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RESUMO 
 

Esse trabalho busca discutir como AIA foi relevante na tomada de decisão em relação a 
mitigação dos impactos ambientais na instalação da Duplicação da Rodovia dos Tamoios – 
trecho Planalto, tendo como objetivo de verificar suas implicações no ecossistema local, 
composto por uma biodiversidade vegetal imensurável, localizada em uma região com alta 
relevância ecológica e grandes problemas sociais. Para discutir o referido tema, a presente 
dissertação analisou o processo da duplicação da Rodovia Tamoios, trecho Planalto, que liga 
os municípios de São José dos Campos a Paraibuna no Estado de São Paulo, SP, onde 
comparou-se a proposta inicial do empreendimento com a implantação final da rodovia, 
buscando conhecer as contribuições dos procedimentos em relação a mitigação dos impactos 
ambientais  sobre a biodiversidade local em relação  a supressão de vegetação  e a respectiva 
compensação  ambiental. 
 
Palavras-chave: Avaliação Impacto Ambiental, Rodovias, Biodiversidade.  
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 

This paper discusses how the EIA was relevant on the decision regarding mitigation of 
environmental impacts on installation of the Duplication of the Tamoios Highway - stretch 
Plateau, with the objective of verifying its implications on the local ecosystem, compound by 
an immeasurable plant biodiversity, located in an area with high ecological significance and big 
social problems.To discuss the said topic, this thesis analyzed the duplication process of 
Highway Tamoios, Plateau stretch , linking the cities of São José dos Campos to Paraibuna 
from São Paulo, being compared to the initial proposal of the project with the final 
implementation of the road, seeking to know the contributions of procedures for the mitigation 
of environmental impacts on local biodiversity in relation to removal of vegetation and 
environmental compensation. 

 
 

Keywords:  Environmental Impact Assessment, Highways, Biodiversity. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A crescente preocupação com os problemas ambientais se deve a uma maior difusão 

de pesquisas e informações que discorrem sobre a atual situação em que se encontra o meio 

ambiente. Tais preocupações estão cada vez mais relacionadas ao mundo acadêmico e 

corporativo, deixando de ser apenas interesse de pesquisadores e ganhando espaço para 

discussão entre as esferas governamentais, organizações e na sociedade como um todo.  

(Pinheiro, Penãloza, Monteiro, & Bernardes, 2014). 

As atividades humanas utilizam-se de recursos ambientais para serem executadas, no 

entanto estes recursos quando retirados da natureza, provocam alterações as quais impactam o 

meio ambiente (Sánchez, 2013). Ainda, conforme com o autor, o desenvolvimento econômico 

deverá ser promovido preservando-se sempre o meio ambiente. Neste sentido, houve a 

necessidade da criação das leis ambientais. Um dos procedimentos administrativos criados 

estabelece obrigação na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225, paraágrafo  IV1, o 

qual estabeleceu que: “atividades econômicas potencialmente poluidoras necessitam de 

licenciamento ambiental”.  

No Brasil, o licenciamento ambiental despontou a partir de 1970 e foi integrado à 

legislação federal como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 

Este método está baseado em três princípios básicos que são: precaução, prevenção e avalição 

prévia dos impactos ambientais e cabe às esferas governamentais deliberar sobre a viabilidade 

de um empreendimento (Piagentini & Favareto, 2014). Neste sentido, empreendimentos que 

tenham potencial de causar degradação ao meio ambiente deverão ser exigidos o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) seguido de um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Entretanto, 

cabe destacar que somente em 1986 este instrumento passou a ser aplicado por meio da 

Resolução nº 01 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)2  

Trombulak e Frissell (2000), ressaltam que nas últimas décadas, a implantação de 

empreendimentos rodoviários contribuíram de forma significativa em relação ao aumento da 

degradação, uma vez que são empreendimentos considerados com auto grau em provocar 

impactos modificando modificam drasticamente o meio ambiente, uma vez que são capazes de 

transformar um ambiente natural em um ambiente totalmente alterado, capaz de  promover  

alterações sem precedente em todo o sistema , em seus mais diversos seguimentos. Neste 

contexto, a construção de rodovias tem sido responsável, no sentido de apresentar-se como um 

                                                 
1 Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em 15 janeiro 2016 
2 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html  Acesso em 18 janeiro 2016 
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dos elementos mais destrutivos do processo de fragmentação de habitats. Portanto, a qualidade 

do EIA para as tomadas de decisões sobre a necessidade de mitigação e implantação de 

estratégias a serem utilizadas na Avaliação Ambiental de um projeto é de fundamental 

importância no sentido de avaliar estes impactos (Sánchez, 2013). 

Os impactos da construção de rodovias são semelhantes em diferentes regiões, onde 

se estabelece como sendo um fornecimento de eixo rodoviário capaz de favorecer dentre tantas 

coisas, a mobilidade urbana e consequentemente o crescimento populacional (Amorim & 

Mello, 2014; Marandola, Marques, Paula, & Cassaneli, 2014). Este último está relacionado à 

ocupação do uso do solo, perda de biodiversidade, dentre outros impactos, sendo necessário um 

planejamento regional e urbano para a implantação de rodovias. 

Para discutir o referido tema, a presente dissertação analisou o processo da duplicação 

da Rodovia Tamoios, trecho Planalto, que liga os municípios de São José dos Campos a 

Paraibuna no Estado de São Paulo, SP, onde comparou a proposta inicial do empreendimento 

com projeto executivo do referido trecho, buscando conhecer as contribuições dos 

procedimentos nas diferentes fases do licenciamento ambiental, com base nos documentos 

oficiais disponíveis na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB . 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

Construção de rodovias são empreendimentos com potencial de causar os impactos 

mais significativos no meio ambiente. Estes impactos vão desde a perda da biodiversidade, 

cobertura vegetal, fragmentação de habitats, mudança no uso do solo até desapropriação da 

população. A área de estudo é um hot spot de biodiversidade da Mata Atlântica. Estudos sobre 

a Rodovia dos Tamoios relatam que a obra de duplicação promoveria impactos como a 

supressão de vegetação, aterramentos, desapropriações, maior fluxo de veículos, dentre outros 

que podem comprometer a biodiversidade. Nesse sentido, analisar o processo de licenciamento 

para um empreendimento com alto impacto ambiental, como é o caso da Rodovia dos Tamoios 

(trecho Planalto) é de suma relevância. A etapa de avaliação dos impactos é uma das mais 

importantes de qualquer estudo de impacto ambiental e os resultados deste estudo poderão 

servir para estimar tanto as contribuições e ajustes no processo de licenciamento como para 

gerar discussões visando aperfeiçoá-lo.  
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1.1.1  Questão de Pesquisa  

“Quais os impactos ambientais resultantes da duplicação da Rodovia Tamoios na vegetação ?” 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Geral  

Analisar os impactos ambientais gerados pela duplicação da Rodovia Tamoios (proposta 

inicial) e quais realmente ocorreram na fase Licença Previa (projeto aprovado) na vegetação. 

1.2.2 Específicos 

* Levantar os impactos ambientais que seriam causados pela duplicação da rodovia no 

EIA e quais realmente foram identificados na fase da licença prévia (LP); 

* Relatar como o tema vegetação está abordado no EIA 

* Comparar nos documentos do processo de licenciamento ambiental Licença Prévia 

(EIA, PT, LP) e Licença de Instalação (PB LI ASV e TCRA’s) os impactos sobre a vegetação, 

bem como as medidas mitigadoras e compensatórias.  

1.3 JUSTIFICATIVA  

A área de estudo é um hot spot de biodiversidade da Mata Atlântica. Estudos sobre a 

Rodovia dos Tamoios relatam que a obra iria promover impactos como a supressão de 

vegetação, aterramentos, desapropriações, maior fluxo de veículos, dentre outros que podem 

comprometer a biodiversidade. Dessa forma, analisar o processo de licenciamento para um 

empreendimento com alto impacto ambiental, como é o caso da rodovia dos Tamoios (trecho 

Planalto) é de suma relevância. A etapa de avaliação dos impactos é uma das mais importantes 

de qualquer estudo de impacto ambiental e os resultados deste estudo poderão servir para 

estimar tanto as contribuições e ajustes no processo de licenciamento como para gerar 

discussões visando aperfeiçoá-lo.  
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Conforme Geneletti (2003), a preocupação em relação a conservação da biodiversidade 

tornou-se uma das questões ambientais centrais no âmbito da políticas recentes e convenções 

internacionais para a promoção do desenvolvimento sustentável. A redução do habitat em todo 

o mundo é atualmente considerado como a principal ameaça à manutenção da biodiversidade.  

Obras de infraestruturas de transporte vem cooperando para a degradação ambiental tanto 

quanto em relação a quantidade como a qualidade do habitat natural. 

As obras de duplicação e ampliação de empreendimentos rodoviários apesar de serem 

necessárias, constituem-se com empreendimentos com alto potencial de degradação do meio 

ambiente, causando diversos impactos ambientais, muito deles com alto grau de complexidade. 

A supressão da vegetação é um dos fatores que desencadeia uma sucessão de impactos como 

fragmentação de hábitats, efeito de borda que por sua vez trazem implicações na biodiversidade. 

Conforme Hammes (2012), a fragmentação de ambientes naturais, ocorridos nas matas 

do interior do Estado de São Paulo, foram responsáveis pela extinção local de muitas espécies, 

pelo fato de suas áreas tornarem-se menores que as áreas necessárias para a manutenção mínima 

de vida.   

  A fragmentação pode restringir o acesso de das espécies dentro do habitat alterado, 

interferindo diretamente no tamanho da floresta com a redução da área. Portanto, o 

desmatamento aumenta a fragmentação, que influencia diretamente a abundância das espécies 

localizadas na área afetada, ao ter seu habitat natural reduzido, os nutrientes, alimentação e a 

locomoção tornam-se restritos, ocasionando impactos significativos na biodiversidade. 

(Rambaldi, & Oliveira ,2003) 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Este trabalho foi dividido em cinco partes: 1. Introdução, onde foram apresentados o 

problema e a questão de pesquisa, bem como os objetivos (gerais e específicos) e a justificativa; 

2. Referencial teórico, que foi construído em dois blocos de assuntos, sendo o primeiro Impacto 

Ambiental (IA), abordando impactos da construção de rodovias e sua relação com a 

biodiversidade vegetal e na sequencia um item sobre a Avaliação de Impactos Ambientais 

(AIA). Na terceira parte são apresentados os métodos e técnicas da pesquisa, que consistiu em 

uma pesquisa documental. No item 4, foi é apresentada a Análise e Interpretação dos 

Resultados, e por último, parte 5, são relatadas as Considerações Finais e as Contribuições para 

a prática. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para discutir o tema, foram utilizados trabalhos relacionados com impacto da 

construção de rodovias, focando na biodiversidade vegetal no intuito de demonstrar como a 

análise do EIA no processo de licenciamento ambiental. A Figura 1 demonstra uma síntese do 

direcionamento da pesquisa, identificando os principais assuntos que nortearam o presente 

estudo. 

 

 

Figura 1 - Direcionamento das fases do referencial teórico que nortearam as respostas da presente pesquisa.  
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Como já relatado, a implantação, ampliação e duplicação de empreendimentos 

rodoviários provocam danos ambientais e como não poderia ser diferente, a duplicação da 

Rodovia Tamoios também gerou impactos ambientais, tanto no meio físico, biótico e antrópico. 

Entretanto no presente trabalho foi investigado os principais impactos relacionados a supressão 

da vegetação e consequentemente a perda da biodiversidade resultante da implantação da 

duplicação. Também foram relatadas as ações Mitigadoras e as compensações ambientais 

referentes a estes impactos oriundos da supressão da vegetação. 

2.1 IMPACTO AMBIENTAL  

Todas as atividades humanas demandam o uso de recursos naturais, os quais são 

retirados do ecossistema (Marten, 2001; Adler & Tanner, 2015). Após o uso dos recursos a 

população humana devolve ao ambiente os resíduos resultantes da atividade praticada, 

resultando no seu descarte, que geralmente provoca degradação ao meio ambiente. O aumento 

populacional e migração destas populações nas últimas décadas para as regiões urbanas se 

intensificou, provocando a aumento da demanda por recursos naturais e consequentemente os 

impactos ambientais.  

Sánchez (2013), relata que a etapa de avaliação dos impactos é uma das mais difíceis de 

qualquer estudo de impacto ambiental, uma vez que deve atribuir maior ou menor grau de 

importância a uma alteração que não só depende de um trabalho técnico, mas de juízo de 

valores. Ainda segundo o autor, a definição impacto ambiental pode ser entendida como sendo 

uma alteração da qualidade ambiental que que promove modificação de processos naturais ou 

sociais originários da ação humana.  Em outras palavras, a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) 01/1986, Art 1 º, considera impacto ambiental como: 

[...] qualquer alteração as propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - as atividades sociais e econômicas;  
III - a biota;  
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais.      
         

Amorim e Mello (2014), descrevem que, obras de construção ou ampliação de rodovias 

podem promover impactos nas esferas ambiental, social e econômica. Estes impactos de acordo 

com o autor podem interferir de maneiras positivas e negativas no meio, dentre as negativas, 

podemos citar a remoção da vegetação, os aterramentos, as desapropriações. Em relação 
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interferências positivas podemos citar a melhoria em relação a fluidez do trânsito, a inserção de 

medidas de segurança, podendo ser consideradas como benefícios oriundos da implantação de 

empreendimentos rodoviários.   

Na mesma linha Sánchez (2013), relata a possibilidade de ocorrerem impactos positivos 

em um empreendimento, ou seja, onde há a ocorrência em muitos estudos de Impacto 

Ambiental, que mostram que além de impactos negativos, grandes empreendimentos podem 

gerar impactos positivos descrito como “criação de empregos” não deixando de ser um impacto, 

porém podendo ser tratado como sendo um impacto positivo social e econômico. Um outro 

exemplo, é a implantação de sistemas que permitam tratar os efluentes, o que permite que o 

recurso natural utilizado seja devolvido a natureza somente após o tratamento, evitando desta 

maneira a contaminação dos corpos d’agua. Outro impacto considerado positivo, é a troca de 

combustíveis fósseis por combustíveis não fósseis, diminuindo desta maneira a emissão de 

poluentes na atmosfera. 

A implantação de empreendimentos rodoviários é considerada como sendo um dos 

maiores geradores de impactos relativos ao meio físico, biótico e antrópico de uma região. 

(Trombulak & Frissell, 2000), porém muitos desses impactos geram efeitos que podem 

possibilitar melhorias significativas para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da 

região afetada (Amorim & Mello, 2014). 

As obras de ampliação da Rodovia Tamoios, conforme relatam Amorim e Mello (2014), 

são empreendimentos que geradores de impactos diretos sobre outros investimentos em 

infraestrutura, uma vez que, possuem a capacidade de suportar e atender a demanda futura do 

Porto de São Sebastião no Campo de Mexilhão e do Pré-Sal. 

Apesar de tais empreendimentos serem considerados essenciais para o desenvolvimento 

econômico, a degradação ambiental provocada por eles, constitui uma problemática que durante 

as fases de planejamento, construção e operação da rodovia.  

De acordo com Amorim e Mello (2014), a maioria de outros investimentos em 

infraestrutura que dão apoio a demanda da região do Vale do Paraíba sofrem interferência direta 

dos impactos gerados pela ampliação da Rodovia Tamoios. 

Fearnside e Alencastro Graça (2006),  relatam que a construção de rodovias gera um 

discurso que ordenadamente superestima seus benefícios, substimando seus impactos. 

Entretanto mudanças seriam necessárias antes de pavimentar a rodovia para que potenciais 

impactos sejam atenuados, como, criação de reservas e zoneamento, aumento da governança 

em várias formas, acrescentando a concessão de autorização  de supressão e programas de 

controle. 



22 

 

 

Construção de rodovias e decisões de melhoria, são discussões importantes em relação 

a série de eventos que levam por exemplo, à perda de floresta. Rodovias têm um papel 

fundamental no processo desmatamento, estimulando o fluxo da população e investimento que 

representam um fator perigoso em relação a proteção da floresta, propiciando sua invasão e 

consequentemente sua devastação (Fearnside & Alencastro Graça, 2006). 

Para Sánchez (2013), os impactos ambientais característicos de empreendimentos 

rodoviários na fase de planejamento estão relacionados a criação de expectativas na população 

e especulação imobiliária. Já na fase de implantação os impactos podem relacionar-se ao 

desencadeamento de processos de dinâmica superficial, interferências em recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, poluição e incômodos à população decorrentes dos canteiros de 

obra, áreas de apoio e caminhos de serviço, impactos da implantação de áreas de apoio, 

interferências de áreas contaminadas, impactos sobre a fauna, impactos sobre a biota aquática 

e interferências em áreas protegidas.  

A construção ou duplicação de rodovias são empreendimentos que aumentam a 

quantidade de borda em manchas de habitat, desencadeando aumento da mortalidade dos 

animais por meio de atropelamentos, facilitando a invasão de espécies exóticas, além de 

aumentar o acesso e interferência humana ao habitat da vida selvagem (Primack & Rodrigues, 

2001; Findlay, 2013). Geneletti (2003) também reforça que empreendimentos rodoviários 

podem influenciar e modificar as condições de habitat, que por sua vez influenciam a 

abundância e distribuição de espécies vegetais e animais, ou seja, altera a biodiversidade das 

áreas impactadas.  

Trombulak e Frissell (2000), destacam os efeitos ecológicos de rodovias e enfatizam 

a mortalidade da biota tanto durante a construção de rodovias como após a construção com a 

colisão de indivíduos com veículos automotores. Em relação a fase de operação, ou seja, quando 

efetivamente o empreendimento ficará disponível para o uso pela população, os impactos estão 

relacionados a alteração da qualidade do ar, alteração do ambiente sonoro, alteração da 

qualidade das águas superficiais, contaminação do solo e águas superficiais, estresse sobre a 

vegetação natural, perda das espécies da fauna e valorização e/ou desvalorização imobiliária 

(Sánchez, 2013). 

Com mesmo sentido, Chomitz e Gray (1996), relata que a implantação de estradas 

promove o desenvolvimento econômico, mas por outro lado, facilita o desmatamento, 

sugerindo que a construção de estradas seja realizada em zonas com solos agricolamente pobres 

e baixa densidade populacional. Desta forma, não será uma proposição "perde-perde", causando 

a fragmentação do habitat e baixo retorno econômico. 
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De acordo com Claudio (2008), a implantação de projetos lineares, devem ser 

compatíveis com seus objetivos, focando em ações que visem a melhoria da qualidade de vida 

das populações, principalmente das áreas urbanas, pelo seu crescimento intenso e a 

insustentabilidade das cidades. 

2.1.1 Impacto da construção rodovias na biodiversidade 

Para Leite (2007),  a biodiversidade refere-se ao estudo da diversidade de vida 

existente no planeta, incluindo todos os seres vivos, ou seja , dedica-se a verificar variabilidade 

de plantas, animais, fungos e microrganismos existentes no planeta, ou numa determinada 

região. A procura por desvendar esta riqueza existente em todo o planeta se deu pelo fato de 

que muitas especies estariam desaparecendo da Terra com a crescente ocupação e destruição 

desses habitats. 

Trombulak e Frissell (2000) realizaram uma revisão sobre os impactos de rodovias na 

diversidade de comunidades terrestres e aquáticas. De acordo com os autores o impacto na 

biodiversidade ocorre desde a construção da rodovia até a utilização da mesma por veículos 

automotores. Um dos principais impactos relevantes em relação a construção de rodovias, 

refere-se a fragmentação do hábitat (Primack & Rodrigues, 2001). Os autores discutem que 

grandes áreas são frequentemente divididas em pequenos pedaços por estradas e cidades, 

resultando em dois ou mais fragmentos, frequentemente isolados um dos outros por uma 

paisagem modificada. 

Numa paisagem fragmentada, a raridade pode ter uma forte influência sobre a 

persistência das espécies. Uma espécie rara presente num dado fragmento isolado, terá sua 

população local tão pequena o que implicará em poucas chances de sobrevivência a longo 

prazo. Os efeitos de borda são bastante diversos e incluem alterações abióticas, na abundância 

das espécies e em processos ecológicos (Primack & Rodrigues, 2001; Laurance & Vasconcelos 

2009).  

Findlay e Houlahan (1997), relatam que a implantação de rodovias provoca um cenário 

preocupante em relação a diminuição da cobertura vegetal, uma vez que impede a migração 

entre a população local, trazendo significativos riscos para a biodiversidade. Os autores relatam 

ainda que, este tipo de empreendimento aumenta a quantidade de manchas de borda na área 

diretamente afetada pela implantação da rodovia, desencadeando o aumento da mortalidade dos 

animais por meio de atropelamentos, facilitando a invasão de espécies exóticas. Forman e 
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Alexander (1998), também enfatizam que os impactos provocados pelas rodovias interrompem 

o fluxo horizontal dos animais, altera a paisagem local, interferindo na biodiversidade, além de 

expor áreas antes preservadas.  

Para Tabarelli e Gascon (2005), nas últimas duas décadas, a pesquisa em conservação 

produziu diversos documentos relacionados com danos causados no ecossistema em relação a 

maneira de como o homem vem alterando o uso da terra, uma vez que esse uso interfere 

drasticamente no ecossistema, desencadeando diversos efeitos nocivos no habitat, modificando 

o ecossistema e consequentemente a organização das comunidades.   

Diversas alterações nas florestas tropicais podem contribuir para o aumento da 

fragmentação de habitas, dentre eles podemos citar a remoção de madeira, construção e 

ampliação de empreendimentos rodoviários. Ou seja, animais que estão classificados como 

predadores do topo da cadeira, são os mais afetados com estas interferências antrópicas no 

habitat, uma vez são espécies que possuem a necessita de alimentação com alto ter energético 

para sobreviverem, uma vez ameaçados podem ocasionar a alteração de toda a cadeia alimentar 

(Tabarelli & Gascon, 2005). 

A implantação de rodovias mostra que seus impactos ambientais vão além dos efeitos 

da acumulação de metais pesados oriundos do tráfego intenso de veículos, destacando a 

fragmentação do habitat como um dos mais relevantes. Ainda são poucos os estudos que 

analisam os efeitos desta fragmentação em longo prazo e como esses efeitos poderão ser 

monitorados (Spellerberg, 1998). Por exemplo, a perda de cobertura florestal influencia 

diretamente no clima de uma região e como consequência reduz a biodiversidade. Além disso, 

provoca a redução de estoques de madeira, assoreamento, enchentes e degradação do solo, 

afetando atividades econômicas. Também pode se desenvolver em uma forte ameaça aos meios 

de subsistência e integridade cultural das populações dependentes da floresta (Angelsen & 

Kaimowitz, 1999).  

As transformações ocorridas em relação a implantação de grandes empreendimento 

produzem  danos ambientais em decorrência  da não preocupação  em relação ao seu processo 

de instalação, fato este desencadeado pela necessidade em atender o crescimento das cidades e 

de suas populações, interferindo desta maneira em todo ecossistema natural da região,  

provocando desta maneira ,  alterações no microclima  em relação a chuvas, ventos  e 

interferência na biodiversidade (Marandola, Marques, Paula, & Cassaneli, 2013). 

