2010. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Bio Esfera Gestão Ambiental Ltda. 

Rodolfo José Soares Lenci 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Fábio Augusto Gomes Vieira Reis (Coordenador Geral) 

Geólogo - CREA 5.061.028.240 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 1: 

 

 

 

Mapa Hidrológico Regional – Escala 1:50.000 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 2: 

 

 

 

Mapa Geomorfológico Regional – Escala 

1:50.000 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 3: 

 

 

 

Mapa Pedológico Regional – Escala 1:50.000 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 4: 

 

 

 

Mapa Geológico Regional – Escala 1:50.000 

 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 5: 

 

 

 

Mapa Hidrológico da ADA – Escala 1:10.000 

 

 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 6: 

 

 

 

Mapa Geomorfológico da ADA – Escala 

1:10.000 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 7: 

 

 

 

Mapa Pedológico da ADA – Escala 1:10.000 

 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 8: 

 

 

 

Mapa Geológico da ADA – Escala 1:10.000 

 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 9: 

 

 

 

Mapa de Declividade da ADA – Escala 

1:10.000 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 10: 

 

 

 

Mapa de Uso do Solo da ADA – Escala 

1:10.000 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 11: 

 

 

 

Mapa do Levantamento Fitossociológico Local 

– Escala 1:10.000 



 
Bio Esfera Gestão Ambiental  

 

 
Rua: Conselheiro Saraiva nº 827 - Centro - Limeira SP – CEP: 13.480-191 -Tel.: (19) 3451-7500 / 3451-7992 

e-mail: dirtecnica@bioesferambiental.com.br     www.bioesferambiental.com.br 

 

 

 

ANEXO 12: 

 

 

 

Documentação da Equipe Técnica 
 

 

























Registro

 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 
 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

 

Nr. de Cadastro: 
 

5134974

CPF/CNPJ: 
 

07.623.567/0001-63

Emitido em: 
 

22/11/2010

Válido até: 
 

22/02/2011

Nome/Razão Social/Endereço  
  Bio Esfera Gestão Ambiental  
  Rua: Conselheiro Saraiva, n 827  
  Centro  
  LIMEIRA/SP  
  13480-191 

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental
 
 
  Consultoria Técnica Ambiental - Classe 6.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Controle da Poluição 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Educação Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade do Solo 
  Recuperação de Áreas 
  Recursos Hídricos 
  Uso do Solo 
 

http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php (1 of 2)22/11/2010 11:49:05



Registro

 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 
 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

 

Nr. de Cadastro: 
 

5134974

CPF/CNPJ: 
 

07.623.567/0001-63

Emitido em: 
 

22/11/2010

Válido até: 
 

22/02/2011

Nome/Razão Social/Endereço  
  Bio Esfera Gestão Ambiental  
  Rua: Conselheiro Saraiva, n 827  
  Centro  
  LIMEIRA/SP  
  13480-191 

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental
 
 
  Consultoria Técnica Ambiental - Classe 6.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Controle da Poluição 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Educação Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade do Solo 
  Recuperação de Áreas 
  Recursos Hídricos 
  Uso do Solo 
 

http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php (1 of 2)22/11/2010 11:49:05



Registro

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após 
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada 
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico 
Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, 
em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer 
espécie.

 

Autenticação 
 

5ntk.d9na.dc1p.n2m4

Imprimir tela Fechar janela

http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php (2 of 2)22/11/2010 11:49:05
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http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/comprovante_registro.php

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  
dos Recursos Naturais Renováveis

 

COMPROVANTE DE REGISTRO

Nr. de Cadastro: 5134974
 
CPF/CNPJ: 07.623.567/0001-63  
 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Bio Esfera Gestão Ambiental  
  Rua: Conselheiro Saraiva, n 827  
  Centro  
  LIMEIRA/SP   13480-191 

 
 
Atividades Potencialmente Poluidoras

Não existem atividades potencialmente poluidoras

Atividades de Defesa Ambiental

Consultoria Técnica Ambiental - Classe 6.0

Atividades: 

Observações:  
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no 
Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos 
legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza 
cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.  
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite 
http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois 
Consulta de Regularidade.  
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:  
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema.  
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente.  
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.
 