A expansão das atividades socioeconômicas de nossa espécie tem sido a principal 

responsável pela modificação e/ou destruição dos habitats naturais. Em todo o mundo a retirada 



25 

 

 

da vegetação nativa, para os mais variados tipos de uso da terra, tem atingido níveis alarmantes 

(Pires, Fernandez, Barros, Rocha, & Bergallo 2006), 

Ainda, conforme Tabarelli e Gascon (2005), as alterações sofridas no meio ambiente 

em decorrência do uso inadequado do solo conduzido pelas atividades humanas são de 

dimensões catastróficas, e uma das maiores causas dessas alterações é a fragmentação de 

habitats, que interfere diretamente na dinâmica natural dos ecossistemas alterados.  

A construção de obras, detentoras da dinâmica em causar impactos ambientais podem 

promover diversas alterações e consequente dano ao ecossistema local. Pode-se observar que 

remoção da vegetação fragmenta habitat, impedindo desta maneira movimentação das espécies 

dentro do habitat degradado, afugentamento das espécies da fauna local, mortalidade e 

consequentemente a extinção de várias espécies, tanto animais como vegetais, dentre outros. 

(Primack & Rodrigues, 2001; Mechi & Sánchez, 2010).  

Empreendimento rodoviários tem a capacidade de destruir ecossistemas que estão no 

seu caminho, afetando populações de animais e plantas, sendo que, para algumas espécies 

dependendo da magnitude do impacto, os danos são poucos significativos, no entanto para 

outras espécies, como pequenos animais, animais mais lentos, esta interferência podendo ter 

consequências irreversíveis.  Há outros danos em relação a estes empreendimentos, por possuir 

a capacidade de dividir habitas, proporcionam a inserção de espécies exóticas no local, 

interferem no equilíbrio natural do ecossistema, além de facilitar o acesso humano da região 

(Coffin, 2007).  

Como sendo dos fatores que interferem diretamente na manutenção da biodiversidade, 

ama supressão da vegetação tem papel importante em relação aos impactos gerados em relação 

a preservação e a manutenção da biodiversidade, uma vez que essa atividade é capaz de 

promover fragmentação de habitas, gerando desta maneira o isolando as populações, 

modificando o uso e a cobertura do solo, dando condições para que haja introdução de espécies 

invasoras, poluição e perturbação local. Fatores indiretos como intervenções tecnológicas, 

sócio-políticas e demográfica   também podem interferir na biodiversidade. Portanto o processo 

de Avaliação de Impacto Ambiental deve ser capaz de avaliar todos os fatores que englobam 

os impactos relacionados a biodiversidade (Khera & Kumar,2010). 
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2.1.2 Biodiversidade no Brasil e no Estado de São Paulo 

O Brasil é o país com a maior diversidade genética vegetal do mundo, com cerca de 

55.000 espécies catalogadas de um total estimado entre 350.000 e 550.00 espécies. 

Considerando-se que mais de 50% dessas espécies estejam nas florestas tropicais, cuja área 

corresponde a 7% da superfície da Terra. Essas regiões, em especial, devem ser consideradas 

prioritárias no estabelecimento de normas que visem à sua conservação (Soejarto, 1996).  

O diagnóstico sobre biodiversidade no Brasil, realizado por Joly, Haddad, Verdade, 

Oliveira, Bolzani e Berlinck (2011), revelam que a biodiversidade é atualmente uma das mais 

ricas do planeta. No diagnóstico os autores afirmam que o Brasil possui entre 15% e 25% de 

todas as espécies vegetais, além de uma alta taxa de endemismo em biomas únicos. Os autores 

ainda relatam que o potencial econômico da biodiversidade brasileira é difícil de ser definido, 

pois ainda muitos fármacos e fitoterápicos estão sendo estudados. 

Khera e Kumar(2010) descrevem que biodiversidade sofre diversas pressões direta e 

indiretamente de ações humanas, ignorando as contribuições importantes que a mesma presta. 

A fragmentação e degradação meio ambiente, deflagrando a perda de habitas, invasão de 

espécies exótica, superexploração das espécies e o uso indevido de recursos naturais, são um 

dos principais fatores que contribuem para a perda da biodiversidade.  

 Da mesma forma, sabe-se que a biodiversidade expressiva existente no Estado de São 

Paulo encontra-se presente em dois biomas distintos, a Mata Atlântica e do Cerrado, biomas 

estes juntamente com outros fatores naturais comportam uma enorme variedade de seres vivos, 

tornando possível a presença e a sobrevivência de uma variedade de animais e plantas, onde 

apresenta uma diversidade abundante de espécies em relação a sua paisagem e a quantidade de 

seres vivos que se alimentam e se reproduzem neste ambiente. Apesar a degradação ambiental 

ocorrer nestes sistemas, observa-se ainda a existência de áreas que continuam preservadas, 

localizadas em remanescente da Mata Atlântica. No entanto há evidências de impactos em 

relação e estes a fragmentos da floresta, desencadeada pela supressão da vegetação, revelando 

alterações na mata antes densa e homogênea, a em diversos fragmentos florestais, os quais em 

decorrência da interferência, romperam sua conectividade, impedindo a manutenção do fluxo 

de animais e plantas em relação a alimentação e reprodução, interferindo diretamente na 

conservação e na manutenção das espécies em relação a biodiversidade paulista (SMA, 2013)3.  

                                                 
3 Disponível em:  http://portaldabiodiversidade.sp.gov.br/files/2013/05/Plano-acao-SP-Portugues-181113.pdf  
Acesso  em 01 janeiro 2016 
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Ainda, conforme (Hammes, 2012), a destruição das florestas tropicais é um dos mais 

significativos impactos da humanidade sobre a natureza.  

Diante disto, áreas contínuas em um grande número de fragmentos isolados e de 

diferentes tamanhos, abrigam um número menor de espécies e populações menores, o que reduz 

a probabilidade de persistência da biodiversidade em escala local e regional (Tabarelli & 

Gascon 2005). A perda de biodiversidade constitui um problema crítico para a existência 

humana, pois a extinção de uma espécie é irreversível e representa a perda de um genoma único, 

resultado de um processo evolutivo singular e não repetível (Joly, Haddad, Verdade, Oliveira, 

Bolzani & Berlinck, 2011). 

2.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Considerado instrumento de gerenciamento ambiental, a Avaliação Impacto 

Ambiental tem como base identificar os possíveis impactos de projetos de empreendimentos 

com potencial em degradar o meio ambiente, analisando de maneira a identifica-los em relação 

a sua magnitude, e sua relevância, no intuito de propor medidas que reduzam os impactos 

negativos e intensifique os impactos positivo, gerenciando estes impactos enquanto o 

empreendimento estiver em atividade (Sánchez ,1994). 

A etapa de avaliação dos impactos é uma das mais importantes de qualquer estudo de 

impacto ambiental. Isso se deve ao fato de que atribuir maior ou menor grau de importância a 

uma alteração ambiental depende não só de um trabalho técnico, mas também de um juízo de 

valor (Sánchez, 2013). Entretanto todas as etapas posteriores são relevantes, uma vez que em 

todas elas devem ser seguidas as orientações sugeridas no EIA, para garantir que no final do 

processo, anos depois, tenha ocorrido de fato minimização e mitigação dos impactos 

consequentes do referido empreendimento.   

Segundo Canter (1996), a Avaliação de Impacto Ambiental tem como objetivo 

identificar e avaliar os projetos de implantação/ampliação de empreendimentos potencialmente 

causadores de impactos ambientais, os quais podem ocasionar alterações no meio físico, biótico 

ou antrópicos de uma determinada região, é descrita como uma ferramenta de planejamento 

capaz de desenvolver diretrizes para a tomada de decisão em ações que sejam ambientalmente 

eficazes. 
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 No Brasil, a avaliação de impacto é amplamente aplicada a projetos que possam causar 

expressivos efeitos para o meio ambiente, e é legalmente ligado com ambiental requisitos de 

licenciamento e de gestão (Montaño & De Souza, 2015). 

Sánchez (2013) relata que a implantação da AIA veio para agregar-se aos diversos  

instrumentos já existentes  no campo do meio ambiente, no entanto assumiu o papel de  

modificador, ao estabelecer de maneira incotestável a importância  dos enfoques preventivos, a 

preservação do dano ambiental e a preservação da degradação ambiental. Por sua vez, 

Lattemann & Höpner (2008), descrevem que a avaliação de impacto ambiental (AIA) é um 

procedimento sistemático que visa identificar e avaliar todos os impactos potenciais de um 

projeto proposto. Além de programar o desenvolvimento de alternativas e medidas de mitigação 

apropriadas, tais como modificações que visem a proteção ambiental. 

São vários os conceitos sobre AIA (Sánchez, 2013), que estão relacionados a 

procedimentos, capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um levantamento 

sistemático dos impactos ao meio físico e biótico. Conforme Geneletti (2003), a AIA em relação 

a conservação da biodiversidade é extremamente relevante em áreas onde a implantação de 

rodovias é importante. Porém sua implantação provoca expressivo impacto ambiental, 

desencadeando a redução do habitat, o que atualmente é considerado como a principal ameaça 

à perda de biodiversidade local, ou seja, ocasionando interferência tanto na flora, como na fauna 

local. 

Para Snell e Cowell (2006), durante a análise do AIA, as decisões em relação a tomada 

de decisão, devem ser consolidadas mediante obtenção de informações sólidas, o que requer 

uma avaliação delicada a ser feita sobre os impactos que são susceptíveis de ser significativos 

com antecedência detalhada para a sua investigação. 

Conforme Ramanathan (2001), a AIA exige parecer de múltiplos peritos, atores, em 

termos de critérios múltiplos. Tipicamente, haverá mais que um especialista que será consultado 

em cada campo em relação ao impacto ambiental (como o meio físico, biotico socio-

economico), e haverá vários grupos de peritos dos diferentes campos. A consulta de vários 

peritos evitará viés o qual pode estar presente em julgamentos considerados a partir de um único 

perito. Quando o julgamento de vários especialistas é considerado, o mesmo poderá ser 

agregado para que possa determinar a tomada de decisão mais adequeada.  

A AIA implica em levar em consideração a complexidade dos sistemas envolvidos, a 

multiplicidade de seus componentes (físicos, químicos, biológicos, ecológicos, humanos e 

sociais), a não-linearidade dos fenômenos implícitos bem como a estrutura espacial e as 

diferentes escalas espaciais e temporais de suas causas e efeitos (Rodrigues, 2010).  
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A abordagem para avaliação de impacto em relação a proposta inicial deve ser adequada 

como uma forma preliminar no sentido de identificar e sugerir alternativas preferíveis e 

disponíveis. Também deve ser estimado o número de impactos mais precisos, e propor medidas 

de compensação adequadas, promovendo desta maneira a aprovação de um projeto operacional 

que contenha alternativas selecionadas e detalhadas (Geneletti, 2003). 

2.2.1 Licenciamento ambiental 

Segundo Fearnside e Graça (2006), o Licenciamento ambiental ajuda a compreender a 

tomada de decisão em relação a análise dos processos , encontrando maneiras pelas quais ele 

pode ser melhorado em relação a mitigação dos impactos ambientais. Por conseguinte, tem um 

papel importante no meio ambiente gestão para estas regiões. A decisão de construir ou 

melhorar uma estrada é o resultado de uma grande variedade de considerações que devem ser 

examinadas a fim de compreender o processo de tomada de decisão no sentido de minimzar 

impacto recomendando maneiras eficazes , para que  esse processo possa  ser aprimorado em 

prol do desenvolvimento sustentável.  

É muito importante compreender quais as  são ferramentas disponíveis para ajudar a 

evitar impactos ambiental e social no ambiente. Afirmações são ouvidas em relação  a 

credibilidade da legislação ambiental brasileira , na verdade a legislação vem evoluindo  

rapidamente , tanto na promulgação quanto  na interpretação, representando  uma  ponte 

fundamental na tentativa de promover a conservação e sustentabilidade dos recursos florestais 

(Eve, Arguelles & Fearnside, 2000).  

De acordo com Claudio e Kono (1997), a evolução do licenciamento com AIA tanto no 

nível federal, quanto estadual visa promover a utilização dos recursos naturais de um lado, e de 

outro, a manutenção de padrões aceitáveis de qualidade ambiental. O quadro 1 sintetiza a 

evolução do licenciamento ambiental tanto no âmbito federal quanto estadual. 

 

Quadro 1 -  Evolução da Legislação Ambiental Federal e Estadual do ano de 1968 a 2014. 
ANO FEDERAL ESTADUAL 

1968  Decreto 50.079 –   Cria o CETESB 
1973 Decreto 70.030 – Cria a SEMA Lei 118 – cria a CETESB 
1975  Decreto 5.993 – Altera a denominação e aumenta 

atribuições da CETESB 
1976   997 e Decreto 8468 – estabelece o licenciamento 

CETESB 
1980 Lei 6803 – diretrizes para o zoneamento 

industrial 
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1981 Lei 6938 -  estabelece Política Nacional do 
Meio Ambiente e constitui o SISNAMA 

 

1982 Decreto 87.561 – dispões sobre 
Macrozeamento do Paraíba 
Portomarinst 318.001 – exige parecer 
ambiental 

 

1983 Lei 88.351 – regulamenta a Lei 6938/81 – 
revogada pela Lei 99.274/90 

Decreto 20.9033 – cria o CONSEMA 

1984  RD .10 – criação da CAIA 
1985 Lei 7374 – disciplina a ação civil pública Res. 

Conama 004 – dispõe sobre reservas 
ecológicas 

 

1986 Res. Conama 001 – dispõe sobre diretrizes 
para implementação de AIA 
Res. Conama 006 – aprova modelo de 
publicação de licenciamento   

Decreto 24.932 – cria a SMA e constitui o 
SISEMA 

1987 Res. Conama 006 – dispõe sobre 
licenciamento para o setor elétrico 
Res. Conama 006 – dispõe sobre Audiência 
Pública 

Decreto 26.942 – CETESB passa a subordinar-se 
a SMA 

1988 Constituição – artigo 225 
Res. Conama 005 – dispõe sobre o 
licenciamento obras de saneamento 
Res. Conama 006 – dispões sobre 
licenciamento resíduos ind. perigosos 

 

1989 LEI 7.735 – cria o IBAMA, e extingue SEMA 
Decreto 97.632 – dispõe sobre PRAD 

Constituição – artigo 192 
Decreto 30.555 – reestrutura e regulamenta a 
SMA 
Res. SMA 18 – dispõe sobre PRAD 

1990 Decreto 99.274 – revoga decreto 88.351/83 
Res. Conama 009 – dispõe sobre 
licenciamento minerário  
Res. Conama 010 – dispõe sobre o 
licenciamento minerário 

 

1991  Decreto 33.499 – cria o GRAPROHAB 
1992 Criação Ministério Meio Ambiente Del. Consema 50 – dispõe sobre Audiência 

Pública 
1993  Res. SMA 26 – dispõe sobre critérios para 

licenciamento minerário 
Res. SMA 41 – dispõe sobre critérios para 
estruturas de apoio à embarcações 

1994  Res.SMA 42 –estabelece novos procedimentos de 
AIA 
Res. SMA 44 – dispões sobre AAE  

1995  Decreto 40.046 – reestrutura CPLA e CPRN 
Res.  SMA 66 – dispõe sobre procedimentos de 
licenciamento minerário 
 Lei 9146 – cria mecanismos de compensação 
financeira 

1996 Res. Conama 02 – dispõe sobre reparação de 
danos ambientais e revoga a Res. Conama 
010/87 

Res. SMA 19 – dispõe sobre saneamento 
Res. SMA 42 – disciplina licenciamento 
minerário do Vale do Paraíba 
Lei 9.477 – dispõe sobre licenciamento ambiental 

1997 RES.Conama 237 - Regulamenta os aspectos 
de licenciamento ambiental estabelecidos na 
Política Nacional do Meio Ambiente 
 

Lei 9.509 – estabelece Política Estadual do Meio 
Ambiente e constitui o SEAQUA 
Res. SMA 50 – dispõe sobre licenciamento de 
aterro sanitário e usinas de reciclagem 
Res. SMA 5 – dispõe sobre ajustamento de 
conduta ambiental 
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1998 Lei 9.605 dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de atividades e 
condutas lesivas ao meio ambiente 

 

2009  Del CONSEMA nº 33 Dispõe sobre diretrizes 
para o licenciamento ambiental no âmbito 
municipal. 

2010  Res SMA nº 56. Altera procedimentos para o 
licenciamento das atividades que especifica e dá 
outras providências. 

2011 Lei Complementar 140  fixa normas para a 
cooperação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da 
competência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do 
meio ambiente, ao combate à poluição em 
qualquer de suas formas e à preservação das 
florestas, da fauna e da flora 
 

Del CONSEMA 01. Estabelece normas para 
solicitação, convocação e realização de 
audiências públicas.  
 

2014  Res SMA 49. Dispõe sobre os procedimentos para 
licenciamento ambiental com AIA no âmbito da  
CETESB 
DD.  153 dispõe sobre os Procedimentos para o 
Licenciamento Ambiental com AIA Âmbito da 
CETESB, e dá outras providências 

Fonte: (Claudio & Kono, 1997) Adaptada 

 

Os instrumentos do licenciamento com AIA no Estado de São Paulo estão definidos na 

Resolução SMA 49/20144 e DD 153/20145. De acordo com estas normativas, são previstos três 

tipos de estudos ambientais para subsidiar a fase de viabilidade ambiental, definidos em função 

da significância dos impactos. São eles: EAS, RAP e EIA RIMA (CETESB, 2014). 

Resolução SMA 49/2014 em seu artigo 2º, consideram-se: 
 

[...]  I - Estudos ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 
ambientais relacionados com a localização, a instalação, a operação, e a ampliação 
de atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a análise da 
licença requerida, tais como relatório ambiental, plano, e projeto de controle 
ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, 
plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.  
II – Consulta prévia: é o requerimento encaminhado à Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo - CETESB, solicitando orientação quanto à definição do tipo de 
estudo ambiental adequado para análise da viabilidade ambiental de atividade ou 
empreendimento potencial ou efetivamente causador de impacto ao meio ambiente, 
acompanhado de informações que caracterizem seu porte, sua localização e os 
impactos esperados para sua implantação.  
III - Estudo Ambiental Simplificado - EAS: é o documento técnico com informações 
que permitem analisar e avaliar as consequências ambientais de atividades e 
empreendimentos considerados de impactos ambientais muito pequenos e não 
significativos.  

                                                 
4Disponível em:  http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/files/2014/05/RESOLUCAO-SMA-49-28052014.pdf 
Acesso em 13 janeiro 2016 
5 Disponível em:  http://www.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/11/2014/12/DD-153-2014.pdf Acesso em 
18janeiro 2016 
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IV - Relatório Ambiental Preliminar - RAP: são os estudos técnicos e científicos 
elaborados por equipe multidisciplinar que, além de oferecer instrumentos para a 
análise da viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade, destinam-se a 
avaliar sistematicamente as consequências das atividades ou empreendimentos 
considerados potencialmente causadores de degradação do meio ambiente, em que 
são propostas medidas mitigadoras com vistas à sua implantação.  
V - Termo de Referência: é o documento elaborado pelo empreendedor e aprovado 
pela CETESB, com base em manual de instrução disponibilizado no site da 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, o qual estabelece as 
diretrizes e critérios gerais para a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA. 
 VI - Estudo de Impacto Ambiental - EIA: são os estudos técnicos e científicos 
elaborados por equipe multidisciplinar que, além de oferecer instrumentos para a 
análise da viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade, destinam-se a 
avaliar sistematicamente as consequências consideradas potencialmente causadoras 
de significativa degradação do meio ambiente e a propor medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias com vistas à sua implantação. 
 VII - Relatório de Impacto Ambiental - RIMA: é o documento-síntese dos resultados 
obtidos com a análise dos estudos técnicos e científicos de avaliação de impacto 
ambiental que compõem o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, em linguagem objetiva 
e acessível à comunidade em geral. O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA deverá 
refletir as conclusões desse estudo com linguagem clara, de modo que se possam 
entender precisamente as possíveis consequências ambientais do empreendimento ou 
atividade e suas alternativas e também comparar suas vantagens e desvantagens [...] 

 

Em relação à regulamentação do AIA, foi utilizado Manual para elaboração de estudos 

para o licenciamento com avaliação de impacto da CETESB. Conforme o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2014)6, o processo de 

licenciamento ambiental possui três fases distintas: Licenciamento Prévio (LP), Licenciamento 

de Instalação (LI) e Licenciamento de Operação (LO).  

De acordo com a figura 2, o processo para analisar o escopo do projeto da implantação 

da duplicação da Rodovia Tamoios se deu em várias etapas conforme descrição a seguir: (1) 

Consulta prévia: Requerimento encaminhado solicitando orientação quanto à definição do tipo 

de estudo ambiental adequado; (2)Termo de Referência – Tem como objetivo determinar a 

abrangência, os procedimentos e os critérios gerais para a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), instrumentos de 

licenciamento devendo ser adequado as características específicas do projeto e do ambiente de 

sua inserção. Para o licenciamento ambiental do empreendimento, o responsável legal por sua 

implantação deve elaborar EIA baseando-se no “Termo de Referência” ora apresentado, o qual 

tem por finalidade fornecer subsídios genéricos capazes de nortear o desenvolvimento de 

estudos que diagnostiquem a qualidade ambiental atual da área de implantação 

empreendimento.  

                                                 
6 Disponível em: http://www.ibama.gov.br/licenciamento/ Acesso em 05 dezembro 2015 
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Figura 2 - Fases de uma Avaliação de Impacto Ambiental de um projeto submetido a CETESB. Estrutura típica 
do processo de Licenciamento com AIA, tendo como estudo o EIA-RIMA. Obs: As fases em destaque relatam o 
foco do trabalho. 
 

Em (3) é solicitado um Estudo de Impacto Ambiental (EIA): para empreendimento ou 

atividade, consideradas potencialmente causadoras de significativa degradação do meio 

ambiente. Posteriormente gera-se o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o qual se refere 

ao documento-síntese dos resultados obtidos com a análise do EIA. 

No processo de Licenciamento Ambiental com a apresentação do EIA RIMA, fase 

inicial se dá por meio da Licença Prévia, (LP) subsidiada com apresentação de um Termo de 



34 

 

 

Referência, posteriormente a Licença de Instalação (LI) e, finalizando com a Licença de 

Operação(LO), de acordo com a descrição das fases abaixo:  conforme DD 217-14 7: 

 

“Licença Prévia (LP) - Deve ser solicitada na fase de planejamento da 
implantação, alteração ou ampliação do empreendimento. Essa licença 
não autoriza a instalação do projeto, e sim aprova a viabilidade 
ambiental do projeto e autoriza sua localização e concepção 
tecnológica. Além disso, estabelece as condições a serem consideradas 
no desenvolvimento do projeto executivo. 
 
Licença de Instalação (LI) - Autoriza o início da obra ou impactos de 
ordem social. instalação do empreendimento. O prazo de validade 
dessa licença é estabelecido pelo cronograma de instalação do projeto 
ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos. 
Empreendimentos que impliquem desmatamento dependem, também, 
de "Autorização de Supressão de Vegetação". 
 
Licença de Operação (LO) - Deve ser solicitada antes de o 
empreendimento entrar em operação, pois é essa licença que autoriza 
o início do funcionamento da obra / empreendimento. Sua concessão 
está condicionada à vistoria a fim de verificar se todas as exigências e 
detalhes técnicos descritos no projeto aprovado foram desenvolvidos e 
atendidos ao longo de sua instalação e se estão de acordo com o 
previsto nas LP e LI. O prazo de validade é estabelecido, não podendo 
ser inferior a 4 (quatro) anos e superior a 10 (dez) anos.” 
 

De acordo com Resolução CONAMA 01/868, o licenciamento ambiental prevê que o 

estudo de impacto ambiental contemple alternativas tecnológicas e de localização do projeto 

(inciso I do art Art. 5º); define o conteúdo básico do  EIA -Estudo de Impacto Ambiental, ou 

seja: diagnóstico, análise dos impactos ambientais, definição de medidas mitigadoras, e 

proposição de programas de monitoramento e acompanhamento (artigo 6º); e sugere a 

execução de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e 

discussão do RIMA (parágrafo segundo do artigo 11º).  

Sánchez (2013) relata que a definição de estudos técnicos necessários ao licenciamento 

cabe ao órgão licenciador. Todavia, nos casos de empreendimentos que tenham o potencial de 

causar degradação significativa, sempre deverá ser exigido o estudo de impacto ambiental nos 

termos do dispositivo constitucional. 

Ainda de acordo com Sánchez (2013), os impactos podem ser considerados 

significativos quando excede os padrões ambientais, ou seja, um impacto será tanto mais 

significativo quanto maiso importante ou vulnerável o recurso ambiental ou natural afetado. 

                                                 
7 Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/documentos/Manual-DD-217-14.pdf Acesso em 14 
dezembro 2015 
8 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html Acesso em 14 dezembro 2015 
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Em seu artigo 1º, inciso I, a Resolução (CONAMA 237/97)9 define que: 

“Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual 

o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 

ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, 

possam causar degradação ambiental, considerando as disposições 

legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso”  

 

 No estado de São Paulo o licenciamento Ambiental é executado pela, empresa que foi 

criada em 24 de julho de 1968, com a denominação inicial de “Centro Tecnológico de 

Saneamento Básico”, pelo Decreto nº 50.079  

 Em 1973, por meio da Lei n. 118, a seria constituída, mas com um nome ainda diferente: 

“Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Controle da Poluição das 

Águas”. Apenas em 1975 é que a CETESB ganharia a denominação atual de “Companhia 

Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente”. 

 A CETESB é a agência do Governo do Estado responsável pelo controle, fiscalização, 

monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação 

fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do sol. 

A partir de 2009 a CETESB passou a realizar a avaliação dos processos de 

licenciamento. Para executar tal atribuição, a companhia possui em sua estrutura organizacional 

as seguintes Diretorias: A Diretoria de Licenciamento Ambiental e a Diretoria de Avaliação de 

Impacto Ambiental, a qual é atribuída a realização do licenciamento de empreendimentos com 

Avaliação de impacto Ambiental (CETESB, 2014)10. 

 

 

 

 

                                                 
9Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1997_237.pdf Acesso 
em 14 dezembro 2015 
10 Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/documentos/Manual-DD-217-14.pdf Acesso em 01 
dezembro 2015 
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2.2.2 Documentação para o Licenciamento com AIA 

A documentação básica necessária para emprendimentos submetidos ao 

Licenciamento com AIA tendo como estudo o EIA RIMA quando do protocolo dos estudos 

ambientais, conforme CONAMA 237/97 11em seu artigo 10,  obedecerá às seguintes etapas:  

“[...] I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 
empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao 
início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida; 
II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 
documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida 
publicidade; 
III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos 
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de 
vistorias técnicas, quando necessárias; 
IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 
competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da 
análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando 
couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os 
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 
V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 
pertinente; 
VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 
competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo 
haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e 
complementações não tenham sido satisfatórios; 
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 
jurídico; 
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 
publicidade. 
§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local 
e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a 
legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a 
autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, 
emitidas pelos órgãos competentes. 
§ 2º - No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto 
ambiental - EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em 
decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme incisos IV e VI, o 
órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com a participação 
do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação.” 

 

 

Em relação ao § 2º da mesma Lei, durante a análise do estudo ambiental,   há a  

necessidade de consultar outros órgão ambientais, ou seja, são passíveis de serem consultados 

durante o processo de licenciamento, dentre eles podemos destacar: o IBAMA; IPHAN; 

Instituto Florestal –IF; Colegiado  Gestor da Área de Proteção  Ambiental  - APA; Comitês de 

Bacia Hidrográfica – CBH; Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE e/ou Agencia 

                                                 
11 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html Acesso em 01 dezembro 2015 
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Nacional de  Águas – ANA; Conselho de Defesa do Patrimônio Nacional do Índio – FUNAI; 

Instituto de Colonização Agrícola –INCRA; Instituto de Terras do Estado de São Paulo – 

ITESP. 

Após aprovação do licenciamento prévio do empreendimento, uma das condicionantes 

para a continuidade do licenciamento para a fase seguinte, ou seja, para a fase instalação do 

empreendimento, caso haja a necessidade de suprimir a vegetação, é feita a solicitação por parte 

do empreendedor ao órgão ambiental, onde será analisada, e em caso de aprovação, emitira a 

ASV, permitindo desta maneira a continuidade do licenciamento.  

2.2.3 Autorização de Supressão 

Qualquer atividade que envolva a supressão de vegetação nativa depende de 

autorização, seja qual for o tipo da vegetação (mata atlântica, cerrado e outras) e o estágio de 

desenvolvimento (inicial, médio, avançado ou clímax). Mesmo um simples bosqueamento 

(retirada da vegetação do sub-bosque da floresta) ou a exploração florestal sob regime de 

manejo sustentável, para retirada seletiva de exemplares comerciais (palmito, cipós, espécies 

ornamentais, espécies medicinais, toras de madeira, etc) não podem ser realizados sem o 

amparo da AUTORIZAÇÃO para supressão (CETESB, 2014). 

Para os efeitos da Lei 12651/2012, a supressão da vegetação se dará conforme os artigos: 

“.... 8o   A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 
Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, 
de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei... 
...10º Nos pantanais e planícies pantaneiras, é permitida a exploração 
ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomendações 
técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de 
vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionadas à autorização do 
órgão estadual do meio ambiente, com base nas recomendações mencionadas 
neste artigo...” 
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3. MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA  
  

A metodologia aplicada para a realização deste trabalho baseou-se no estudo de caso, o 

qual possibilitou construir um universo delimitado, possibilitando desta maneira realizar a 

coleta de dados. A pesquisa documental foi elaborada, buscando informações referentes aos 

impactos previstos no EIA para a implantação da duplicação da rodovia Tamoios em relação 

aos danos ambientais. Estes estão relacionados a supressão da vegetação e buscou-se identificar 

os principais impactos como também medidas mitigadoras e compensatórias apresentadas para 

aprovação do projeto executivo.   

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Esta pesquisa é do tipo descritiva e foi desenvolvida por meio de estudo de caso. De 

acordo com Silva et al. (2010), os estudos de caso descritivos são ateóricos, não se guiam por 

hipóteses previamente estabelecidas nem buscam a formulação de hipóteses genéricas. São 

importantes na medida que apresentam informações sobre fenômenos pouco estudados, 

formando frequentemente base de dados para futuros trabalhos.  

De acordo com Yin (2001), a escolha do estudo de caso único para a elaboração do 

trabalho pode valer-se de um método para avaliar se as argumentações de uma teoria são 

corretas ou se algum outro conjunto alternativo de explanações podem ser mais relevantes. 

Podendo desta maneira, um estudo de caso ser uma importante contribuição à base de 

conhecimento e da construção da teoria. Entretanto, Ventura (2007), relata a existência de 

incertezas em relação à aplicação de estudo de caso, uma vez que por empregar uma ou poucas 

unidades, caracteriza-se como sendo uma pesquisa muito fácil de ser realizada, tentando 

simplificar desta maneira o nível de complexidade envolvido nessa modalidade de pesquisa, no 

entanto verifica-se que, a mesma detém um rigor científico necessário ao seu planejamento, 

análise e interpretação. 

Para a realização deste trabalho foram consultados documentos oficiais referentes ao 

empreendimento “Duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-099) – Subtrecho Planalto entre os 

km 11+500 e km 60+480, nos municípios de São José dos Campos, Jacareí, Jambeiro e 

Paraibuna, todos situados na Região do Vale do Paraíba” – Processo SMA (13523/2007). O 

referido processo foi estudado na Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB), que desde 2009 é a instituição responsável pelo licenciamento ambiental no Estado 

de São Paulo.  
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De acordo com o EIA , “a duplicação da Rodovia Tamoios subtrecho Planalto 

conforme relatado pelo DER deu-se pela  a necessidade  de  atender as demandas em relação 

do nível de serviço desse trecho, proporcionando melhor qualidade operacional em termos de 

segurança aos usuários e à população residente nas áreas lindeiras, além de reduzir os conflitos 

de tráfego e os consequentes danos pessoais e materiais causados por acidentes”.  

3.1.1 Local de Estudo  

Conforme o PT 243/201112, a área de estudo para a duplicação da rodovia compreende 

o trecho da Duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-099) – Subtrecho Planalto, no segmento 

compreendido entre o km 11,5 e o km 60,48, nos municípios de São José dos Campos, Jacareí, 

Jambeiro e Paraibuna, todos no estado de São Paulo. Além de constituir um importante meio 

de ligação entre São Paulo e os municípios do litoral Norte do Estado, permitindo a locomoção 

de pessoas e o transporte diversos tipos de cargas entre o Estado e a região do Vale do Paraíba 

e, no sentido do o litoral e o interior do Estado  

Em 1970, foi melhorado o traçado entre São José dos Campos e Paraibuna. No mesmo 

período, com a inundação provocada pelo transbordamento da Barragem Paraibuna - 

Paraitinga, e o consequente prejuízo ao trecho de Paraibuna até o alto da Serra, foi 

necessária uma nova reconstrução de trecho da rodovia para que ela voltasse a ficar transitável 

(Tamoios, 2016). A Tamoios (SP – 099) possui intersecções com a Via Dutra (BR-116), 

Rodovia Carvalho Pinto (SP-70), Estrada das Pitas (SP-88) e Rodovia Rio-Santos (SP-55/BR-

101). 

A rodovia encontra-se em operação desde 1930, ano que foi construída como sendo via 

única de acesso entre as cidades de São José dos Campos e Caraguatatuba, com uma extensão 

de 80 km, os quais permitem o fluxo de grades volumes de cargas, além de permitir fluxo 

intenso de veículos uma vez que é uma ligação importante entre São Paulo e litoral norte do 

estado, uma vez que é uma importante região turística. Esse uso excessivo da rodovia somado 

a condição geométrica da mesma, ocasiona muitos acidentes na região.  

O projeto consistiu em duplicar as vias existentes, com o intuito de possibilitar 

atendimento em relação acrescente demanda de tráfego que está ocorrendo na região. Desta 

maneira a duplicação tem como objetivo acolher essa demanda, aumentada principalmente por 

                                                 
12 Disponível em: 
http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/files/2012/02/Parecer_Tecnico_CETESB_243_11_IE_e_Anexos.pdf 
Acesso em 25 novembro 2015 
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veículos de passeio como também de veículos de carga para suprimento das cidades do litoral 

Norte. Além disso, há também uma previsão para reforma e modernização do porto de São 

Sebastião, aumentando ainda mais o fluxo em relação a quantidade de veículos de carga se 

dirigindo para a região.  

Abaixo segue figura 3 demonstrando as principais rodovias que ligam a cidade de São 

Paulo ao Litoral Norte do Estado. 

 

Figura 3 - Traçado similar de algumas Rodovias existentes na região do Vale do Paraíba. O traçado verde indica 
a Rodovia Tamoios. 

 
Fonte: GoogleEarth, 2016 (imagem adaptada) 
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3.1.2 Caracterização do empreendedor 

No caso da duplicação da Rodovia Tamoios o empreendedor é o Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) e Desenvolvimento Rodoviário S/A 

(DERSA). A consultoria responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental foi a JGP Consultoria 

e Participações Ltda. e a empresa responsável pelo projeto de engenharia foi a Engevix 

Engenharia S.A. 

3.1.3 Histórico do Licenciamento da Rodovia Tamoios 

O início do licenciamento da rodovia Tamoios, teve como marco a análise do EIA 

RIMA da rodovia do Sol - do Processo SMA 26/89, o qual foi rejeitado conforme Deliberação 

Consema 13 de 12/05/1989. Diante disto a mesma deliberação em seus parágrafos definiu que: 

“... II - determinar, com base na conclusão do Parecer Técnico da Secretaria 

do Meio Ambiente, que seja apresentado um novo EIA/RIM A relativo a 

duplicação da Rodovia Tamoios (SP/99), o qual contemple também a 

alternativa de não realização do empreendimento e alternativa ferroviária, 

além de outras tecnologias disponíveis 

III –sejam apresentadas como pré-requisitos para a análise do futuro 

EIA/RIMA da Duplicação da Rodovia dos Tamoios, efetivas garantias da 

realização do proposto nos itens originais XI e XII e do Parecer Técnico da 

Secretaria do Meio Ambiente...” 

 

Diante disto, a realização da obra de duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-099) - 

trecho Planalto (Km 11+500 ao Km 64+400) deu-se a partir de 2004, ano este em foi 

protocolado pelo DER uma consulta junto ao órgão ambiental solicitando uma análise em 

relação a necessidade de licenciamento com AIA para a realização da obra culminando na 

abertura do Processo 13758/2004, que após analisada, obteve o  Parecer Técnico nº  493/2006 

emitido pela CETESB, onde estabelece que há a necessidade de apresentação do Plano de 

trabalho, precedido do Termo de referência para a definição do estudo para a realização do 

referido licenciamento. No ano de 2007 o DER apresenta após a definição do Termo de 

Referência, resultando na abertura do Processo SMA 13523/2007 onde apresenta na sequencia 

o estudo de impacto ambiental, ou seja, o EIA RIMA, no entanto por solicitação do DER, o 

mesmo é arquivado.  
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No entanto, em 2011 é retomado o licenciamento junto a CETESB, por meio do Ofício 

OFC-SUP/EXT-853/2011, o qual declara que haverá o Convênio DER/DERSA nº 1183/2011 

mencionando a realização do mesmo, declara querer dar andamento em relação as obras 

necessárias para a realização do empreendimento, a qual seria realizada pela DERSA -  

Desenvolvimento Rodoviário S/A, conforme consta no Parecer Técnico 193_11_IE. 

Diante do histórico apresentado, foi possível elaborar o quadro 2, o qual permite 

condensar e observar as fases licenciamento da duplicação da Rodovia Tamoios. 

 
Quadro 2 - Resumo Histórico do Licenciamento da duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-099) - Subtrecho 
Planalto  
ANO FASES 
2004 CONSULTA 
2005 PLANO DE TRABALHO 
2006 TERMO DE REFERENCIA (DEFININDO A APRESENTAÇÃO EIA RIMA) 
2007 APRESENTADO EIA RIMA 
2008 EIA RIMA ARQUIVADO (A PEDIDO DO INTERESSADO) 
2011 APRESENTADO NOVO RIMA 
2011 EMISSÃO DA LICENÇA PRÉVIA (LP) 
2012 EMISSÃO DA LICENÇA INSTALAÇÃO (LI) PRIORIDADE 1 
2012 EMISSÃO DA LICENÇA INSTALAÇÃO (LI) PRIORIDADE 2 
2012 EMISSÃO DA LICENÇA INSTALAÇÃO (LI) PRIORIDADE 3 

 

Conforme os dados do EIA, os estudos consideraram o trecho Planalto da Duplicação 

da Rodovia dos Tamoios (SP-099), o segmento compreendido entre o Km 11,5 e 60,48, o que 

perfaz uma extensão total de 48,98 quilômetros. Os critérios que definiram o objeto do 

licenciamento ambiental foram basicamente determinados pelas características da paisagem e 

de seus atributos ambientais, que condicionam o planejamento da execução das obras de 

maneira a atender as melhoras práticas de gestão ambiental. Por tratar-se neste trecho de obras 

dentro de uma faixa de domínio já alterada, a gestão dos aspectos ambientais durante a 

construção demanda um planejamento distinto daquele do futuro Trecho Serra.  

Ainda de acordo com o EIA, as obras a partir do km 60,4 até o litoral atravessam a 

paisagem dominada pelo Serra do Mar, em área protegida do Parque Estadual da Serra do Mar, 

com desafios em termos de gestão ambiental diferenciados. Portanto, por critérios decorrentes 

da avaliação ambiental, o EIA do Trecho Serra da duplicação da Rodovia dos Tamoios, em 

elaboração, tratará da totalidade das obras que atravessam o PESM na serra.  

De acordo com Teixeira et al. (2012), no Litoral Norte Paulista - LNP, além da 

produção de óleo e gás do Pré-sal, destacam-se o projeto de ampliação da capacidade de 

movimentação de cargas no Porto de São Sebastião e a consequente adaptação de toda a 

logística rodoviária com a duplicação da Rodovia SP-099 (Rodovia dos Tamoios), que liga a 

região costeira ao planalto. A implantação da segunda pista com posicionamento paralelo à 
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estrutura existente possibilita concentrar as ações impactantes vinculadas às obras e mesmo à 

operação da nova pista dentro de uma área já impactada pela construção da primeira pista, 

minimizando desse modo a intensidade e a abrangência de impactos de desapropriação, de 

supressão de vegetação nativa e a intensidade e porte das intervenções de terraplenagem.  

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

Em um primeiro momento foram realizados levantamentos de estudos na base de dados 

scopus para garantir que os trabalhos e autores que mais contribuem neste tema possam estar 

presentes neste trabalho, ou seja, impactos ambientais relacionados a duplicação da Rodovia 

Tamoios. No momento seguinte, há a coleta e análise dos dados nos documentos referentes a 

duplicação da rodovia foram consultados na CETESB. 

3.2.1 Bibliometria  

Para melhor compreender a abrangência de impactos causados pela construção de 

Rodovias, e auxiliar na análise documental deste trabalho foi realizada uma pesquisa 

bibliométrica. A referida pesquisa foi realizada na base de dados Scopus, com o cruzamento 

das palavras chave: “impacts of roads” (“impactos em rodovias), “environmental impacts and 

roads constructions” (“Impactos da Construção de Rodovias”) e “impacts” e “road 

construction” e “biodiversity” (“Impacto da Construção de Rodovias e Biodiversidade”). 

Posteriormente, as informações sobre os trabalhos encontrados, tais como: título, autor(es), 

publicação, quantas vezes foram citados, foram organizados em tabelas (Tabela 1 e 2). Em 

seguida os trabalhos foram lidos e selecionados aqueles que estavam diretamente relacionados 

a este estudo. 

Na Tabela 1, pode-se observar os dez artigos mais citados dos 3.790 listados na base de 

dados. As palavras-chave utilizadas na busca de artigos foram “impacts of roads” e 

“environmental impacts and roads constructions”. Entretanto, foram utilizados para este 

trabalho os artigos em destaque nas respectivas tabelas tanto no referencial teórico como para 

a discussão dos resultados apresentados neste trabalho. 

 

Tabela 1 - Artigos mais citados sobre “Impacto de Rodovias” e “Impactos da Construção de Rodovias”, 
encontrados na base de dados Scopus. 
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Trabalho // Título Autor(es) Publicado em 
Número de 
Citações 

1 
Roads and their major ecological 
effects 

Forman, R.T.T., 
Alexander, L.E. (1998) 

Annual Review of 
Ecology and Systematics, 
29, pp. 207-231 

1039 

2.   
       

Review of ecological effects of 
roads on terrestrial and aquatic 
communities 

Trombulak, S.C.a, Frissell, 
C.A.b (2000) 

Conservation Biology, 14 
(1), pp. 18-30. 

890 

3 

Roads, land use, and 
deforestation: a spatial model 
applied to Belize 

Chomitz, K.M., Gray, 
D.A. (1996) 

World Bank Economic 
Review, 10 (3), pp. 487-
512. 

340 

4.   
       

Rethinking the causes of 
deforestation: Lessons from 
economic models 

Angelsen, A., Kaimowitz, 
D. (1999) 

World Bank Research 
Observer, 14 (1), pp. 73-
98. 

291 

5.   
       

Ecological effects of roads and 
traffic: A literature review 

Spellerberg, I.F. (1998) 
Global Ecology and 
Biogeography Letters, 7 
(5), pp. 317-333. 

269 

6.   
       

Chemical characterization and 
source 
identification/apportionment of 
fine and coarse air particles in 
Thessaloniki, Greece 

Manoli, E., Voutsa, D., 
Samara, C. (2002) 

Atmospheric 
Environment, 36 (6), pp. 
949-961. 

258 

7 
Diesel engines: Environmental 
impact and control 

Lloyd, A.C., Cackette, 
T.A. (2001) 

Journal of the Air and 
Waste Management 
Association, 51 (6), pp. 
809-847.  

222 

8 

Effects of roads on animal 
abundance: An empirical review 
and synthesis 

Fahrig, L., Rytwinski, T. 
(2009) 

Ecology and Society, 14 
(1), 

220 

9.   
       

Characterization of heavy metal 
particles embedded in tire dust 

Adachi, K.a, Tainosho, 
Y.b(2004) 

Environment 
International, 30 (8), pp. 
1009-1017. 

212 

10 

Anthropogenic correlates of 
species richness in southeastern 
Ontario wetlands 

Scott Findlay, C., 
Houlahan, J. (1997) 

Conservation Biology, 11 
(4), pp. 1000-1009. 

212 

 

Posteriomente, foram cruzadas as palavras chave “impacts” e “road construction” e 

“biodiversity”, sendo encontradas apenas 20 trabalhos, os quais são apresentados na Tabela 2, 

apenas os dez primeiros. 

 
Tabela 2 – Artigos mais citados sobre “Impacto da Construção de Rodovias e Biodiversidade”, encontrados na 
base de dados Scopus. 

Trabalho // Título Autor(es) Publicado em 
Número de 
Citações 

1. 

Anthropogenic correlates of 
species richness in southeastern 
Ontario wetlands. 

Scott Findlay, C., 
Houlahan, J. (1997) 

Conservation Biology, 
11 (4), pp. 1000-1009. 

212 

2. 

Response time of wetland 
biodiversity to road 
construction on adjacent lands 

Findlay, C.S., Bourdages, 
J.a (1996)   

World Bank Economic 
Review, 10 (3), pp. 
487-512. 

126 

3. 

Biodiversity Impact 
Assessment of roads: An 
approach based on ecosystem 
rarity 

Geneletti, D. (1998) 
Global Ecology and 
Biogeography Letters, 
7 (5), pp. 317-333. 

52 
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4. 