 
Data de emissão: 22/11/2010  
Autenticação: 3gvx.k8uw.x2fh.uqig 

http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/comprovante_registro.php22/11/2010 11:47:07



Registro

 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 
 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

 

Nr. de Cadastro: 
 

5144984

CPF/CNPJ: 
 

275.961.718-18

Emitido em: 
 

22/11/2010

Válido até: 
 

22/02/2011

Nome/Razão Social/Endereço  
  Rodolfo José Soares Lenci  
  Rua dos Lírios nº 38  
  Portal de São Clemente  
  LIMEIRA/SP  
  13482-549 

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade do Solo 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após 
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada 
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico 
Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, 
em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer 
espécie.

 

Autenticação 
 

x2h7.pe8u.y8i3.gh4i
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  
dos Recursos Naturais Renováveis

 

COMPROVANTE DE REGISTRO

Nr. de Cadastro: 5144984
 
CPF/CNPJ: 275.961.718-18  
 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Rodolfo José Soares Lenci  
  Rua dos Lírios nº 38  
  Portal de São Clemente  
  LIMEIRA/SP   13482-549 

 
 
Atividades Potencialmente Poluidoras

Não existem atividades potencialmente poluidoras

Atividades de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividades: 

Observações:  
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no 
Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos 
legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza 
cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.  
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite 
http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois 
Consulta de Regularidade.  
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:  
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema.  
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente.  
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.
 
 
Data de emissão: 22/11/2010  
Autenticação: aggc.vqhq.gtrv.85gk 

http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/comprovante_registro.php22/11/2010 11:18:23



Registro

 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 
 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

 

Nr. de Cadastro: 
 

5134858

CPF/CNPJ: 
 

322.890.868-27

Emitido em: 
 

22/11/2010

Válido até: 
 

22/02/2011

Nome/Razão Social/Endereço  
  Renato Roland Corrêa da Silva  
  Rua: João Firens, n 211  
  São Geraldo  
  LIMEIRA/SP  
  13480-382 

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Controle da Poluição 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Educação Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade do Solo 
  Recuperação de Áreas 
  Recursos Hídricos 
  Uso do Solo 
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Registro

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após 
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada 
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico 
Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, 
em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer 
espécie.

 

Autenticação 
 

h6n9.xds8.rr8u.v4pa

Imprimir tela Fechar janela
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  
dos Recursos Naturais Renováveis

 

COMPROVANTE DE REGISTRO

Nr. de Cadastro: 5134858
 
CPF/CNPJ: 322.890.868-27  
 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Renato Roland Corrêa da Silva  
  Rua: João Firens, n 211  
  São Geraldo  
  LIMEIRA/SP   13480-382 

 
 
Atividades Potencialmente Poluidoras

Não existem atividades potencialmente poluidoras

Atividades de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividades: 

Observações:  
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no 
Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos 
legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza 
cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.  
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite 
http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois 
Consulta de Regularidade.  
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:  
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema.  
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente.  
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.
 
 
Data de emissão: 28/10/2010  
Autenticação: zav9.cha8.943b.pudg 
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Registro

 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 
 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

 

Nr. de Cadastro: 
 

5147620

CPF/CNPJ: 
 

332.390.838-41

Emitido em: 
 

22/11/2010

Válido até: 
 

22/02/2011

Nome/Razão Social/Endereço  
  Fellipe José Soares  
  Conselheiro Saraiva, 827  
  Centro  
  LIMEIRA/SP  
  13480-191 

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Educação Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade do Solo 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após 
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada 
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico 
Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, 
em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer 
espécie.

 

Autenticação 
 

tye6.vpiu.xvbz.xxx4
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  
dos Recursos Naturais Renováveis

 

COMPROVANTE DE REGISTRO

Nr. de Cadastro: 5147620
 
CPF/CNPJ: 332.390.838-41  
 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Fellipe José Soares  
  Conselheiro Saraiva, 827  
  Centro  
  LIMEIRA/SP   13480-191 

 
 
Atividades Potencialmente Poluidoras

Não existem atividades potencialmente poluidoras

Atividades de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividades: 

Observações:  
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no 
Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos 
legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza 
cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.  
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite 
http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois 
Consulta de Regularidade.  
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:  
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema.  
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente.  
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.
 