Road developments in the UK: 
An analysis of ecological 
assessment in environmental 
impact statements produced 
between 1993 and 1997 

Byron, H.J.a , Treweek, 
J.R.b , Sheate, W.R.a , 
Thompson, S.c (2009) 

Ecology and Society, 
14 (1), 

46 

5. 

Changes in permafrost 
environments along the 
Qinghai-Tibet engineering 
corridor induced by 
anthropogenic activities and 
climate warming 

Jin, H.-j., Yu, Q.-h., 
Wang, S.-l., Lü, L.-z. 
(1997 

) Conservation Biology, 
11 (4), pp. 1000-1009. 

40 

6. 

Scope for strategic ecological 
assessment of trunk-road 
development in England with 
respect to potential impacts on 
lowland heathland, the 
Dartford warbler (Sylvia 
undata) and the sand lizard 
(Lacerta agilis) 

Treweek, J.R.a , Hankard, 
P.a , Roy, D.B.a , Arnold, 
H.a , Thompson, S.b 
(2000) 

Conservation Biology, 
14 (1), pp. 86-94.  

28 

7. 
Assessing landscape perception 
of urban rocky habitats 

Acar, C.a , Sakici, Ç.b 
(2000) 

Journal of Construction 
Engineering and 
Management, 126 (1), 
pp. 52-60. 

16 

8. 

Conservation science and 
forest service policy for 
roadless areas 

Turner, J.M.a (2004) 
Waste Management, 24 
(9), pp. 899-909.  

9 

9. 
A global strategy for road 
building 

Laurance, W.F.a , 
Clements, G.R.a  b , 
Sloan, S.a , O'Connell, 
C.S.c , Mueller, N.D.d , 
Goosem, M.a , Venter, 
O.a , Edwards, D.P.e , 
Phalan, B.f , Balmford, 
A.f , Van Der Ree, R.g , 
Arrea, I.B.h (2005) 

Journal of 
Infrastructure Systems, 
11 (1), pp. 9-20.  

8 

10. 

Disturbance of Dabao highway 
construction on plant species 
and soil nutrients in 
Longitudinal Range Gorge 
Region (LRGR) of 
Southwestern China 

Cui, B.a , Zhao, S.a , 
Zhang, K.b , Li, S.a , 
Dong, S.a , Bai, J.a 
(2001) 

Waste Management, 21 
(3), pp. 271-277.  

6 

 

3.2.2 Coleta de documentos 

Para dar início a análise e consulta dos dados referentes ao tema proposto, foram 

levantadas informações relacionadas ao impacto da construção da duplicação da Rodovia 

Tamoios na biodiversidade vegetal, por meio dos documentos elaborados desde a fase inicial 

do projeto até a fase de implantação do projeto executivo. Foi identificado os impactos 

ambientais potencialmente decorrentes da implantação e operação da rodovia. 
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A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise documental contida nos documentos 

pertencentes ao Processo SMA 13.523/2007 – EIA RIMA - Duplicação da Rodovia dos 

Tamoios (SP-099) – Subtrecho Planalto, conforme Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Relação de documentos consultados na CETESB 
Documentos Descrição Data Fase 

Estudo Ambiental EIA RIMA 2011 LP 
PBA Projeto Básico Ambiental (PBA) da Fase de 

Construção 
2012 LP 

Parecer Técnico 096_13_IE Alternativa de traçado entre o km 25+000 e o km 
28+000 (Serrinha)  

2013 LP 

Licença Previa nº. 2068 2011 LP 
Parecer Técnico nº. 197/12/IE (LI da Prioridade 1); 2012 LI 
ASV 44672_2012-PROC 
31034/2012 

Prioridade 1 2012 LI 

TCRA 44049_2012 Prioridade 1 2012 LI 
Licença de Instalação 2081  LI 
Parecer Técnico  nº. 319/12/IE (LI da Prioridade 2); 2012 LI 
ASV 70101_2012-PROC  
5710036_2012 

Prioridade 2 2012 LI 

TCRA 70037_2012 Prioridade 2 2012 LI 
Licença de Instalação nº.2110  LI 
 ASV 85592_2012-PRO  
5710092_2012  

Prioridade 3 e 4 2012 LI 

TCRA 85126_2012 Prioridade 3 e 4 2012 LI 
Parecer Técnico  nº. 396/12/IE (LI da Prioridade 3); 2012 LI 
Licença de Instalação nº.2121  LI 
ASV 29232_2013-PROC 69/2013  Traçado otimizado do km 25 ao km 28 da 

Rodovia dos Tamoios 
2013 LI 

TCRA 29228_2013 - Traçado 
otimizado do km 25 ao km 28 da 
Rodovia dos Tamoios 

Traçado otimizado do km 25 ao km 28 da 
Rodovia dos Tamoios 

2013 LI 

Relatórios de Acompanhamento  2011 a 
2014 

LP/LI 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 Conforme os autores Godoi, Bandeira de Mello e Silva (2010), a análise de dados 

consiste em comparar e contrastar informações que durante a análise dos mesmos promovam a 

oportunidade de formação de categoria, incluindo uma atividade reflexiva, reunindo notas que 

guiam o processo, ajudando o pesquisador a direcionar seus dados para o nível conceitual. 

A consulta em relação a documentação existente se baseou na análise de conteúdo que,  

de acordo com Godoy (1995), esta dividida em três momentos, ou seja: desenvolver uma pré-

analise dos documentos selecionados, estudá-los e por fim proceder sua analise para a obtenção 

dos resultados. 

Os procedimentos para a análise dos dados se deu em três etapas: 
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1º ETAPA: Levantamento dos dados referente aos principais impactos ambientais no 

meio físico, meio biótico e antrópico. Também foi realizada uma comparação entre as 

mudanças ocorridas durante a analise ambiental do projeto inicial e o projeto aprovado do 

empreendimento analisado. Para o levantamento das informações referentes a vegetação, foram 

selecionadas palavras-chave, que possibilitaram a leitura dos documentos por meio da seleção 

de parágrafos. Estes foram selecionados e analisados e as palavras-chave pesquisadas nos 

documentos foram “supressão da vegetação”, “biodiversidade”, “recuperação ambiental”, 

“extinção” e “cobertura vegetal”. Entretanto, no presente trabalho serão apresentados os 

resultados das três primeiras palavras. 

Em virtude da magnitude dos dados apresentados no EIA RIMA, este trabalho foi 

elaborado buscando indentificar impactos decorrentes da supressão da vegetação (ASV), sua 

implicações em relação da perda da biodiversidade, a adoção das medidas mitigadoras e 

compensatórias (TCRA).  

2º ETAPA: Para a análise dados foi elaborado um quadro comparativo com as 

informações contidas nos documentos pertencentes ao Processo 13523/2007 conforme Quadro 

3, referente a duplicação da Rodovia dos Tamoios - subtrecho Planalto, no intuito de fornecer 

dados que objetivem buscar e relacionar os impactos previstos decorrente da duplicação do 

empreendimento,  comparando informações  contidas  no seguintes documentos: EIA , PT, LP, 

LI ,ASV e TCRA’s,  focando  exclusivamente  nos impactos oriundo da supressão da vegetação, 

em relação as medidas mitigadoras e as respectivas medidas compensatórias. 

3º ETAPA: Apresentação dos resultados em relação aos ganhos ambientais relacionados 

a AIA,  destacando  os impactos  sobre a vegetação, comparando a proposta do projeto inicial 

com o projeto executivo aprovado para a intaslação da duplicação do empreendimento. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

4.1 IMPACTOS AMBIENTAIS DA DUPLICAÇÃO  

Segundo Sánchez (2013), a avaliação dos impactos ambientais causados pela 

implantação de empreendimentos consiste em elaborar um diagnóstico ambiental considerando 

atributos de cada impacto, podendo desta maneira diagnosticar e avaliar a importância dos 

mesmos.  

Em relação a análise documental do EIA, foi verificado e elaborado um conjunto de 

levantamentos que englobam a situação ambiental das áreas de influência do projeto de 

duplicação do trecho Planalto da Rodovia dos Tamoios. Visando relatar impactos apresentados 

no EIA, foi elaborado o quadro 4, o qual demonstra o levantamento de 47 impactos ambientais. 

Como demonstrado no quadro, a duplicação da Rodovia Tamoios trouxe impactos para o meio 

físico, biótico e antrópico. 

Dentre os impactos no meio físico pode-se destacar impactos no terreno como aumento 

da área impermeabilizada na faixa de domínio, nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

Estes impactos vão desde assoreamento e aumento da turbidez de cursos d’água superficiais até 

alteração no nível das águas subterrâneas e alteração do risco de contaminação do lençol 

freático, sendo estes dois últimos irreversível e parcialmente reversíveis, respectivamente. 

Além disso, é relatada alteração total da qualidade do ar durante a duplicação e alteração parcial 

durante a fase de operação. 

No meio biótico, os impactos da duplicação da Rodovia Tamoios trazem implicações 

para a vegetação e para a fauna. O principal impacto na vegetação considerado irreversível, está 

relacionado a redução da cobertura vegetal que de acordo com Findlay e Houlahan (1997), 

provoca uma conjuntura preocupante pois sugeri expressivos riscos para a biodiversidade. Os 

autores enfatizam que a redução da cobertura vegetal aumenta a quantidade de manchas de 

borda na área diretamente afetada pela implantação da rodovia, impedindo a migração entre a 

população local e causando aumento da mortalidade de animais por meio de atropelamentos e 

facilitando a invasão de espécies exóticas. Esta redução da cobertura vegetal está relacionada 

com alteração da paisagem local, além de expor áreas antes preservadas (Forman & Alexander, 

1998).  
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 (Continua...) 
Quadro 4 - Significância dos impactos ambientais em relação ao meio ambiente a ser alterado. 
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F
ís

ic
o 

Terreno 
Instabilização de encostas e geração de processos erosivos  -    -  -   
Aumento da área impermeabilizada na faixa de domínio  -     - -   
Alteração do risco de contaminação do solo  -  -    -   

Recursos 
hídricos 

superficiais 

Aumento da turbidez de cursos d’água -     -  -   
Assoreamento de cursos d’Água  -    -   -  
Alterações no regime fluviométrico  -  -    -   
Alteração do risco de contaminação da água superficial  -  -     -  

Recursos 
Hídricos 

Subterrâneos 

Alteração no nível das águas subterrâneas -  - - -   -   
Alteração do risco de contaminação do lençol freático  -  -    -   

Qualidade do 
Ar 

Alteração da qualidade do ar durante a construção -   -    -   
Alteração da qualidade do ar durante a operação  -  -    -   

B
ió

tic
o 

Cobertura 
vegetal 

Redução da Cobertura Vegetal   -    - -   
Efeitos sobre as comunidades ribeirinhas a jusante da obra  -    -  -   
Aumento do risco de ocorrência de incêndios na AID  -  -    -   

Fauna 
Afugentamento de fauna  -     - -   
Aumento do risco de atropelamento  -     - -   
Impactos na fauna aquática  -  -    -   

A
nt

ró
pi

co
 

Infraestrutura 
viária, tráfego 
e transportes 

Elevação do nível serviço operacional da rodovia  +     +   + 
Melhoria das condições de segurança/redução do risco de acidentes  +     +   + 
 Redução dos tempos de viagem  +     +  +  
Danos causados por veículos pesados na malha viária durante a construção -     -  -   
Uso e/ou Interrupção/Remanejamento Temporário de Vias  
Locais de Circulação 

- 
 

     - 
 

-   

Ordenamento dos acessos e travessias rodoviárias   +    +   + 
Interferências com fluxos transversais de pedestres  -     - - -  
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Quadro 4. Significância dos impactos ambientais em relação ao meio ambiente a ser alterado. 
(Conclusão) 
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Estrutura urbana 

Aceleração do processo de adensamento em setores urbanizados ou em vias de urbanização a 
serem beneficiados com melhoria do padrão de acessibilidade 

  + +    +   

Valorização Imobiliária em Nível Local  +   +   +   
 Estímulo ao Desenvolvimento e Expansão Urbana na AII  +  +    +   
Ampliação da Barreira Física   -    - -   

Infraestrutura física 
e social 

Interferência com Planos de Expansão de Utilidades Públicas -   -    -   
Interferência com Redes de Utilidades Públicas -    -   -   
Demandas Adicionais sobre a Infra-Estrutura Social Local Durante a Construção -   -    -   

Atividades 
econômicas 

Geração de Emprego Direto e Indireto Durante a construção +      + +   
Geração de Emprego Direto e Indireto Durante a Operação   +    + +   
Melhoria no Padrão de Acessibilidade e Aumento do Grau de Atratividade para a instalação de 
atividades Comerciais/Industriais 

 +   +   +   

Redução dos Custos de Transportes de Carga  +    +  +   
Perda de Espaço Físico e Redução da Atividade Produtiva  -     - -   

Qualidade de vida 

Ruído e vibrações durante a Construção -     -  -   
Ruído durante a operação  -    -  -   
Interrupções de Tráfego da Rodovia SP-099 durante as obras de duplicação  -    -   -   
Desapropriação/Relocação de moradias   -    - -   
Alterações na paisagem   -+    -+ -+   
Melhoria das condições de conforto e segurança +     +   +  

Finanças Públicas 
Aumento nas receitas fiscais durante a construção e operação   +   +  +   
Impacto nos Níveis de Investimento Privado  +    +  +   

Patrimônio 
Arqueológico, 

Histórico e Cultural 

Interferência com o Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 
 

  - -    -   

 Unidades de   
conservação e 
outras Áreas 
Legalmente 

Interferência com Unidades de Conservação   - -    -   

Fonte: EIA JGP/Prime (2011). Legenda: impactos classificados como positivo(+) e impacto classificado como negativo (-) negativo e positivo ao mesmo tempo(-+) 
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Ainda no quadro 4, é possível verificar que as implicações na fauna estão relacionadas 

também com o afugentamento de animais e na fauna aquática. Cabe ressaltar que esta região da 

duplicação da rodovia está inserida no bioma Mata Atlântica, o qual é considerado um hot spot 

de biodiversidade do mundo (Cincota, Wisnewski & Engelman, 2000), ou seja, uma região que 

visa a conservação da biodiversidade. 

Em relação ao componente antrópico observa-se muitos aspectos considerados positivos 

destacados no EIA, como por exemplo, redução de riscos de acidentes e redução no tempo de 

viagem, valorização imobiliária, geração de emprego durante as fases de construção e operação, 

além de melhorias nas condições de conforto da espécie humana. São muitos os aspectos 

positivos oriundos da duplicação da rodovia e destacados no EIA. Qual a relevância das 

implicações dos impactos negativos na qualidade de vida da população humana como 

desapropriação e/ou realocação de moradias e implicações na biodiversidade frente aos 

aspectos positivos? 

Cabe destacar que neste trabalho serão abordados apenas os pontos relacionados aos 

impactos a vegetação, ou seja, meio biótico e componente cobertura vegetal e meio antrópico 

relacionados a Unidades de Conservação. Dessa forma, diante das informações coletadas no 

quadro 4, obteve-se os dados necessários para a elaboração do quadro 5, o qual aponta os 

impactos relacionados as implicações na vegetação. Diante destas informações, estabeleceu-se 

a obtenção das palavras chave que estivessem relacionadas aos impactos ligados a supressão de 

vegetação (ASV) e a recuperação ambiental (TCRA), as quais foram localizadas dentro dos 

parágrafos contidos no EIA. 

 
Quadro 5 - Síntese em relação a classificação dos impactos decorrentes da supressão da vegetação - significância 

Fonte: EIA JGP/Prime (2011). 
 

Em relação ao quadro 6, pode-se observar que o estudo classifica a magnitude em 

relação aos impactos advindos da supressão de vegetação como sendo baixa, ignorando a 

abrangência real em relação aos danos que realmente podem ocorrer ao meio ambiente. 

 

 

 

IMPACTOS NAVEGETAÇÃO Reversibilidade Probabilidade Magnitude 

Redução da Cobertura Vegetal irreversível certa baixa 
Efeitos sobre as comunidades ribeirinhas a jusante da obra parcial alta baixa 
Aumento do risco de ocorrência de incêndios na AID parcial média baixa 
Unidades de   conservação e outras Áreas Legalmente 
Protegidas 

irreversível baixa baixa 
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Quadro 6 -  Impactos apresentados no EIA da duplicação do subtrecho Planalto da Rodovia dos Tamoios com 
implicações na vegetação. 

Componente Impacto inicial Impacto Final 
M

E
IO

 
B

IÓ
T

IC
O

 

Cobertura vegetal 

Redução da Cobertura Vegetal 
Efeitos sobre as comunidades 
ribeirinhas a jusante da obra 
Aumento do risco de ocorrência de 
incêndios na AID 

 
Mitigação dos impactos em 
decorrências de ajustes no traçado da 
pista 

M
E

IO
 

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

 

Unidades de Conservação 
e outras Áreas 

Legalmente Protegidas 

 
Interferência com Unidades de 
Conservação 

 
Compensação Ambiental em relação 
a supressão da vegetação nas 
Unidades de Conservação 

Fonte: Informações retiradas do EIA-RIMA. JGP (2011) 

 

As implicações do impacto da duplicação da Rodovia Tamoios na vegetação foram 

identificadas nos documentos do EIA. Estas foram analisadas através de palavras-chave como 

supressão da vegetação, fragmentos florestais, biodiversidade, extinção e recuperação 

ambiental. A partir do levantamento das referidas palavras construiu-se a Tabela 3. Nesta tabela 

pode ser observado as palavras e a quantidade encontrada em cada um dos três volumes do EIA.  

 
Tabela 3. Palavras chave pesquisadas e encontradas nos três volumes do EIA. 

Palavras chave EIA 
Quantidade 

Supressão de vegetação 24 
Fragmentos Florestais* 25 
Biodiversidade 6 
Extinção 13 
Recuperação Ambiental 2 

              Fonte: JGP (2011) 

 

Conforme a tabela 3, foi possível obter a ocorrência das palavras-chaves, onde pode-se 

encontrar 24 vezes a palavra supressão da vegetação, 47 vezes a palavra cobertura vegetal, 25 

vezes a palavra Fragmentos Florestais, 6 vezes a palavra biodiversidade, 13 vezes a palavra 

extinção e 2 vezes a palavra Recuperação Ambiental. Posteriormente, o conteúdo dos 

documentos foi analisado, possibilitando extrair as informações mais relevantes.  

O quadro 7 apresenta uma síntese em relação de informações obtidas dos três volumes 

do EIA. A busca pela palavra-chave “supressão de vegetação” se deu por estar relacionada aos 

impactos relativos a vegetação. No entanto, pesquisa em relação ao conteúdo do EIA 

possibilitou identificar a presença de 24 parágrafos, os quais encontram-se descritos na íntegra 

no Apêndice A  
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Quadro 7 - Síntese das informações de 24 parágrafos (P) extraídas dos três volumes do EIA da Rodovia Tamoios 
subtrecho Planalto, com a palavra-chave “supressão da vegetação”. 

 P SÍNTESE DOS PARÁGRAFOS 
S

U
P

R
E

S
S

Ã
O

 D
A

 V
E

G
E

T
A

Ç
Ã

O
 

1 A implantação da segunda pista minimiza a intensidade e a abrangência de impactos de 
supressão de vegetação nativa. 

2 Quanto maior o alargamento da plataforma, maiores serão as intervenções e, potencialmente, 
os impactos vinculados a supressão de vegetação. 

3 Do lado da pista norte, as intervenções e impactos sobre o reservatório são evitados. Há, no 
entanto, necessidade de reconfiguração dos taludes de corte existentes para o alargamento da 
plataforma estradal, o que deve resultar na supressão de vegetação. 

4 A duplicação no lado da pista norte demandaria a implantação de seção em aterro entre o Km 
58,7 ao 59,2 com necessidade de supressão da vegetação de porte florestal lindeira. e em grande 
movimentação de terra.  

5 Entre o Km 59,5 e o Km 59,8, também do lado norte, em trecho com talude de corte com altura 
próxima a 50 metros, o retaludamento necessário ao alargamento da plataforma estradal 
resultaria também na necessidade de supressão de vegetação 

6 As interferências do empreendimento com a vegetação referem-se principalmente à necessidade 
de supressão de vegetação secundária localizada dentro ou fora de Áreas de Preservação 
Permanente, bem como de reflorestamentos homogêneos, fragmentos sem densidade florestal 
ou indivíduos arbóreos isolados de espécies nativas e exóticas. 

7 Os diplomas de nível estadual incorporam restrições à supressão de vegetação nativa, mas que, 
em nenhum caso, se mostram mais rígidas do que as restrições contidas na legislação federal.  

8 As interferências do empreendimento com a cobertura vegetal referem-se principalmente à 
necessidade de supressão de vegetação localizada dentro ou fora de Áreas de Preservação 
Permanente (APP), sobretudo de formações de porte florestal. 

9 A legislação determina que a lista de espécies da Flora Brasileira ameaçada de extinção deverá 
ser avaliada e respeitada quando houver a necessidade de supressão de vegetação. 

10 Esses diplomas tratam especificamente do Bioma da Mata Atlântica esclarecendo as condições 
para supressão de vegetação nos diferentes estágios.  

11 Ficam vedados o corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio 
de regeneração do Bioma Mata Atlântica quando a vegetação: abrigar espécies da flora e da 
fauna silvestres ameaçadas de extinção. 

12 De acordo com o art. 12 da Lei Federal Nº 11.428/06, os novos empreendimentos que 
impliquem em corte ou supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica deverão ser 
implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas 

13 A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente 
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio 
médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social. 

14 O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados pela Lei Federal Nº 11.428/06, ficam 
condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão 
da área desmatada, com as mesmas características ecológicas. 

15 A possibilidade de supressão de vegetação em estágio inicial de regeneração, cabendo 
regulamentação por ato do IBAMA e dos órgãos ambientais estaduais.  

16 Em 2009, através do Decreto 54.653/09, a SMA é reorganizada acrescentando as novas 
atribuições da CETESB definidas por lei. Finalmente, em 2010 a SMA publicou a Resolução 
No 56/10 que estabeleceu os procedimentos para licenciamento ambiental de obras que exijam 
supressão de vegetação nativa. 

17 CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo): avaliar os estudos ambientais 
(EIA/RIMA, RAP ou EAS) e emitir pareceres técnicos que instruem a emissão das licenças 
ambientais, autorizar a supressão de vegetação e intervenções em áreas consideradas de 
Preservação Permanente e demais áreas ambientalmente protegidas. 

18 A cobertura vegetal de porte florestal situada em áreas adjacentes à ADA pode também ser 
impactada, especialmente pelo efeito de borda decorrente da supressão de vegetação. 

19 As medidas de compensação pela supressão de vegetação poderão ser aplicadas na 
recomposição e/ou manutenção vegetal de áreas, contribuindo para diminuir a velocidade do 
escoamento superficial e aumentar a intensidade do processo de infiltração de água no solo. 

20 A supressão de vegetação, compactação do solo e execução de obras de arte correntes e 
especiais, tem o potencial de causar a redução da permeabilidade da superfície do terreno, 
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implicando em aumento do volume e da velocidade de escoamento superficial das águas 
pluviais, além de pequena diminuição do abastecimento do lençol freático. 

21 Entre o Km 18 e o Km 19 as áreas afetadas são cobertas exclusivamente por vegetação herbácea, 
enquanto entre o Km 25,5 e o Km 28 ocorrem atualmente fragmentos florestais de vegetação 
secundária e reflorestamento de eucalipto. A supressão de vegetação nativa de porte florestal 
prevista nesse segundo trecho de variante é de 2,5 hectares de vegetação secundária enquadrada 
nos estágios médio a avançado de regeneração. 

22 No tocante aos seus aspectos negativos, o impacto da Alteração da Paisagem será mitigado 
principalmente pela aplicação de medidas que incluem a Elaboração de Projeto Paisagístico e 
de Recuperação da Faixa de Domínio (M.02.01) e o Levantamento de Passivos Ambientais 
Existentes na Faixa de Domínio (M.10.01), além da compensação pela supressão de vegetação. 
Dessa forma, considera-se o impacto de magnitude baixa. 

23  Especial atenção será dada às áreas de desmatamento, de forma a garantir que não ocorra 
supressão de vegetação maior que a estritamente necessária e autorizada. 

24 A maior parte das necessidades de supressão de vegetação, assim como as principais 
interferências com fauna, deverá ocorrer em alguns pontos com mata ciliar e em bordas de 
fragmentos 

 

Dentre as informações mencionadas no EIA, destaca-se que a implantação de uma 

segunda pista implica em baixo impacto na supressão da vegetação (P1), uma vez que maiores 

impactos já ocorreram durante a construção da primeira pista. Entretanto, quanto maior for o 

alargamento da pista maiores serão os impactos vinculados a movimentação da terra e 

consequentemente na supressão da vegetação (P2). De acordo com Teixeira et al. (2012), os 

projetos rodoviários estão relacionados com impactos significativos na vegetação nativa. Os 

autores estudaram 13 megaprojetos no Litoral Norte Paulista (LNP), incluindo a duplicação da 

Rodovia dos Tamoios. Também é abordado que o total de Mata Atlântica suprimido apenas 

pelo contorno Norte e Sul ultrapassa 125 ha, com mais de 80 há em estágio médio ou avançado 

de regeneração. 

No P3 do quadro 3, observa-se que foi sugerido no EIA que a duplicação da Rodovia 

dos Tamoios ocorresse ao lado Norte da pista construída, com necessidade de alargamento e 

resultando em supressão da vegetação. De acordo com as informações do EIA esta estratégia 

evitaria maiores impactos nas intervenções e no reservatório. A nova pista teria um menor raio 

e maior aclive, atendendo os fluxos de veículos para o interior, resultando em uma menor 

velocidade operacional. 

É valido ressaltar que no lado da pista norte entre o Km 58,7 ao 59,2 demandaria a 

implantação de seção em aterro e entre km 59, 5 e 59,8 do mesmo lado o Norte, haveria a 

necessidade do retaludamento, ou seja a reconstrução de taludes, para alargamento da pista, 

desencadeando nos respectivos trechos a necessidade de supressão de vegetação em P4 e P5. 

Tendo em vista que o segmento final é sinuoso, a duplicação no lado norte implicaria em curvas 

ainda mais acentuada, com menor raio. 

No entanto, o estudo relata que em relação as interferências da implantação do 

empreendimento haveria a necessidade de supressão de vegetação em áreas localizadas dentro 
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e fora de Áreas de Preservação Permanente P6 e P8. Estas áreas possuem a função de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, além de facilitar 

o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações (Brasil, 

2014). Segundo Mattos et al. (2007), a manutenção dos tipos de florestas de proteção, das Áreas 

de Preservação Permanente (APP) merecem atenção especial, em razão da sua importância na 

prestação de serviços ecossistêmicos para toda a sociedade. 

No P7, nota-se que há diplomas legais de nível estadual que restringem a supressão de 

vegetação nativa, mas que, em nenhum caso, se mostram mais rígidas do que as restrições 

contidas na legislação federal. De acordo com Araújo (2002), a proteção das APP possui uma 

legislação bastante rígida, onde a regra é a intocabilidade, admitindo excepcionalmente a 

supressão da vegetação apenas nos casos de utilidade pública ou interesse social legalmente 

previstos. No entanto, a autora relata que na prática, as leis são ignoradas na maioria de nossos 

núcleos urbanos, promovendo graves prejuízos ambientais.  

Em relação a implantação do empreendimento P9, a legislação determina que a lista 

de espécies da Flora Brasileira ameaçada de extinção deverá ser avaliada e respeitada quando 

houver a necessidade de supressão de vegetação. De acordo com Findlay e Houlahan (1997), a 

implantação de rodovias e remoção de florestas em áreas adjacentes promovem significativos 

riscos para a biodiversidade local, uma vez que, impede a migração entre a população local, de 

várias espécies. 

Quanto ao P10, este descreve os diplomas que tratam especificamente do Bioma da 

Mata Atlântica esclarecendo as condições para supressão de vegetação nos diferentes estágios 

estabelecidos na Lei Federal 11428/06 e o Decreto Federal 750/93. Segundo Varjabedian 

(2010), a lei ignora a supressão de vegetação em estágio médio em relação à vegetação primária 

e em estágio avançado, de forma injustificável e infundada do ponto de vista técnico, por um 

tratamento distinto, incluindo a possibilidade de dispensa de avaliações técnicas mais efetivas 

no licenciamento, ampliação de possibilidades de intervenção e até mesmo a hipótese de 

licenciamento em nível municipal que representam perigo em relação a proteção da Mata 

Atlântica.  

No P11 o EIA relata que ficam vedados o corte e a supressão de vegetação primária 

ou nos estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica quando a vegetação: 

abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção (artigo 11 da Lei Federal 

11428/06). Porém de acordo com Varjabedian (2010), em relação a presença de espécies da 

flora ameaçadas de extinção, deve-se obter obrigatoriamente o esclarecimento explícito no 

âmbito do licenciamento, se dentre as espécies de plantas citadas em listas oficiais nos 
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diferentes níveis de competência há ocorrência de alguma delas no contexto ambiental em 

análise, cabendo lembrar que devem ser estudados os diferentes hábitos das plantas (epífitas, 

arbustos etc.) e não só as espécies arbóreas.   

 Já no P12, no artigo 11 da Lei Federal 11428/06, os novos empreendimentos que 

impliquem em corte ou supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica deverão ser 

implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas. No 

entanto, o crescimento e a expansão urbana trazem, em seu próprio processo constitutivo, riscos 

e perigos que se expressam pela falta de ajuste e aderência da produção do espaço urbano, ou 

seja, mesmo em áreas já degradadas, o avanço em relação a expansão urbana pode ter efeitos 

sobre áreas naturalmente frágeis (Marandola et al. 2013). 

Em P13 P14 a supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de 

regeneração do Bioma Mata Atlântica devem ser submetidos à compensação ambiental, na 

forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas 

características ecológicas. Em relação a este fato, Verbadjian (2010), questiona sobre a 

compensação, uma vez que há redução de áreas de floresta nativa, que não deveriam ser 

compensadas por floresta que já existe, pois, dessa forma, permanece o passivo ambiental em 

descoberto. Contudo, as contas não fecham, uma vez que a área de Mata Atlântica continuará 

sendo reduzida, permitindo ampla margem de distorção e indução a equívocos, incluindo o 

âmbito do licenciamento ambiental. 

Com relação ao P15 que fala sobre possibilidade de supressão de vegetação em estágio 

inicial de regeneração, cabendo regulamentação por ato do IBAMA e dos órgãos ambientais 

estaduais. Podendo a supressão ser explorada desde que autorizada pelo órgão estadual 

competente, sendo que normas a ela aplicadas serão as mesmas referentes à vegetação em 

estágio médio de regeneração na seguinte hipótese: quando o Estado possuir menos que 5% de 

sua área original de Mata Atlântica nos estágios de vegetação primária e secundária (Bastos, 

2007).  

No que diz respeito P16, a SMA foi reorganizada acrescentando as novas atribuições 

da CETESB: avaliar os estudos ambientais (EIA/RIMA, RAP ou EAS) e emitir pareceres 

técnicos que instruem a emissão das licenças ambientais, autorizar a supressão de vegetação e 

intervenções em áreas consideradas de Preservação Permanente e demais áreas ambientalmente 

protegidas, definidas por lei. Em 2010 a SMA publicou a Resolução no 56/201013, que 

estabeleceu os procedimentos para licenciamento ambiental de obras que exijam supressão de 

                                                 
13 Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/resolucao/2010/2010_res_est_sma_56.pdf 
Acesso em 02 dezembro 2015 
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vegetação nativa, onde por meio da Resolução SMA 22/2014foi estabelecido Licenciamento 

Ambiental Unificado no Estado de São Paulo, com o intuito de unificar os procedimentos de 

licenciamento ambiental sob responsabilidade do DAIA, CETESB, DEPRN e DUSM, como 

também reorganizar suas unidades descentralizadas.  

A cobertura vegetal de porte florestal (P18), situada em áreas adjacentes à ADA, que 

segundo Sánchez (2013), pode ser definida como “a área cuja a qualidade ambiental sofrerá 

modificações diretas decorrentes da implantação do empreendimento”, pode também ser 

impactada, especialmente pelo efeito de borda decorrente da supressão de vegetação. 

No P19, as medidas de compensação poderão ser aplicadas na recomposição e/ou 

manutenção vegetal de áreas, contribuindo para diminuir a velocidade do escoamento 

superficial e aumentar a intensidade do processo de infiltração de água no soltais medidas, de 

acordo com  Andrade, J. Sanquetta, C. R., & Ugaya, C. (2005),  a compensação visa assegurar 

a harmonia e dinâmica de sucessão, assegurando também a perenização do ecossistema, além 

de garantir a regularização de recursos hídricos, a conservação de espécies vegetais e animais, 

bem como a manutenção da diversidade genética nas áreas de influência dos corpos d'água.  

O EIA relata no P20, as interferências no ambiente os relacionados com a supressão 

de vegetação, compactação do solo e execução de obras de arte correntes e especiais, tem o 

potencial impacto de causar a redução da permeabilidade da superfície do terreno, implicando 

em aumento do volume e da velocidade de escoamento superficial das águas pluviais, além de 

pequena diminuição do abastecimento do lençol freático. A infiltração da água no solo é mais 

um dos processos modificadores pela retirada de vegetação, retardando o processo de infiltração 

e por conseguinte alimentar os reservatórios subterrâneo, sem cobertura, o solo fica vulnerável, 

permitindo que a agua escoe superficialmente, aumentando o volume de água dos rios (Sánchez, 

2013).  

Entre o Km 18 e o Km 19 P 21, as áreas afetadas são cobertas exclusivamente por 

vegetação herbácea, enquanto entre o Km 25,5 e o Km 28 ocorrem atualmente fragmentos 

florestais de vegetação secundária e reflorestamento de eucalipto. A supressão de vegetação 

nativa de porte florestal prevista nesse segundo trecho de variante é de 2,5 hectares de vegetação 

secundária enquadrada nos estágios médio a avançado de regeneração. De acordo com EIA, as 

intervenções em relação a Supressão de Vegetação, tem interferências em unidades de 

conservação ao longo do trecho e atravessarão quatro Unidades de Conservação (UC), sendo 2 

                                                 
14 Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2007_Res_SMA_22.pdf Acesso em 02 
dezembro 2015 
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Áreas de Proteção Ambiental (APA): APA Municipal Serra do Jambeiro, APA Paraíba do Sul; 

e 2 Parques: Parque Natural Municipal Dr. Rui Calazans de Araújo e Parque Estadual da Serra 

do Mar. 

No tocante aos seus aspectos negativos, P (22), o impacto da alteração da paisagem 

será mitigado principalmente pela aplicação de medidas que incluem a Elaboração de Projeto 

Paisagístico e de Recuperação da Faixa de Domínio (M.02.01) e o Levantamento de Passivos 

Ambientais Existentes na Faixa de Domínio (M.10.01), além da compensação pela supressão 

de vegetação. Dessa forma, considera-se o impacto de magnitude baixa. Em relação a faixa de 

domínio, que segundo Gallardo (2004), em rodovias, esta geralmente associada a área 

diretamente afetada, a qual se concentra os impactos locais. 

Nos P23 e 24, atenção especial, será dada às áreas de desmatamento, de forma a 

garantir que não ocorra supressão de vegetação maior que a estritamente necessária e 

autorizada. A maior parte das necessidades de supressão de vegetação, assim como as principais 

interferências com fauna, deverá ocorrer em alguns pontos com mata ciliar e em bordas de 

fragmentos. O estudo declara ainda que s os impactos do meio biótico serão pouco afetados. 

Entretanto Tabarelli e Gascon (2005), relatam que desmatamento das florestas, transformam 

áreas continuas em um grande número de fragmentos isolados e de diferentes tamanhos, 

resultando no aparecimento de fragmentos menores, que consequentemente irão abrigar um 

número menor de espécies e populações menores, reduzindo a probabilidade de persistência da 

biodiversidade em escala local e regional.  

No Quadro 4, pode-se observar as informações contidas no EIA da duplicação da 

Rodovia Tamoios em relação a recuperação ambiental.  Nota-se que em comparação com a 

palavra-chave supressão de vegetação a recuperação ambiental é pouco relatada no EIA, 

aparecendo neste documento apenas 2 vezes, enquanto a palavra supressão da vegetação foi 

identificada em 24 parágrafos.  

O quadro 8 apresenta uma síntese em relação de informações obtidas dos três volumes 

do EIA. A busca pela palavra-chave “Fragmentos Florestais” se deu por estar relacionada aos 

impactos relativos a vegetação. No entanto, pesquisa em relação ao conteúdo do EIA 

possibilitou identificar a presença de 25 parágrafos, os quais encontram-se descritos na íntegra 

no Apêndice A.  
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Quadro 8 - Síntese das informações de 25 parágrafos (P) extraídas dos três volumes do EIA da Rodovia Tamoios 
subtrecho Planalto, com a palavra-chave “Fragmentos florestais”. 

 P SÍNTESE DOS PARÁGRAFOS 
E

F
R

A
G

M
E

N
T

O
S

 F
L

O
R

E
S

T
A

IS
 

1 O traçado proposto intercepta um enquadrado nos Estágios médio a avançado de regeneração. 
Outros dois fragmentos florestais sofrem interferências em suas bordas. A área de vegetação 
nativa de porte florestal afetada é estimada em 2,5 hectares. 

2 Parque Estadual da Serra do Mar, onde ocorre uma faixa contínua de mata bem preservada; 
na Serra da Mantiqueira, onde há uma concentração de remanescentes florestais de dimensões 
consideráveis e com alguma ligação entre si; e a faixa mais extensas existente entre estas duas 
serras, onde predominam fragmentos florestais de reduzidas dimensões e com alto grau de 
isolamento entre cultivos agrícolas e pastagens.  

3 As áreas de amostragens em Paraibuna abrangeram fragmentos florestais com maior borda 
florestal, propiciando o registro de aves características de borda de mata e áreas antropizadas. 

4 A partir do Km 40, a AID passa a englobar setores de sub-bacias ou micro-bacias tributárias 
do reservatório da UHE Paraibuna observando-se o predomínio de pastagens e de fragmentos 
florestais... 

5 Os fragmentos de florestas distribuídos ao longo da AID sofreram com ações antrópicas 
negativas, conforme o histórico de desenvolvimento da região até os dias atuais.  

6 Entre as proximidades da área urbana de São José dos Campos até a altura do Km 49 da 
Rodovia dos Tamoios, predominam os fragmentos florestais de dimensões reduzidas e alto 
grau de isolamento 

7 Em todo caso, os fragmentos florestais ao longo da AID devem exercer importância na 
manutenção da diversidade biológica regional e na própria viabilidade, em longo prazo, da 
atual paisagem fragmentada. 

8 Compreende a vegetação encontrada nos fragmentos florestais em regeneração intermediária. 
Possuem fisionomia florestal semifechada  

9 Compreende a vegetação encontrada geralmente em fragmentos florestais com reduzidas 
dimensões. A fisionomia florestal é mais aberta  

10 Já no setor da AID compreendido entre as proximidades do Km 50 da Rodovia dos Tamoios 
e Caraguatatuba, as áreas de cobertura herbáceo-arbustivas são menos expressivas ao mesmo 
tempo em que a área dos fragmentos florestais é significativamente maior 

11 De acordo com a amostragem dos parâmetros avaliados nestes cinco fragmentos florestais da 
AID, pode-se concluir que o fragmento onde foi locada a parcela V é o que possui uma floresta 
com estrutura e composição florística mais próximos de uma mata primária, apresentando-se 
mais preservado. Fato já aguardado, dada a proximidade com as matas conservadas do interior 
do Parque Estadual da Serra do Mar. 

12 Estima-se que, apesar dos diversos fatores antrópicos que atuam negativamente na estrutura, 
composição e estágio de desenvolvimento destes fragmentos florestais, o tempo de 
regeneração destas áreas depende de fatores como a distância e isolamento a que estão 
sujeitos. 

13 Assim, áreas com potencial para abrigar espécies nativas silvestres, notadamente fragmentos 
florestais, campos e áreas alagadas com vegetação higrófila foram vistoriados pela equipe de 
fauna. A descrição dos pontos de amostragens da fauna silvestre para as duas etapas de campo 
e apresentada a seguir. 

14 Dentre os pontos de busca ativa complementares, os Pontos 3, 4, 5, 6 e 7 estão situados em 
fragmentos florestais ainda bastante preservados, foram instaladas armadilhas fotográficas em 
fragmentos florestais que apresentavam indícios da presença de mamíferos de médio e grande 
porte. 

15 Esses resultados demonstram que, apesar da existência de fragmentos florestais ao longo do 
Subtrecho Planalto da Rodovia os Tamoios, esses se encontram influenciados pela presença 
de animais domésticos que podem atuar como predadores da fauna silvestre. 

16 O Ponto 5 é um grande fragmento florestal contínuo muito preservado, justificando o maior 
número de espécies de aves registradas nessa localidade. O Ponto 1, apesar de ser um 
fragmento de menor dimensão apresenta um braço do rio Paraíba do sul no seu entorno e 
outros fragmentos florestais próximos. 

7 
A partir da análise de conectividade entre os fragmentos florestais e o grau de preservação 
florestal foi possível definir que dentre as 40 (quarenta) estruturas subterrâneas de fauna, 9 
estruturas poderão ser adequadas para uso como passagens subterrâneas de fauna 
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8 
Ao considerar todo o espaço correspondente à AID, pode-se afirmar notar que os fragmentos 
florestais presentes ainda são capazes de abrigar uma diversidade ornitofaunística 
considerável, principalmente pela presença do maciço florestal do PESM. 

9 
Conforme constatado no campo, apesar de alguns fragmentos florestais no entorno da AID 
estarem pouco conectados, ainda são considerados permeáveis para as aves, já que foi 
verificada uma riqueza similar entre pontos mais isolados e fragmentos mais preservados  

0 
A maior parte da área de intervenção pretendida encontra-se em uma região onde predominam 
fragmentos florestais de reduzidas dimensões e com alto grau de isolamento entre 
reflorestamentos e pastagens 

1 
a cobertura vegetal na ADA é caracterizada pelo predomínio de fragmentos florestais de 
reduzidas dimensões e com alto grau de isolamento entre reflorestamentos e pastagens.  

2 
Além de diversas espécies de morcegos registradas, é comum a ocorrência de ratos-do-mato 
e rato-doméstico, esquilo, rato-do-espinho e cuíca-d’água. Também ocorrem espécies 
sensíveis às alterações como os gatos-do-mato, jaguatirica, irara (Eira barbara), lontra, paca, 
cutia, bugio, onça, grandes frugívoros como antas e porcos-do-mato pecari e, sobretudo nos 
fragmentos florestais mais preservados da AII. 

3 
Entre o Km 25,5 e o Km 28 ocorrem atualmente fragmentos florestais de vegetação secundária 
e reflorestamento de eucalipto.  

4 
Os fragmentos florestais situados ao longo do Subtrecho Planalto já se encontram sujeitos a 
considerável risco de fogo, acidental ou induzido, em virtude da ocupação antrópica de seus 
arredores, e do tangenciamento de suas bordas pela rodovia 

5 
Para prevenção contra incêndios de propagação incontrolada, o DER executa, dentro do 
programa de conservas de rotina, o corte periódico da vegetação e dos aceiros ao longo das 
cercas limite e nas faixas de contorno dos fragmentos florestais remanescentes da faixa de 
domínio ou limítrofes à mesma. 

 

Em P1, o estudo relata os fragmentos florestais a serem interceptados. A área de 

vegetação nativa de porte florestal afetada é estimada em 2,5 hectares. De acordo Turner (1996), 

o  desmatamento, muitas vezes envolve a conversão de paisagens contínuas em manchas 

florestais remanescentes definido em uma matriz de não floresta. Esta manipulação da 

vegetação tropical no ambientes tem consequências para a biodiversidade tanto a paisagem 

como no aumento  de fragmentos florestais os quais dependendo do tamanho promovem o grau 

de isolamento em  uma floresta contínua influenciando diretamente a biodiversidade. 

Os P2,P3,P4,P5 e P6, indicam os fragmentos existentes  em diversos locais da rodovia 

nas AID ,de reduzidas dimensões e com alto grau de isolamento entre cultivos agrícolas e 

pastagens. No entanto, a existência de fragmentos é melhor do que nada, uma vez que, muitas 

espécies da floresta têm uma exigência absoluta para a sobrevivência, diante disto, muitos 

fragmentos existentes entres cultivos e paisagens agrícolas dominadas por humanos podem 

conter uma elevada biodiversidade (Turner & Corlett,1996). 

Em relação aos P7, os fragmentos florestais ao longo da AID devem exercer importância 

na manutenção da diversidade biológica regional e na própria viabilidade, em longo prazo, da 

atual paisagem fragmentada. Os autores Laurence e Vasconcelos (2009), relatam que a 

fragmentação interfere tanto na riqueza de espécies quanto a abundância relativa das mesmas, 

podendo levar a mudanças na estrutura trófica da comunidade se certas guildas (grupos de 
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espécies que exploram recursos alimentares de modo similar) forem mais sensíveis do que 

outras. 

A composição florestal dos fragmentos e seus respectivos graus de regeneração são 

relatados nos P8, P09, P10, P11 e P12. No entanto, conforme Cullen, Bodmer e Pádua (2000), 

a conservação da biodiversidade no restante destes fragmentos florestais, dependerá da nossa 

compreensão para preservá-los. O desenvolvimento de estratégias de gestão adequadas, 

deverão ser implantadas, uma vez que esses remanescentes florestais são os únicos 

remanescentes, ou seja, são consideradas “ilhas de biodiversidade” deste ecossistema e alguns 

remanescentes ainda abrigam uma grande diversidade de espécies. 

Os P13, P14, P15 e P16, descrevem os pontos vistoriados dos fragmentos florestais em 

relação a sua preservação e sua respectiva biodiversidade. Ferraz et al (2003), que o 

desmatamento promove o surgimento de fragmentos florestais bem isolados, tornando a 

paisagem com característica susceptível de limitar a circulação de animais, onde se verifica que   

a re-colonização é demasiadamente lenta, para compensar a extinção local numa escala de 

tempo de gestão. Locais onde há o surgimento de fragmentação florestal, podem resultar de um 

processo drástico de isolamento, no entanto podem tornar-se, boas fontes de informação sobre 

locais onde há perda de espécies.  