 
Data de emissão: 22/11/2010  
Autenticação: nt7j.pqj5.qas7.nbrv 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 
 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

 

Nr. de Cadastro: 
 

5147634

CPF/CNPJ: 
 

311.381.098-19

Emitido em: 
 

22/11/2010

Válido até: 
 

22/02/2011

Nome/Razão Social/Endereço  
  erika monique carvalho da costa  
  avenida ruy barbosa, 38  
  vila camargo  
  LIMEIRA/SP  
  13486-077 

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade do Solo 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após 
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada 
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico 
Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, 
em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer 
espécie.

 

Autenticação 
 

rtj2.eglg.ix9d.bfx7
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  
dos Recursos Naturais Renováveis

 

COMPROVANTE DE REGISTRO

Nr. de Cadastro: 5147634
 
CPF/CNPJ: 311.381.098-19  
 
Nome/Razão Social/Endereço  
  erika monique carvalho da costa  
  avenida ruy barbosa, 38  
  vila camargo  
  LIMEIRA/SP   13486-077 

 
 
Atividades Potencialmente Poluidoras

Não existem atividades potencialmente poluidoras

Atividades de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividades: 

Observações:  
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no 
Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos 
legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza 
cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.  
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite 
http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois 
Consulta de Regularidade.  
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:  
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema.  
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente.  
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.
 
 
Data de emissão: 22/11/2010  
Autenticação: vcyg.r4nv.kgsf.v8li 
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Registro

 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 
 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

 

Nr. de Cadastro: 
 

5135403

CPF/CNPJ: 
 

109.879.068-52

Emitido em: 
 

22/11/2010

Válido até: 
 

22/02/2011

Nome/Razão Social/Endereço  
  Agnaldo Vieira dos Santos  
  Rua General Osorio 51  
  Boa Vista  
  LIMEIRA/SP  
  13486-113 

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Controle da Poluição 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Educação Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade do Solo 
  Recuperação de Áreas 
  Recursos Hídricos 
  Uso do Solo 
 

http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php (1 of 2)22/11/2010 11:19:55



Registro

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após 
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada 
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico 
Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, 
em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer 
espécie.

 

Autenticação 
 

thwr.1umy.niw5.5puw

Imprimir tela Fechar janela
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  
dos Recursos Naturais Renováveis

 

COMPROVANTE DE REGISTRO

Nr. de Cadastro: 5135403
 
CPF/CNPJ: 109.879.068-52  
 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Agnaldo Vieira dos Santos  
  Rua General Osorio 51  
  Boa Vista  
  LIMEIRA/SP   13486-113 

 
 
Atividades Potencialmente Poluidoras

Não existem atividades potencialmente poluidoras

Atividades de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividades: 

Observações:  
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no 
Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos 
legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza 
cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.  
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite 
http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois 
Consulta de Regularidade.  
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:  
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,
obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para 
atualização do sistema.  
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente.  
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos.
 
 
Data de emissão: 22/11/2010  
Autenticação: jhhq.sb4t.qlhz.v8cx 
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Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  

Nr. de Cadastro: 
 

5147533 

CPF/CNPJ: 
 

336.517.158-41 

Emitido em: 
 

21/11/2010 

Válido até: 
 

21/02/2011 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Thaís Minatel Tinós  
  Rua 15 B, n 1004. Apto. 06  
  Bela Vista  
  RIO CLARO/SP  
  13506-750 

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Gestão Ambiental 
  Uso do Solo 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

82y3.puf7.3kqs.y2dg 

Imprimir telaFechar janela
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IBAMA - Serviços On-Line 

CPF: 336.517.158-41 Manual do Serviços On-Line

Nome: Thaís Minatel Tinós Alterar Senha 

Cadastro Ibama: 5147533 Sair 

Data de Acesso: 21/11/2010 22:02:00  

Cadastro Relatórios Serviços Financeiro 

Dados Cadastrais 

 

 

 

 

 

Caminho: Cadastro >> Dados Cadastrais   

Dados Básicos

Atualização de Dados Básicos  

Contatos

Contato  

Instrumentos de Defesa Ambiental

Atividades de Defesa Ambiental  

Relatórios de Atividades da Lei 10.165

Declaração de Atividades Desenvolvidas  

Page 1 of 1IBAMA - Serviços On-Line

11/21/2010http://servicos.ibama.gov.br/ctf/sistema.php?modulo=aplicacao/modulo&moduloId=165
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