Já em P17 há o relato sobre a conectividade entre os fragmentos florestais e o grau de 

preservação florestal. A conectividade por meio da implantação de corredores ecológicos entre 

os fragmentos florestais e as Unidades de Conservação e podem desencadear a longo prazo a 

manutenção da biodiversidade e ao mesmo tempo promover a manutenção destes fragmentos, 

que se encontram isolados (Zau, 1998). 

Os P18 e P19 e P22 relatam a presença de biodiversidade nos fragmentos florestais. De 

acordo Harding et al. (1998), somente a preservação de fragmentos florestais de habitas, podem 

não ser suficientes para manter a diversidade natural em determinadas regiões. A manutenção 

dessa biodiversidade pode exigir uma área muito maior para que estes ecossistemas 

fragmentados sobrevivam, ou seja, deve haver não só a preocupação local, mas sim em níveis 

regional e continental, uma vez que, a interferência humana provoca pertubação e alteração em 

todos os níveis do ecossistema. 

Os P20 e P21 descrevem fragmentos florestais de reduzidas dimensões e com alto grau 

de isolamento entre reflorestamentos. Conforme Turner e Corlett (1996), apesar de possuírem 

áreas de dimensão reduzidas, esses pequenos fragmentos florestais devem ser preservados. Sua 

proteção permite a preservação de várias espécies, que se desprotegidas podem se perder ou 

danificar de forma irreversível todos os dias, portanto a avaliação e a proteção desses 
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fragmentos devem ser priorizadas, principalmente em locais onde nenhuma outra floresta 

exista. 

A possibilidade de risco de fogo, acidental ou induzido, em virtude da ocupação 

antrópica de seus arredores, é relatada em P23, P24 E P25. Conforme Viana e Pinheiro (1998) 

há a necessidade de preservar os fragmentos florestais, uma vez que não são auto-sustentáveis. 

A sua degradação é resultado da complexa interação entre fatores inerentes ao processo de 

fragmentação, como redução da área, maior exposição ao efeito de borda e isolamento, além da 

constante pressão antrópica. Estes fatores se manifestam e se combinam de diversas formas, 

gerando diferentes formas de degradação. 

O quadro 9 apresenta uma síntese em relação de informações obtidas dos três volumes 

do EIA. A busca pela palavra-chave “recuperação ambiental” se deu por estar relacionada aos 

impactos relativos a vegetação. No entanto, pesquisa em relação ao conteúdo do EIA 

possibilitou identificar a presença de 02 parágrafos, os quais encontram-se descritos na íntegra 

no Apêndice A. 

 

Quadro 9 -  Síntese das informações de 2 parágrafos (P) extraídas dos três volumes do EIA da Rodovia Tamoios 
subtrecho Planalto, com a palavra-chave “recuperação ambiental”. 

 P SÍNTESE DOS PARÁGRAFOS 
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1 Os quantitativos e planilhas orçamentárias serão ajustados de forma a incluir todos os serviços de 
recuperação ambiental propostos. A responsabilidade do executor contratado com relação a danos 
ambientais, dentro e fora das áreas diretas de intervenção, será claramente definida, estipulando-
se, quando pertinente, procedimentos punitivos (multas contratuais). 

2 O projeto paisagístico e de recomposição ambiental da faixa de domínio resultará no plantio e 
recuperação ambiental de áreas superiores às impactadas pela supressão vegetal, com ganhos 
complementares para a qualidade da paisagem e para a estabilidade das margens dos cursos d’água 
a serem objeto de proteção ciliar na faixa de domínio. Aliadas ao programa compensatório que 
venha a ser definido (Programa de Compensação Ambiental), essas medidas permitem concluir que 
os impactos ambientais do Empreendimento com relação ao meio biótico são plenamente 
mitigáveis e/ou compensáveis com satisfatória eficácia. 

 

Em relação a recuperação ambiental, P1 e P2 o EIA descreve que planilhas 

orçamentárias serão ajustadas, de forma a incluir todos os serviços de recuperação ambiental 

propostos. A responsabilidade do executor contratado com relação a danos ambientais, dentro 

e fora das áreas diretas de intervenção, será claramente definida.  

O projeto paisagístico e de recomposição ambiental da faixa de domínio resultará no 

plantio e recuperação ambiental de áreas superiores às impactadas pela supressão vegetal, com 

ganhos complementares para a qualidade da paisagem e para a estabilidade das margens dos 

cursos d’água a serem objeto de proteção ciliar na faixa de domínio. Aliadas ao programa 

compensatório que venha a ser definido (Programa de Compensação Ambiental).  
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Sánchez (2013), descreve que as medidas compensatórias visam compensar a perda de 

elementos importantes do ecossistema, do ambiente construído, dentre outros. Devendo ser em 

relação a supressão de vegetação, a compensação poderia ser feita mediante a proteção de uma 

área igual ou maior que a impactada, ou mediante a recuperação de uma área degradada, ou 

ambas. 

De acordo com Laurence e Vasconcelos (2009), as atividades de reflorestamento 

atenuam o efeito de borda em fragmentos florestais. Além disso, diminuem o risco de incêndios 

florestais, uma vez que os proprietários passam a adotar práticas de prevenção e combate, 

normalmente ausentes na maior parte das propriedades agropecuárias que não possuem 

reflorestamentos. O reflorestamento, portanto, pode representar um grande benefício para a 

conservação de fragmentos florestais. 

O quadro 10 apresenta uma síntese em relação a informações obtidas dos três volumes 

do EIA, com a busca da palavra-chave “biodiversidade”, uma vez que está relacionada aos 

impactos relativos a vegetação. No entanto, pesquisa em relação ao conteúdo do EIA 

possibilitou identificar a presença de 06 parágrafos, os quais encontram-se descritos na íntegra 

no Apêndice A  

 
Quadro 10 Síntese das informações de 06 parágrafos (P) extraídas dos três volumes do EIA da Rodovia Tamoios 
subtrecho Planalto, com a palavra-chave “biodiversidade 

 P SÍNTESE DOS PARÁGRAFOS 

B
IO

D
IV

E
R

S
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A
D
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1 Várias incompatibilidades entre Planos Diretores municipais e o ZEE existentes/propostos foram 
identificadas pela AAE – PINO, bem como relacionadas à sobreposição com Unidades de 
Conservação, Terras Indígenas e Áreas Prioritárias à Proteção da Biodiversidade 

2 A AII está inserida ainda no Corredor da Serra do Mar, considerada uma das áreas mais ricas em 
biodiversidade da Mata Atlântica 

3 

De acordo com a Medida Provisória Nº 2.166-67/2001, reserva legal é a “área localizada no interior 
de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora” (art. 1º). 

4 Este mesmo artigo em seu parágrafo único determina que “a reposição florestal obrigatória deverá 
ser realizada com espécies adequadas (exóticas e/ou nativas), utilizando técnicas silviculturais que 
garantam o objetivo do empreendimento, a manutenção da biodiversidade. 

5  Em continuidade ao projeto de unificação dos órgãos ambientais, o Decreto 53.027/0815 reestrutura 
a Secretaria de Meio Ambiente, criando, inclusive, a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais.  

6 Dentre os programas a serem apresentados deverão constar à importância de se conservar a 
biodiversidade e o ecossistema local.  

 

De acordo com P1, há várias incompatibilidades entre Planos Diretores municipais e o 

ZEE existentes/propostos foram identificadas pela AAE – PINO (Atividades Portuárias, 

                                                 
15 Disponivel em: 
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/c07a534beabb5
9610325745600494a11?OpenDocument&Highlight=0,53.027,2008   Acesso em 05 de janeiro 2016 
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Industriais, Navais e Offshore no Litoral Paulista – PINO,  trata-se de um conjunto de 

empreendimentos já delineados, alguns deles em fase de licenciamento, outros em implantação, 

e outros que configuram apenas intenções ou oportunidades de investimentos no Litoral 

Paulista, principalmente na Baixada Santista e Litoral Norte),  bem como relacionadas à 

sobreposição com Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Áreas Prioritárias à Proteção 

da Biodiversidade.  

Egler (2010), relata ainda que AAE (Avaliação Ambiental Estratégica) é um processo 

que pode vir a desempenhar um papel decisivo para a integração dentro dos diferentes níveis 

das atividades de planejamento governamentais. Em relação a biodiversidade, Tabarelli et. 

(2005) descreve que na década de 1950 o surgimento da industrialização, desenvolvimento 

econômico, deflagraram a degradação ambiental no Brasil, resultando desde a metade da década 

de 1970, em um levante de preocupações e ações sobre as já graves questões ambientais, 

particularmente com referência a mecanismos eficientes de proteção à biodiversidade.  

A biodiversidade existente é resultante de milhares de anos de interação com o ambiente, 

ou seja, faz parte de um conjunto de interações entre espécies e destas com o meio físico, que 

resultam hoje nos serviços ecossistêmicos necessários para a vida no planeta (Joly, Haddad, 

Verdade, Oliveira, Bolzani & Berlinck, (2011).  Os autores ressaltam a importância de estudos 

sobre biodiversidade em paisagens alteradas focando nos processos adaptativos envolvendo a 

fauna e flora. 

 No P2, a Área de Influência Indireta (AII), é a área que geograficamente pode sofrer as 

consequências, diretas ou indiretas do empreendimento. (Sánchez, 2013), está inserida ainda no 

Corredor da Serra do Mar, considerada uma das áreas mais ricas em biodiversidade da Mata 

Atlântica, que de acordo com Dias (2007), é um dos locais que se concentra importantes 

fragmentos florestais, além de uma vasta diversidade sócio cultural em interação com estes 

fragmentos, o que demonstra que a conservação destes fragmentos é fundamental para a 

preservação da biodiversidade da Mata Atlântica.  

De acordo com P3, a Medida Provisória Nº 2.166-67/2001, reserva legal é a “área 

localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação 

permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação 

dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e 

flora” (art. 1º). Segundo Metzger (2002), a manutenção das reservas legais florestais, baseiam-

se no fato de que as mesmas possuem a função biológica para a conservação e o uso sustentável 

da biodiversidade. 
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Em P4 este mesmo artigo em seu parágrafo único determina que “a reposição florestal 

obrigatória deverá ser realizada com espécies adequadas (exóticas e/ou nativas), utilizando 

técnicas silviculturais que garantam o objetivo do empreendimento, a manutenção da 

biodiversidade. No entanto, Fearnside (2000), declara que o uso de espécies exóticas nas fases 

iniciais da recuperação ajuda a induzir a sucessão (a substituição da vegetação da área 

degradada pela vegetação nativa), onde este tipo de substituição pode ocasionar riscos que 

superam qualquer benefício potencial. 

Em continuidade ao projeto de unificação dos órgãos ambientais, (P5) o Decreto 

53.027/08 reestrutura a Secretaria de Meio Ambiente, criando, inclusive, a Coordenadoria de 

Biodiversidade e Recursos Naturais, órgão da Secretaria do Meio Ambiente responsável por 

propor normas regulamentadoras da legislação ambiental, planejar, coordenar e executar 

projetos e ações relacionados ao uso sustentável e à conservação da biodiversidade e dos 

recursos naturais do Estado de São Paulo. (SMA, 2015) 

Dentre os programas a serem apresentados em P6, deverão constar à importância de se 

conservar a biodiversidade e o ecossistema local. De acordo com Viana e Pinheiro (1998), a 

conservação da biodiversidade representa um dos maiores desafios deste final de século, em 

função do elevado nível de perturbações antrópicas dos ecossistemas naturais. Verifica-se 

atualmente o aumento da fragmentação dos ecossistemas, onde temos as espécies da flora e da 

fauna cada vez menos representada, ou seja, ocasionando a diminuição das populações 

proporcionando desta maneira efeitos negativos na conservação da biodiversidade, os quais 

configuram um cenário preocupante, uma vez que não se tem conhecimento destes efeitos na 

biodiversidade a longo prazo (Rambaldi & Oliveira 2003). 

O quadro 11 apresenta uma síntese em relação de informações obtidas dos três 

volumes do EIA. A busca pela palavra-chave “extinção” se deu por estar relacionada aos 

impactos relativos a vegetação. No entanto, pesquisa em relação ao conteúdo do EIA 

possibilitou identificar a presença de 13 parágrafos, os quais encontram-se descritos na íntegra 

no Apêndice A. 

 
Quadro 11 - Síntese das informações de 02 parágrafos (P) extraídas dos três volumes do EIA da Rodovia Tamoios 
subtrecho Planalto, com a palavra-chave “extinção”. 

 P SÍNTESE DOS PARÁGRAFOS 

E
X

T
IN

Ç
Ã

O
 

1 Nove (9) das espécies ocorrentes na AII do empreendimento são citadas no apêndice I da CITES 
(espécies consideradas ameaçadas cujo comércio internacional é estritamente controlado): outras 
onze (11) espécies estão listadas no Apêndice II da CITES (espécies não necessariamente em 
perigo de extinção, mas que podem chegar a esta situação caso seu comércio não esteja sujeito a 
regulamentação rigorosa) Por fim, cinco espécies constam no Apêndice III da CITES (espécies 
incluídas a pedido de algum país signatário do tratado a fim de requerer a  cooperação dos 
signatários no controle de seu comércio ou exploração 
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2 A Bacia do rio Paraíba do Sul é considerada também uma das mais degradadas da região Sudeste, 
o que resultou na inclusão de diversos representantes da ictiofauna local no Livro Vermelho da 
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MACHADO et al.. 2008 

3 
Quanto às espécies de mamíferos ameaçados de extinção, o sagui-da-serra-escuro (Callithri- 
aurita) encontra-se Vulnerável (VU) à ameaça de extinção segundo a Red List da IUCN (2011) e 
é listado como ameaçado na Lista Nacional do IBAMA (MMA, 2003 

4 Dentre as espécies amostradas da herpetofauna nenhuma apresenta algum grau de ameaça de 
extinção pela Red List da IUCN (2011), ou pela Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas 
de Extinção Nacional/MMA (2003). Também não são citadas na Lista Estadual de São Paulo (  do 
Decreto Nº 56.031, de 20 de Julho de 2010 no Estado de São Paulo). 

5 Sete espécies são classificadas com algum grau de ameaça de extinção das aves registradas na 
AID da Rodovia dos Tamoios.Três espécies são classificadas como (VU) Vulneráveis a ameaça 
de extinção 

6 Pela Lista das Espécies da fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção do MMA (2003), são 
classificadas como ameaçadas de extinção pi-o-ó (Sporophila frontalis) e a cigarra verdadeira 
(Sporophila falcirostris). Já pelo Decreto Estadual quatro espécies são classificadas com algum 
grau de ameaça de extinção, o jacuaçu (Penelope obscura) é classificado como (NT) Quase 
Ameaçado de extinção, o pavó (Pyroderus scutatus) é classificado como (VU) Vulnerável a 
ameaça de extinção, já o pi-o-ó (Sporophila frontalis) e a cigarra-verdadeira (Sporophila 
falcirostris) são classificados como (CR) Criticamente Ameaçados de Extinção. 

7 A composição mastofaunística é caracterizada em sua maioria por animais generalistas e de ampla 
distribuição, incluindo, no entanto, duas espécies consideradas ameaçadas de extinção (Leopardus 
pardalis e Callithri- aurita). 

8 A área engloba também elementos endêmicos da Floresta Atlântica além de espécies ameaçadas 
de extinção como a araponga (Procnias nudicollis), o pi-o-ó (Sporophila frontalis) e a cigarra-
verdadeira (Sporophila falcirostris). 

9 O disposto da Resolução SMA nº 50/97 para apreciação dos pedidos de supressão de vegetação 
secundária nos estágios médio e avançado de regeneração. Os demais diplomas acrescentam 
orientações complementares quanto à autorização para o corte de árvores isoladas e o 
reflorestamento de áreas degradadas, além de uma lista de espécies ameaçadas de extinção. 

10 Cabe ressaltar, por fim, que uma das razões da proteção à vegetação nativa de Mata Atlântica e 
ecossistemas associados é a preservação dos habitats da fauna silvestre, sobretudo daquelas 
espécies ameaçadas de extinção.  

11 No que tange às formações florestais que abrigam espécies da flora em perigo de extinção, a 
legislação determina que a lista de espécies da Flora Brasileira ameaçada de extinção deverá ser 
avaliada e respeitada quando houver a necessidade de supressão de vegetação.  

No Estado de São Paulo, a Resolução SMA Nº 20/98 apresenta uma lista das espécies de flora 
ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo, subdivididas em categorias com diferentes graus 
de risco  

12 Registra-se que a vegetação considerada abrigo de fauna ameaçada de extinção é de preservação 
compulsória. No Estado de São Paulo, o Decreto Nº 42.838/98, apresenta a lista de espécies 
ameaçadas ou provavelmente ameaçadas de extinção no território estadual. 

13 Ficam vedados o corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica quando a vegetação: abrigar espécies da flora e da fauna 
silvestres ameaçadas de extinção, (Art. 11, da Lei Federal Nº 11.428/06). 

 

Em relação aos P1 a P7, os quais relatam a ocorrência de espécies ameaçadas em relação 

a fauna local, sendo ictiofauna (peixes); mastofauna (mamíferos); hipertofauna (anfíbios e 

répteis) e avifauna (aves). As alterações antrópicas no meio ambiente tem sido umas das 

maiores causas em relação a extinção das espécies no planeta, provocando mudanças nas sua 

distribuição ocasionando alterações significativas no ecossistema, tornando-os frágeis e 

totalmente vulneráveis  em relação a manutenção e preservação da biodiversidade global Diante 

disto, o  desenvolvendo medidas que minimizem  os impactos,  são de  suma relevância no 
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sentido de conter esse avanço sem precedentes em relação a degradação ambiental. (Chapin III 

et al. 2000).  

Quanto a preservação da flora, relatados nos P8 a P13, a supressão da vegetação pode 

desencadear e extinção de várias espécies. Rands et al. (2010), relatam que, mundo é dinâmico, 

com a população cada vez maior e consequentemente a necessidade de buscar por recursos para 

atender essa demanda, provocando a retirada sem precedentes de matéria prima necessária 

suprir tais necessidades, tornando insustentável a exploração desses recursos que possibilitam 

a existência dos seres vivos no planeta. Apesar da preocupação do governo e da sociedade, em 

relação a estes fatores, impactos continuam a acontecer e a biodiversidade continua a diminuir 

consideravelmente no planeta. 

4.2 SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO E SEUS IMPACTOS 

Varjabdian (2010), relata que os impactos relacionados a remoção da vegetação são, 

danosos, prejudicando direta e indiretamente todo o ecossistema, uma vez que consegue 

interferir em áreas de vegetação do entorno, as quais serão impactas devido a necessidades de 

manutenção das populações de fauna, ou seja, provocando a competição, o surgimento de 

alterações no microclima local, efeito de borda, além de outros dentre outros fatores. 

Conforme a Lei Federal 12.651/21216 , a supressão de vegetação interfere drasticamente 

no biodiversidade local e no caso do art. 26 (A)  a supressão de vegetação nativa para uso 

alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do 

cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão 

estadual competente do SISNAMA (B) § 4o  O requerimento de autorização de supressão de 

que trata o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações (C) II - a reposição ou 

compensação florestal, nos termos do § 4o do art. 33; (D) § 4o  A reposição florestal será 

efetivada no Estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies 

preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão competente do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA). De acordo com Lei Federal 11428/2006 17em seu art. 17, 

descreve que:  

“...o corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios 
médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por 

                                                 
16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm Acesso em 01 
dezembro 2015 
17 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm Acesso em 05 janeiro 
2015 
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esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da 
destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas 
características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível 
na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, 
ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 
metropolitana. Destaca no § 1º da mesma Lei, que verificada pelo órgão 
ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no caput 
deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área 
equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível 
na mesma microbacia.” 

4.3.1 Medidas mitigadoras 

Sánchez (2013),  relata que desenvolver ações no sentido de promover a redução dos 

impactos previstos em construções que possam degradar o meio ambiente,  são denominadas  

medidas  mitigadoras. Elas permintem   que estes impactos  aejam evitados ou minimizados em 

relação a degradação que podem provocar.   

De acordo com Forman e Alexander (1998), as medidas mitigadoras em relação aos 

impactos ambientais em rodovias em relação a  perda por exemplo, da biodiversidade ou fluxo 

de água subterrânea, pode ser  compensada  com o aumento  em relação a outras áreas existentes 

com  valor ecológico equivalente nas proximidades, as quais incluem aprotecção de uma 

quantidade equivalente de habitat de alta qualidade, restabelecimento de outro corredor de vida 

selvagem, ou criação de novos habitats. A implantação de passagens (túneis, tubulações, 

passagens subterrâneas e viadutos) operando para o movimento dos animais são medidas a 

serem implantadas para minimizar os impactos. 

4.3.2 Medidas compensatórias 

Os impactos que não podem ser atenuados com ações oriundas de medidas mitigadoras, 

ou seja ações causadoras de danos irreversíveis, devem ser tratadas com medidas 

compensatórias, a qual deve ser aplicada  em situações onde  há  efeitos relacionados a 

destruição/pertubação ambiental . No entanto, para que a compensação ambiental seja eficaz, 

deve ser efetuada baseada r parâmentros equivalentes em relação a bens e valores dos prejuizos 

causados  em decorrência  dos danos  causados por estas ações (Kuiper, 1997) 

De acordo ainda com Varjabdian (2010),  a compensação  referente a supressão de 

vegetação  torna-se equivocada, uma vez que a supressão constitui na geração de  passivos  

ambientais. Quando se pretende compensar a supressão   o passivo que foi gerado não é 
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compensado, permindo segundo o autor, a abertura de uma grande no ambito do Licencimento 

Ambienta no que se  refere a compensação ambiental. 

Em todo mundo a compensação ambiental é utilizada em todo o mundo, no entanto, 

ainda continua a ser um conceito em desenvolvimento. A ideia em se praticar a compensação 

ambiental é a de manter a qualidade global do ambiente em casos onde ativos ambientais são 

danificados, pelo desenvolvimento residencial, industrial ou pela construção de uma rodovia 

(Persson, 2013). 

Para Kuipe (1997), a compensação oferece a criação de oportunidades que trará 

benefícios para ambas partes interessadas, ou seja, o planejamento espacial muda enquanto 

existir níveis de qualidade ambiental permanentes, mesmo que não seja sempre da mesma forma 

e no mesmo lugar. A compensação ambiental permite que o ambiente degradado seja reparado 

após sofrer intervenções irreversíveis.  

De acordo com o quadro 9, uma análise comparativa foi elaborada no sentido de permitir 

a comparação dos dados em relação aos impactos e as respectivas medidas mitigadoras e 

compensatórias em relação a supressão da vegetação.  

Sánchez (2013), relata que projetos devem ser elaborados priorizando o máximo a 

preservação do meio, no entanto, em relação aos impactos que possam surgir em decorrência 

da implantação de empreendimentos, reduzir e evitar impactos, devem ser requisitos 

imprescindíveis para tornar o projeto viável, caso não seja possível, a apresentação de medidas 

mitigadoras e de recuperação devem ser apresentadas. 

Em relação aos dados obtidos na documentação apresentada no projeto inicial (EIA, 

PBA, PT, Licenças, ASV e os TCRA’S) foi possível identificar os possíveis impactos 

ambientais relacionados a supressão da vegetação, bem como as medidas Mitigadoras e 

compensatórias, onde efetuou-se uma análise comparativa com o intuito de demonstrar os 

principais ganhos ambientais ocorridos durante a análise prévia do processo de Licenciamento 

Ambiental da duplicação da Rodovia Tamoios – sub trecho Planalto. 

Os impactos apresentados decorrentes da remoção da vegetação para a implantação da 

duplicação da rodovia, destacam-se como sendo: ampliação do grau de fragmentação florestal, 

instalação do efeito de borda, aumento de acidentes com a fauna e efeitos sobre as comunidades 

ribeirinhas a jusante da obra. 

Em relação a ampliação do grau de fragmentação florestal, segundo Hargis, Bissonette 

e David (1998), quanto maior a fragmentação da floresta, maiores são as limitações do sistema 

degradado, fazendo com que esses fragmentos tornem cada vez mais isolados, proporcionando 
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a propagação do efeito de borda, o contagio e a interferência de invasores capazes de criar novas 

paisagens que influenciam drasticamente na biodiversidade local. 

Ainda de acordo com Viana e Pinheiro (1998), as mudanças que ocorrem em relação a 

fragmentação do habitat interferem em toda a população, sejam elas plantas ou animais, que 

dependem deste sistema para sobreviver e se reproduzir. Com a perda da vegetação, há também 

a perda de outros seres vivos como os polinizadores, predadores e patógenos que proporcionam 

o equilíbrio e a manutenção na biodiversidade vegetal. Além disso, a fragmentação possibilita 

a ocorrência de queimadas e interferências no microclima local, alcançando as bordas destes 

fragmentos, intensificando desta maneira a extinção das árvores. 

A manutenção da vegetação em áreas detentoras de comunidades ribeirinhas é essencial 

para a manutenção da biodiversidade, servindo de proteção para estas áreas, permitindo a 

manutenção da temperatura térmica, da luminosidade, regulando a transferência de energia 

entre os sistemas, fonte de nutrientes e alimentos para essas comunidades. Diante disto, sua 

remoção interrompe e degrada todo um fluxo existente para a manutenção da vida entre o 

sistema terrestre e o sistema aquático, uma vez que são sistemas interligados e totalmente 

dependentes (Pusey & Arthington 2003). 

Diante disto, comparando os impactos no quadro 12 em relação a correções impostas 

para a aprovação do estudo pode-se observar que além das medidas previstas pela Legislação 

Ambiental, verificou a necessidade de inúmeras alterações durante a análise do projeto de 

licenciamento prévio para que ocorresse a sua aprovação.  
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Quadro 12 -  Comparativos mostrando dentre os documentos listados no quadro 5, descrevendo os impactos e as respectivas medidas mitigadoras e compensatórias em relação a 
supressão da vegetação. 

Doc  Medidas Mitigadoras  Medidas Compensatórias 

EIA 1 Perda da cobertura vegetal 
nativa e intervenções em 
áreas de preservação 
permanente – APP   
2-redução de cobertura 
vegetal nativa florestal em 
22,9 hectares, dos quais 9,1 
situados em APPs. 
3 Intervenções sobre APPs 
de cursos d’água de 70,1 
hectares, englobando a 
totalidade das fisionomias 
mapeadas.  
4 Supressão nas bordas de 
remanescentes florestais em 
locais onde o projeto a faixa 
de domínio e/ou bosque se 
agrupamentos de árvores ao 
longo do trecho  
 
 

-Programa de Elaboração das Normas e Instrumentos de Controle 
Ambiental das Obras de Implantação 
-Elaboração de Projeto Paisagístico e da Recomposição Ambiental da 
Faixa de Domínio 
-Marcação Topográfica das Áreas de-Restrição / Preservação Ambiental: 
as equipes de topografia marcarão, em campo, os limites de áreas de 
preservação permanente e outras áreas de intervenção restrita. Especial 
atenção será dada a áreas de desmatamento, para garantir que a supressão 
de vegetação seja somente a necessária e autorizada 
-Deverão ser objeto de documentação mais enfática a verificação da 
situação remanescente nos fragmentos de mata a serem parcialmente 
suprimidos e das áreas de revegetação nativa; situação de implantação do 
projeto paisagístico; aspectos referentes aos dispositivos de prevenção 
implantados (cercas, caixas de retenção desedimentos, etc.). 
 
  
 

-Programa de Compensação Ambiental Aplicação de 
recursos financeiros em Unidades de Conservação; 
Compensação pela Supressão de Vegetação; 
 -Recuperação da Cobertura Vegetal utilizando Resíduos 
Vegetais gerados pela Supressão dos Fragmentos de 
Mata;  
 - Implantação de projeto paisagístico ao longo da faixa de 
domínio do empreendimento, visando a revitalização 
visual e as condições paisagísticas da AD, onde serão 
evitadas interferências com fragmentos de matas 
remanescentes e com áreas objeto de revegetação 
heterogênea com densidade florestal, com o uso de  
basicamente espécies nativas, selecionadas 
adequadamente aos locais de plantio que incluirá 
vegetação para sinalização viva (au-ílio aos motorista) e 
vegetação para combate à erosão (concentrada em taludes 
e locais instáveis). A vegetação também poderá ser 
utilizada como atenuante de níveis de ruído fora da faixa 
de domínio e poderá ainda incorporar medidas de 
reorientação da fauna em relação a travessia em pontos 
críticos.  
-Compensação pela Supressão de Vegetação: 
paralelamente à compensação pela aplicação de recursos 
financeiros previstos na legislação, está prevista a 
compensação da vegetação a ser suprimida para 
implantação da obra. O padrão de compensação deverá ser 
acordado com a Agência Ambiental da CETESB, sendo 
que o DER assinará TCRA’s específicos como parte do 
processo de obtenção das 
-Autorizações de corte, de forma a se comprometer 
legalmente a promover a recomposição florestal dentro 
dos critérios e condições estabelecidas pelo Termo. 
Esses plantios compensatórios deverão ser realizados em 
diferentes áreas ao longo da duplicação, distribuídos nos 



72 

 

 

territórios preferencialmente dos municípios localizados 
na AII. Uma pequena parte poderá ser implantada dentro 
do limite da faixa de domínio, sendo nesse caso controlada 
a compatibilização com o respectivo Projeto Paisagístico. 
-Deverão ser alocadas equipes especializadas para a 
realização das tarefas para o cumprimento dos 
compromissos, sob coordenação da área de Gestão 
Ambiental, a qual designará uma equipe com as funções 
de busca e identificação de locais de plantio, obtenção de 
anuência para cada local (do proprietário e da Secretaria 
do Meio Ambiente), elaboração de Projetos de 
Revegetação e acompanhamento da análise e aprovação 
dos mesmos, e supervisão / monitoramento da execução 
dos plantios. 

PBA  -Controle da Supressão de Vegetação, Conservação e Resgate de Flora e 
Fauna: Medida referente à operacionalização e da supressão de vegetação 
nativa, conforme solicitado pela exigência 31 do Parecer Técnico 
CETESB Nº 243/11/IE 
-Atenção especial deverá ser dada aos trechos com fragmento florestal que 
sofrerão intervenção pelas atividades de supressão de vegetação, 
necessárias para implantação da nova pista. Deverá ser garantido o 
respeito aos limites previstos nos documentos de autorização de supressão 
de vegetação, emitidos pelo órgão ambiental competente. 
- Uma das etapas da obra a ser documentada no processo inicial quanto no 
processo de construção da duplicação, será a verificação da situação nas 
áreas de revegetação com espécies nativas na faixa de domínio  
- Supervisão contínua de Biólogo/Eng. florestal para proceder inspeção 
em áreas de desmatamento e supervisão das medidas no sentido de evitar 
impactos indiretos na vegetação e minimizar interferências com fauna. 
-No caso da vegetação, inicialmente serão localizados os locais de 
ocorrência de fragmentos em estágio médio e avançado de regeneração e 
realizado monitoramento fitossociológico em parcelas permanentes pré-
determinadas para obtenção de diagnóstico qualiquantitativo das 
formações vegetacionais. 
-Identificação de impactos resultantes da implantação dos cortes altos seja 
na vegetação lindeira 

-Antes do início do corte de vegetação, uma equipe 
coordenada por um profissional habilitado, percorrerá as 
áreas de supressão visando identificar e resgatar epífitas, 
propágulos, plântulas e mudas pequenas e outros materiais 
de interesse, inclusive sementes e outros materiais de 
propagação potencialmente úteis nos trabalhos de 
revegetação, além de amostras botânicas para herbários.  
-Quando possível ou pertinente esses materiais serão 
entregues à empresa responsável pela execução 
antecipada de plantios compensatórios ou viveiros e 
herbários de UC próximas ao empreendimento. 
-Emissão de Solicitações de Ação Compensatória, quando 
houver degradação da vegetação nas áreas das parcelas 
monitoradas, com ações de recomposição e 
enriquecimento da vegetação florestal vistorias às áreas de 
vegetação remanescente inventariadas, como parte dos   
procedimentos de desativação de obra. 
-Programa de Compensação Ambiental se justifica pela 
necessidade de compensação da vegetação que será 
suprimida para implantação da segunda pista da SP-099, 
indicando ações destinadas ao gerenciamento dos plantios 
compensatórios e da execução de outras práticas de 
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-Estabelecer parcelas permanentes para o monitoramento fitossociológico 
em fragmentos de vegetação remanescente (entre 10 e 15 parcelas) 

reposição florestal, conforme proposto inicialmente no 
EIA. 

LP/PT -Redução da cobertura 
vegetal; e Efeitos sobre as 
comunidades ribeirinhas a 
jusante da obra. 
Impacto de Ampliação do 
grau de fragmentação 
florestal e instalação do 
efeito de borda, 
principalmente referente às 
supressões que ocorrerão no 
fragmento de vegetação 
secundária de Estágio 
Avançado de Regeneração 
localizado entre os Km 25,5 e 
o Km 28 e nos fragmentos 
mais próximos ao Parque 
Estadual da Serra do Mar, 
portanto é necessário incluir 
Medida de Monitoramento e 
Conservação de Flora no 
âmbito do Programa de 
Gestão e Monitoramento 
Ambiental da Operação. 
-Aumento de acidentes com a 
fauna durante a supressão da 
vegetação 
_Perda de cobertura vegetal 
nativa e interferências em 
Áreas de Preservação 
Permanente 

-Apresentar o Plano de Ataque de Obras, no âmbito do P.04 – Programa 
de Planejamento das Obras, informando as atividades previstas para o 
período, com cronograma e responsáveis pela execução e recuperação 
ambiental por trecho, com suas respectivas Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ARTs. 
- Incluir no P.07 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental 
da Implantação do Empreendimento, o monitoramento de eventuais 
impactos no nível de águas subterrâneas, nos trechos de cortes profundos, 
por meio do cadastramento de poços existentes próximo às áreas mais 
ocupadas e o monitoramento do nível d’água nestes, bem como a 
identificação das áreas de vegetação a serem potencialmente atingidas. 
29 Apresentar a Autorização para Supressão de Vegetação e Intervenções 
em Áreas de Preservação Permanente – APP e o respectivo Termo de 
Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA firmado com a 
CETESB, bem como o Inventário Florestal para subsidiar a emissão de 
tais documentos; 
- Apresentar a Autorização de Supressão de Vegetação fora de Área de 
Preservação Permanente - APP da Secretaria do Meio Ambiente, da 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, conforme Lei Municipal nº 
5097/97; 
- Apresentar, para análise e aprovação, no âmbito do P.05 - Programa de 
Adequação dos Procedimentos Construtivos, uma Medida de Controle de 
Supressão de Vegetação, Conservação e Resgate de Flora e Fauna 
contemplando os preceitos da Resolução SMA nº. 22/2010, que dispõe 
sobre a operacionalização e execução da supressão de vegetação nativa, 
bem como procedimentos compatíveis com o plano de ataque das obras.  
- Tal Medida deverá conter, no mínimo: a formação e experiência das 
equipes de campo na identificação e resgate de flora e fauna; 
procedimentos executivos para o resgate e relocação de espécimes; 
georreferenciamento das áreas de resgate e relocação; cronograma de 
atividades; infraestrutura e equipamentos necessários etc; 
- Apresentar alternativas tecnológicas e/ou locacionais que minimizem a 
supressão de vegetação no trecho entre os km 25,5 e 28. 
- Apresentar, para análise e aprovação, uma Medida de Monitoramento e 
Conservação de Flora, no âmbito do Programa de Gestão e 

-Compensação pela Supressão de Vegetação -Aplicação 
de recursos financeiros em UC  
-Recuperação da Cobertura Vegetal utilizando Resíduos 
Vegetais gerados pela Supressão dos Fragmentos de Mata. 
 -Apresentar relatório final a recuperação e recomposição 
vegetal de todas as áreas afetadas pelas obras (faixa de 
domínio, áreas de empréstimo e depósitos de material 
excedentes, bota-espera, acessos provisórios, canteiros de 
obras, entre outros); 
revegetação da faixa de domínio 
- Apresentar, para análise e aprovação, uma Medida de 
Monitoramento e Conservação de Flora, no âmbito do 
Programa de Gestão e Monitoramento Ambiental da 
Operação), que contemple, no mínimo: ferramentas que 
permitam avaliar o grau de fragmentação florestal e 
instalação/ampliação do efeito de borda; procedimentos 
de Prevenção aos Incêndios Florestais e de Conservação 
da Flora Nativa. 
-  Com a finalidade de minimizar a disseminação de flora 
invasora, recomenda-se a utilização de espécies nativas na 
manutenção do projeto paisagístico tanto na arborização 
como na utilização de gramíneas para proteção do solo. 
-Após a construção das passagens de fauna, a cobertura 
vegetal do entorno será restaurada e, durante a operação 
do empreendimento Nova Tamoios – Trecho Planalto, 
haverá o monitoramento para avaliar a eficácia das 
mesmas 
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Monitoramento Ambiental da Operação (P.12), que contemple, no 
mínimo: ferramentas que permitam avaliar o grau de fragmentação 
florestal e instalação/ampliação do efeito de borda; procedimentos de 
Prevenção aos Incêndios Florestais e de Conservação da Flora Nativa. 

PT/LI As intervenções em áreas 
com vegetação nativa 
ocorrerão em pequenos 
fragmentos de Floresta 
Ombrófila Densa em estágios 
pioneiro, inicial e médio de 
regeneração, e haverá 
supressão de um total de 
2.921 árvores isoladas, sendo 
25 consideradas ameaçadas 
de extinção em alguma das 
listas consultadas. Foram 
identificadas 1.274 árvores 
dentro dos limites da APA 
Mananciais do Rio Paraíba 
do Sul. 
As intervenções em áreas 
com vegetação nativa 
ocorrerão em pequenos 
fragmentos de Floresta 
Ombrófila Densa em estágios 
pioneiro, inicial e médio de 
regeneração, e haverá 
Supressão de um total de 
2.394 árvores isoladas, sendo 
19 consideradas ameaçadas 
de extinção em alguma das 
listas consultadas. Foram 
identificadas 1.064 árvores 
dentro dos limites da APA 

-Deverá ser realizado o cadastro dos fragmentos de vegetação 
remanescente em estágios médio e avançado de regeneração localizados 
nas proximidades de cortes altos e que serão monitorados. 
-Apresentar o levantamento os fragmentos de vegetação remanescente 
potencialmente impactados em estágios médio e avançado de regeneração 
localizados nas proximidades de cortes altos. 
Apresentar a Autorização para Supressão de Vegetação e Intervenções em 
Áreas de Preservação Permanente – APP e o respectivo Termo de 
Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA firmado com a 
CETESB, bem como o Inventário Florestal para subsidiar a emissão de 
tais documentos. 
-Para o Corte de Vegetação, destacam-se o resgate de germoplasma antes 
do corte, a construção de um viveiro de espera para cada lote, e a restrição 
da supressão aos limites de intervenção autorizados. O corte de árvores 
será realizado por equipe especialmente treinada e equipada, devendo 
portar a licença de proprietário de motosserra (IBAMA), a cópia 
autenticada da autorização de supressão de vegetação com o mapa dos 
limites da área de intervenção liberada para a obra e a autorização 
específica para retirada e transporte de lenha para terceiros. Nas áreas onde 
a supressão de vegetação já tiver sido realizada, mas que ainda não tiverem 
obras em curso, deverão ser submetidas a procedimentos de controle de 
erosão e assoreamento, conforme especificado no P5.2 – Subprograma de 
Controle de Processos Erosivos. 
-Para o Resgate de Germoplasma, destacam-se os procedimentos a serem 
cumpridos como abranger diferentes épocas de floração e frutificação; 
priorizar o resgate de espécies raras, endêmicas, importantes, ameaçadas 
de extinção ou protegidas por lei; identificar as espécies e coletar material 
botânico para tombamento em herbário e georreferenciar o local de coleta 
e de relocação. Ressalta-se que o resgate será realizado antes e após as 
atividades de supressão de vegetação, considerando-se como 

-Subscrição de contratos para o plantio compensatório e 
outras práticas de restauração florestal de áreas de 
domínio público; 
-Elaboração de projetos dos plantios compensatórios e 
outras práticas de restauração florestal fora da faixa de 
domínio; 
-Acompanhamento da análise e aprovação de projetos dos 
plantios compensatórios e outras práticas de restauração 
florestal; 
-Elaboração de termo de recebimento de projetos e 
encaminhamento a CETESB; 
-Análise das Diretrizes de Recomposição Vegetal da 
Faixa de Domínio; 
-Busca por áreas para plantio e outras práticas de 
restauração florestal em Unidades de Conservação; 
-Mapeamento de áreas de domínio público e áreas de 
interesse estratégico; 
-Seleção de áreas para os plantios compensatórios e outras 
práticas de restauração florestal; 
Supervisão/Monitoramento da execução de plantios 
compensatórios e outras práticas de restauração florestal; 
e 
-Supervisão/monitoramento das atividades de 
manutenção após o plantio. 
-Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento das 
ações realizadas no âmbito do Programa de 
Gerenciamento de Plantios Compensatórios, informando 
sobre as atividades realizadas, os plantios efetuados, 
mapeamento das áreas plantadas e em manutenção, 
avaliação do sucesso dos plantios, medidas corretivas 
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Mananciais do Rio Paraíba 
do Sul. 

germoplasma, sementes de árvores, mudas de epífitas e hemi-epífitas, e 
amostras botânicas para herbários, para ser destinado à recuperação de 
áreas degradadas ou compensação ambiental, relocação em matas 
próximas, e herbários regionais. 
-Para a Proteção da Vegetação Remanescente, destacam-se a retirada de 
cipós e trepadeiras antes da derrubada de árvores, o direcionamento do 
corte para fora do fragmento, a remoção de material cortado pela área de 
intervenção autorizada, e a prevenção de incêndio com a retirada imediata 
de resíduos do entorno da área desmatada. Outros cuidados referem-se às 
obras em planícies de inundação que deverão garantir o escoamento das 
vazões de cheia para jusante, evitando-se o afogamento de vegetação de 
várzea a montante dos limites de intervenção e a necessidade de cuidados 
na execução de atividades de recuperação de áreas impactadas pelas obras, 
devendo-se evitar que o maquinário e a mão-de-obra interfiram com a 
vegetação remanescente do entorno. 
-Apresentar, para análise e aprovação, relatório final com um balanço das 
ações realizadas e resultados obtidos na medida Controle da Supressão de 
Vegetação, Conservação e Resgate de Flora e Fauna. 
-Atenção especial deverá ser dada aos trechos com fragmento florestal que 
sofrerão intervenção pelas atividades de supressão de vegetação, 
necessárias para implantação da nova pista. Deverá ser garantido o 
respeito aos limites previstos nos documentos de autorização de supressão 
de vegetação, emitidos pelo órgão ambiental competente. Para tanto, as 
áreas de mata a serem suprimidas serão previamente marcadas com fita 
sinalizadora colorida (fita zebrada) de modo a permitir a rápida 
visualização, em campo, das árvores a serem cortadas 
-Quanto ao controle de Supressão de Vegetação e Resgate de 
Germoplasma, falta apresentar detalhamento quanto a formação e 
experiência das equipes de campo na identificação e resgate de flora e os 
procedimentos executivos para o resgate e relocação de espécimes 
vegetais, assim como das ações de Proteção da Vegetação Remanescente 
e de Classificação e Aproveitamento de Restos Vegetais demarcação 
topográfica será realizada por 5 equipes que irão percorrer o trecho 
realizando o levantamento de áreas, delimitação do offset, locação dos 
dispositivos de drenagem e acompanhamento das atividades realizadas; 

implementadas no cronograma de atividades para o 
próximo período, etc. 
-plantio de 109.100 mudas de essências nativas inclusive 
ameaçadas de extinção em área de 65,4470 ha de 
propriedade da CESP de Paraibuna, denominada como 
PB-0140, 0142, 0143, 0146 e 0905, localizada nas 
coordenadas UTM 445.853 E e 7.402.648 S; 
recomposição florestal das áreas de preservação 
permanente que sofrerem intervenção por meio do plantio 
de essências nativas quando possível ou plantio de 
gramíneas quando o plantio de essências nativas for 
impossibilitado. 
-plantio de 208.327 mudas de essências nativas inclusive 
ameaçadas de extinção em área de 168,1625 ha de 
propriedade da CESP de Paraibuna, denominada como 
“Ilha 18” e “Ilha 58”, localizadas nas coordenadas UTM 
444.000 E e 7.420.000 S, e 452.000 E e 7.413.000 S; 
-plantio de 259.513 mudas de essências nativas em área 
de propriedade da CESP nos municípios de Paraibuna, 
Redenção da Serra e Natividade da Serra e a apresentação 
no prazo de 90 dias do projeto de Restauração Florestal 
para o plantio compensatório de 155.104 mudas de 
essências nativas no Parque Natural Municipal Dr. Ruy 
Calazans Araújo no município de Paraibuna, totalizando 
plantio compensatório de 414.617 mudas. 
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_ a supressão vegetal será realizada por equipes devidamente treinadas 
para a operação de motosserras e os cuidados relativos ao meio ambiente 
e segurança do trabalhador e usuários da rodovia; 
_ previamente ao início da supressão vegetal, será realizada a demarcação 
topográfica delimitando as áreas liberadas para supressão, de acordo com 
o autorizado na Autorização de Supressão Vegetal; 
_ antes do início da supressão vegetal, a equipe de meio ambiente realizará 
vistorias a fim de verificar possíveis interferências com a fauna, ou seja, 
buscar ativamente a presença de ninhos, tocas e outros locais com grande 
potencial para o abrigo da fauna silvestre realizando concomitantemente 
o afugentamento; será realizado o resgate de plantas que serão 
devidamente acondicionadas no viveiro de espera, localizado no canteiro 
de obras do km 52,5; 
_ durante a supressão vegetal, será realizado o acompanhamento contínuo 
da equipe de meio ambiente a fim de realizar o afugentamento da fauna 
que porventura tenha permanecido na região, e também será realizado o 
resgate de plantas que durante a primeira campanha de resgate estavam 
inacessíveis devido a localização das mesmas; 
_ para os trechos onde as árvores encontram-se em taludes e que há algum 
risco de que, durante a supressão, a árvore suprimida tombe para o lado da 
pista, será realizado o fechamento parcial ou total da pista; 
_ a derrubada de árvores em situações críticas exige grande preparo da 
equipe e atenção para a segurança de todos os envolvidos. Serão 
implantados cabos guia nas árvores que ficam presos a algum 
equipamento utilizado como apoio. Após a derrubada, outra máquina 
podará a árvore derrubada para o offset e uma equipe realizará a limpeza 
remoção de resíduos da via; 
_ a lenha proveniente da supressão será armazenada nos dois canteiros de 
obras, localizados no km 22 e 52,5 da Rodovia dos Tamoio 

TCRA   - Apresentar, no prazo de seis (6) meses, projeto de 
recomposição florestal acompanhado da ART do 
responsável técnico, informando o local exato de 
realização do plantio, com cronograma para execução das 
medidas de recuperação e entrega dos relatórios de 
acompanhamento a contar da data de assinatura; 
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-Realizar o Projeto do Plantio Compensatório de 42.370 
(quarenta e dois mil, trezentas e setenta) mudas, no prazo 
de 1 ano após a emissão da autorização; 
- Atender o disposto nas Resoluções SMA nº 08/2008 para 
o reflorestamento heterogêneo; 4)  Realizar a manutenção 
da área em recuperação florestal por, no mínimo, 24 meses 
após o plantio, podendo ser prorrogado de acordo com 
avaliação da CETESB; 
-Apresentar relatório técnico fotográfico semestralmente 
e ao término do plantio, demonstrando o efetivo 
cumprimento das medidas compromissadas no item 1 a 4 
deste documento; 
- Dar publicidade ao plantio mediante a colocação de 
placa informativa, de acordo com a Resolução SMA 
nº58/09; 
- A movimentação de solo em APP está condicionada à 
adoção de boas práticas de conservação de solo e da água, 
visando evitar /impedir o carreamento de solo e demais 
resíduos para os cursos d´água, áreas de preservação 
permanente, estradas, ruas e demais áreas vizinhas à área 
objeto da intervenção;  
- Os canteiros de obra deverão ser instalados fora das 
APPs e providos de banheiros químicos; e 
- Os resíduos sólidos (solos e entulhos) provenientes das 
obras deverão ser armazenados e destinados 
adequadamente, em locais previamente aprovados pela 
CETESB. 
.-Devem ser observadas as Resoluções SMA nº 08/2008, 
nº 47//2003 e nº 21/2001 que fixam orientações para o 
reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dão 
providências correlatas; 
- Deverão ser selecionadas espécies adequadas ao bioma 
e ao nível de encharcamento do solo; 
c. Após a realização do plantio deverão ser executados os 
tratos culturais, como controle de insetos e plantas 
invasoras, que deverão ocorrer pelo período necessário ao 
pegamento das mudas e à medida que forem ocorrendo as 
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falhas no plantio original as mudas devem ser repostas, 
sendo admissível, ao final desse período, um máximo de 
5% de falhas; 

DC 

35_11 

 DELIBERAÇÃO CONSEMA 35/2011 
Artigo 2º - Acrescenta às exigências listadas no Parecer Técnico CETESB 
referido no Art. 1º, para a obtenção da licença de instalação, as que 
seguem: 
I - apresentar, para análise e aprovação, proposta de plantio de área cuja 
extensão deve ter, no mínimo, quatro vezes o tamanho da área de 
vegetação nativa a ser suprimida;  
II - apresentar, para análise e aprovação, proposta de implantação de 
sistema de monitoramento do uso solo e de sistema de monitoramento da 
qualidade da água, considerando principalmente a Represa de Paraibuna. 
§ 1º - A finalidade dos sistemas de monitoramento de que trata o inciso II 
deste artigo será identificar alterações significativas e propor medidas 
cabíveis para seu enfrentamento. 
§ 2º - Os sistemas de que trata o inciso II deste artigo devem integrar-se 
aos sistemas e programas de monitoramento Ambiental existentes, em 
especial àqueles em Desenvolvimento nas unidades de conservação do 
entorno da área do empreendimento. 
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4.3.3 Alteração do Traçado do Projeto Inicial 

De acordo com Sánchez (2013), a apresentação de alternativas locacionais pode garantir 

a preservação de áreas que poderiam ser degradadas em função da não apresentação de desta 

proposta, fato este ocorrido no projeto de construção da pista descendente da Rodovia 

Imigrantes, que possibilitou a preservação de áreas importantes para o ecossistema local. 

Gallardo (2004), descreve que o estudo de alternativas locacionais para 

empreendimentos lineares que interferem no equilíbrio biofísico do meio ambiente, é sempre 

imprescindível na sua concepção de modo a minimizar os impactos.  

Ainda, de acordo com Montano e Souza (2008), caso seja detectado efeito (ou impacto) 

diante da proposta de instalação do empreendimento sobre o meio, o qual venha causar uma 

desconformidade ambiental, leva-se em consideração a possibilidade de adoção de medidas 

para sua mitigação. Não sendo possível, deve-se considerar uma nova alternativa na concepção 

do projeto, procurando-se eliminar tal efeito, ou uma nova alternativa locacional, em direção a 

um local que apresente capacidade de assimilação dos impactos.  

Neste trabalho o mesmo se deu no trecho Serrinha, localizado entre o Km 25 e 28, da 

Rodovia Tamoios, o qual foi submetido a uma alteração de trajeto visivelmente significativa, 

conforme (Figura 4). A referida alteração de trajeto ocorreu durante o processo de 

Licenciamento Ambiental, onde a figura 4A representa o trajeto inicial proposto pelo 

empreendedor e a figura 3B a alternativa final apresentada pelo empreendedor mediante 

solicitação CETESB.  De acordo com as informações obtidas nos documentos o trajeto indicado 

pela figura 4B foi aprovado para a duplicação. 

Diante disto, verifica-se a apresentação de alteração de trajeto constitui uma importante 

decisão em relação a ganhos ambientais, considerando sua eficácia em relação aos impactos 

mitigados após a análise do EIA-RIMA, demonstrando a importância da AIA em 

empreendimentos rodoviários como a duplicação da Rodovia dos Tamoios. Dessa forma, pode-

se constatar que houve contribuições positivas com a realização de alterações no projeto no 

sentido propor de alternativas locacionais no intuito reduzir e até mesmo evitar impactos em 

área de vegetação em relação a análise prévia do processo de Licenciamento Ambiental 

realizado pelo órgão competente.  

Visando justificar a proposta de alteração de traçado objeto desta análise, o 

empreendedor apresentou estudo comparativo das seguintes alternativas de traçado ao longo do 
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processo de licenciamento do empreendimento da Rodovia dos Tamoios – Subtrecho Planalto 

conforme quadro 13:  

 

Quadro 13 - Alternativas de traçado ao longo do processo de licenciamento do empreendimento da Rodovia dos 
Tamoios – Subtrecho Planalto 

Alternativa  Objeto 
1 Duplicação ao lado da pista existente 
2 Variante 1 apresentada e selecionada no EIA-RIMA 
3 Variante 2 apresentada no EIA-RIMA 
4 Projeto geométrico aprovado na LI nº. 2121 – Prioridade 3 
5a Solicitação de alteração do traçado entre o km 25+600 ao km 29+970 
5b Otimização do traçado. 

Fonte: PT 096/13/IETR 

 

Abaixo segue figura 4, em (A) demonstrando o traçado apresentado e selecionado do trecho do 

km 25 ao 28 na ocasião da apresentação do EIA-RIMA (alternativa 2) e em (B) do mesmo 

trecho, porém com o traçado aprovado ( alternativa 4). 

 
Figura 4 - Trecho da duplicação da Rodovia Tamoios - Serrinha. Em A, projeto apresentado e selecionado do 
trecho do km 25 ao 28 na ocasião do EIA-RIMA (Alternativa 2), interferindo em fragmento florestal em estágio 
avançado de regeneração. Em B, projeto aprovado na Licença Ambiental de Instalação – Prioridade 3, LI nº. 
2121(alternativa 4).  
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Em relação a Figura 5, em (A) é demonstrado o traçado final aprovado do trecho do 

km 25 ao 28, e em (B) há a evidência da passagem da fauna inserida durante a análise do 

processo.

 
Figura 5 -  Em A- projeto de otimização do traçado no segmento do km 25+600 ao km 26+300 (Alternativa 5b), 
contendo quantificação das intervenções em APP e supressão de vegetação. Em B- indicações das intervenções 
em APP e supressão de vegetação, destaque para a passagem de fauna superior. 
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A implantação de um novo traçado neste trecho da rodovia promoveu alterações 

significavas no projeto em relação a ganhos ambientais. As alterações ocorridas, foram 

fundamentais para reduzir os impactos e manter a implantação do empreendimento.  

Abaixo é apresentado tabela 4, que visa demonstrar as alterações em relação a mitigação 

dos impactos em relação ao trecho Serrinha (projeto proposto e projeto executivo)  

 

Tabela 4 - Impactos previstos no projeto inicial e impactos relatados após o projeto executivo 

IMPACTO PREVISTO  PROJETO INICIAL  PROJETO EXECUTIVO  
Cobertura vegetal nas áreas 
afetadas 

Quantidade total (incluindo 
árvores nativas isoladas mortas) 

Quantidade total (incluindo árvores 
nativas isoladas mortas) 

63 34 
Volume total de material 
excedentes 

8.656.211 m³ 6.000.000 m³ 

Interferências à fauna - Implantação de uma passagem superior 
de fauna 

Compensação pela supressão 
de vegetação e árvores 
isoladas 

Área de plantio 
(hectares) 

Quantidade 
de mudas 

Área de plantio 
(hectares) 

Quantidade de 
mudas 

11,2263 18.714  25,049 42.370 
Fonte: Elaborado a partir dos dados apresentados no Processo SMA (13523/2007). 

 

Na tabela 5 apresenta  a quantificação e a área total em relação as Autorizações de 

Supressão e aos respectivos  TCRA’s emitidos,  no que diz respeito as intervenções na 

vegetação em toda a extensão da duplicação da Rodovia Tamoios, ou seja entre o km 11,5 e o 

km 60,48, demonstrando também a relação entre remoção exemplares arbóreos e suas 

respectivas compensações que de acordo com,   em seu  2º  Artigo , parágrafo 1º determina que,  

a compensação deverá ser no mínimo  de 4:1, ou seja, a área suprimida deverá ser compensada, 

no mínimo quatro vezes para cumprimento da compensação. Abaixo segue a tabela que 

apresenta os locais onde a compensação foi executada. 

 

Tabela 5  - ASV e TCRA emitidos pela CETESB 

AREA ASV 
ASV 
(árvores) 

AREA ASV 
(hectares) 

TCRA 
(mudas) 

AREA TCRA 
(hectares) 

Áreas a serem 
compensadas 

Prioridade 1 - Km 
15,400 a 51,600 
(Trecho Serrinha - Km 
25 ao 28) 

870 14,638 151.470 90,86 

Cesp Paraibuna “ilhas 
0140, 0142, 0143, 0146 
e 0905” 

Prioridade 2- Km 11,5 
a 60,480 

2.921 50,79 280.327 168,16 
Cesp Paraibuna “ilhas 18 
e 58” 

Prioridade 3 E 4 - Km 
13,8 a 58,4 

2.394 65,33 
259.513 

149,25 

Cesp Paraibuna “ilhas 
143, 144,18 e 58” 

155.104 
Parque Nat. Mun. Dr. Rui 
Calazans de Araújo 

TOTAL 6.185 130,76 846.414 408,27  
Fonte:  Elaborado a partir dos dados apresentados no Processo SMA (13523/2007). 
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O gráfico 1 apresenta o comparativo em relação a área suprimida e a área compensada conforme 

Deliberação CONSEMA 35/2011 

 

Gráfico 1 - Área referente a autorização de supressão da vegetação (ASV) versus ao termo de compensação e 
recuperação ambiental (TCRA). 

 

Fonte:  Elaborado a partir dos dados apresentados no Processo SMA (13523/2007). 

 

O gráfico 2 apresenta o comparativo referente ao total da área suprimida em relação 

ao total da a área compensada conforme Deliberação CONSEMA 35/2011. 
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Gráfico 2 – Total geral da área referente a supressão da vegetação X Área referente a compensação e recuperação 
ambiental  

 
 
Fonte:  Elaborado a partir dos dados apresentados no Processo SMA (13523/2007). 

 

Ainda em relação as contribuições do processo de licenciamento ambiental, durante a 

análise do EIA-RIMA a mudança do traçado proporcionou a elaboração de outro dispositivo 

em relação a mitigação de impactos relacionados a implantação de rodovias, com a instalação 

da passagem de fauna superior promovendo a locomoção e a manutenção em relação a 

conservação da fauna local.  

4.3.4 Ecologia das Estradas 

A implantação de grandes empreendimentos, vem ao longo do tempo alterando as 

paisagens naturais, provocando desta maneira grandes impactos ambientais. Segundo Bager e 

Grilo (2013), a ecologia de estradas é uma nova linha de pesquisa que compreende ações 

ambientais, sociais e econômicas, com o intuito de minimizar os efeitos negativos de projetos 

rodoviários, uma vez que a implantação, ampliação destes projetos ocasionam grande perda da 

biodiversidade, acarretando impactos a curto, médio e longo prazo. 
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A construção de empreendimentos de infraestrutura de transportes, ocasionam graves 

consequências para animais selvagens, desde a de mortalidade ocasionada pelo tráfego de 

veículos, perda e degradação de habitat, poluição, microclima alterado em relação as condições 

hidrológicas e perturbação causada pelo aumento da atividade humana em áreas adjacentes. 

Além disso, estradas, ferrovias e hidrovias são barreiras, impedindo a movimentação dos 

animais, isolando populações, levando a sua diminuição a longo prazo. (Bekker & Iuell 2003).  

Estas barreiras provocadas por empreendimentos de infraestruturas de transportes 

podem ser amenizadas com a implantação de passagens de fauna.   Apesar de existir na literatura 

uma enorme variedade de temas relacionados a utilização de passagem de fauna por animais, 

nota-se que há uma falta de avaliação em relação a dispersão de taxas antes e após a construção, 

fazendo com que a eficácia destas obras, em demonstrar os reais efeitos sejam difíceis de 

avaliar. Algumas evidências para diminuir de colisões animal veículo após a construção das 

passagens sugere que elas podem ser capazes de aumentar as taxas de dispersão e fornecendo 

conectividade genética (Alves & Bager 2013). 

4.3.5 Passagem de Fauna  

De acordo com Corlatti, Hacklaender e Frey-Roos (2009), o objetivo destas estruturas, 

é proporcionar a passagem para a vida selvagem entre habitats fragmentados. Definido como  

viadutos  de animais selvagens, constituem como toda estrutura de ponte, concebida para ser 

utilizada pela fauna ou, no máximo, de dupla utilização por veículos agrícolas e animais 

selvagens, onde sua estrutura é recoberta de vegetação , com grama, arbustos ou árvores. 

Redes rodoviárias interrompem fluxos horizontais do ecossistema, alteram paisagem 

espacial, restringindo a interação de importantes espécies referentes ao meio ambiente afetado, 

desencadeando alterações significativas em relação a manutenção das espécies da 

biodiversidade local (Forman & Alexander, 1998).   

Passagem de fauna são corredores estrategicamente localizados ao longo de estradas, 

específicos para a circulação de animais, construídas para manter a conectividade da paisagem, 

onde as ligações de habitats ou migrações animais foram fragmentadas pelas estradas evitando 

a ocorrencia da colisão com os veículos, sendo, alternativa corretivas em relação aos impactos 

ocasionados pelos sitemas rodoviários no meio ambiente (Clevenger & Waltho,2003).  

Após a análise do EIA, a construção da passagem de fauna superior foi uma exigência 

do órgão ambiental em relação a manutenção da sobrevivência a fauna local, sendo um marco 
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fundamental em relação a AIA, propiciando a primeira passagem área em uma obra rodoviária 

no Estado de São Paulo, uma vez que a passagem subterrânea é uma constante em rodovias.  

Abaixo segue a figura 7, demonstrando a passagem de fauna implantada no trecho 

Serrinha. 

 
 

Figura 6 -  Passagem superior de fauna silvestre. Em A: Planta de localização da passagem superior de fauna 
silvestre na altura do km 25+814.Em B: Detalhe da passagem superior de fauna silvestre na altura do km 25+814. 

B 

 

A 
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4.3.6 Comparando o Projeto Inicial com Projeto Executivo 

O quadro 4 destaca os 47 impactos previstos no projeto inicial, no entanto em relação 

aos impactos relacionados a vegetação foram apontados conforme o quadro 5, podendo 

verificar   que os mesmo ocorreram, no entanto em proporções menores, uma vez que foram 

impostas modificações para que tais intervenções fossem minimizadas e até não realizadas 

conforme a tabela 6, onde se destaca a alteração do trajeto ocorrido no Trecho Serrinha ( Km  

25 e 28 da Rodovia Tamoios). 

De acordo com a tabela 5 e os quadros 6, 7 e 8, foi possível detectar relevância do tema 

vegetação dentro do EIA, possibilitando identificar que a mesma é muito presente, onde 

observa-se pela necessidade de sua remoção para implantação da obra. No entanto, em 

decorrência dos ajustes realizados durante a análise do estudo, foi possível inverter esta 

tendência, reduzindo seus efeitos, minimizando consequentemente seus impactos. 

Comparando os impactos no quadro 8 em relação as correções impostas para a 

aprovação do estudo, pode-se observar que, além das medidas já previstas pela Legislação 

Ambiental, a análise do projeto durante a fase de licenciamento prévio verificou a necessidade 

de inúmeras alterações, inclusive a implantação da passagem superior de fauna, para que o 

mesmo fosse considerado viável ambientalmente. 

De acordo com Sánchez (2013), projetos que visam apenas os benefícios em relação a 

sua implantação, desmerecendo os potenciais impactos que o mesmo pode ocasionar, passa a 

não ter base para que haja tomada de decisão, não podendo ser utilizado como justificativa pra 

sua efetiva aprovação. 
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5. CONSIDERAÇÕES  
 

De acordo com o EIA RIMA, os impactos no meio físico, biótico e antrópico são 

inúmeros trazendo muitas implicações negativas para a cobertura vegetal do bioma Mata 

Atlântica, além de impactos irreversíveis. Entretanto a implantação da segunda pista com 

posicionamento paralelo à estrutura existente possibilita concentrar as ações impactantes 

vinculadas às obras e mesmo à operação da nova pista dentro de uma área já impactada pela 

construção da primeira pista, minimizando desse modo a intensidade e a abrangência de 

impactos de desapropriação, de supressão de vegetação nativa e a intensidade e porte das 

intervenções de terraplenagem. 

A duplicação da Rodovia Tamoios trouxe impactos no meio biótico como a supressão 

da vegetação, que impactou na cobertura vegetal e fragmentação de habitat além de aumentar 

o efeito de borda do Bioma Mata Atlântica, e consequentemente reduzir a biodiversidade da 

flora e fauna.  

Sugere-se priorização de futuros estudos sobre a biodiversidade nestas paisagens 

alteradas onde possa se avaliar como estão se dando os processos ecológicos e as consequências 

para a flora e fauna. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

 

A Avaliação de Impacto Ambiental em relação a duplicação da Rodovia Tamoios, 

trecho Planalto demonstrou ser de suma importância como um instrumento Legal para verificar 

o grau do impacto causado pela implantação do empreendimento e como o mesmo pode ser 

reduzido. Buscando otimizar os impactos ambientais junto ao empreendedor principalmente 

nos impactos relativos à perda de vegetação nativa, interferências à fauna, desapropriações e 

relocações de população decorrentes da implantação do mesmo, por meio da análise do EIA 

RIMA apresentado, na fase de licenciamento prévio.  

Em relação a reposição florestal advinda das autorizações de supressão a área a ser 

reflorestada foi quatro vezes maior que a área suprimida, demonstrando que é possível respeitar 

o meio ambiente estabelecendo diretrizes capaz de estabelecer o equilíbrio entre o homem e o 

meio ambiente por meio na análise ambiental capaz conceber um desenvolvimento sustentável.  
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Dale e Beyeler (2001), relatam que não há desenvolvimento sem que haja impactos, a 

fragmentação de habitats, interferência nas condições ecológica, diminuição sistemática da 

biodiversidade, alterações climáricas, etc. Fatos estes que, contribuiram para despetar a 

sociedade na busca de soluções para resolver este conflito, desenvolver e proteger. A relação 

entre a expansão das atividades econômicas e a utilização de recursos ambientais deve ter como 

premissa, a manutenção da natureza. Essa interdependência entre desenvolvimento econômico, 

social e o meio ambiente, advindas da utilização dos recursos naturais para atender as demandas 

relativas as atividades humanas despertaram junto a esfera governamental mecanismos capazes 

de criar maneiras de controlar melhor essa interação Glasson, Therivel, & Chadwick (2013). 

Para que esta dinâmica entre o desenvolvimento e a preservação dos recursos ambientais 

mantenha equilíbrio, a participação da AIA é de suma relevância, uma vez que permite o 

desenvolvimento econômico atrelado ao desenvolvimento sustentável. Diante disto,  

acompanhar a licenciamento, uma vez que este trabalho  analisou apenas a supressão de 

vegetação e o início da compensação  com o plantio de  mudas  com o objetivo  de reflorestar 

áreas  determinadas no TCRA durante a fase de Instalação do empreendimento,  será de suma 

importância para demonstrar que a AIA é um instrumento capaz de, manter um monitoramento 

constante, no sentido de  controlar os impactos ambientais em todas as etapas do Licenciamento 

Ambiental  mantendo o controle das exigências solicitadas durante o todo o processo, 

preservando o meio ambiente junto  a área afetada do pela instalação do mesmo,  uma vez que  

após a implantação de um empreendimento os impactos são permanentes enquanto este 

empreendimento estiver em operação.   
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APÊNDICE - PARÁGRAFOS EXTRAÍDOS EIA  
 

A1 - Parágrafos extraídos dos documentos analisados (EIA), contendo as palavras-chave: supressão da vegetação, 
biodiversidade e compensação ambiental.  
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4 A implantação da segunda pista com posicionamento paralelo à estrutura existente 
possibilita concentrar as ações impactantes vinculadas às obras e mesmo à operação da 
nova pista dentro de uma área já impactada pela construção da primeira pista, minimizando 
desse modo a intensidade e a abrangência de impactos de desapropriação, de supressão de 
vegetação nativa e a intensidade e porte das intervenções de terraplenagem. 
Nesse sentido, quanto maior o alargamento da plataforma, maiores serão as intervenções 
sobre o terreno e, por conseguinte, maiores serão os volumes de material escavado e, 
potencialmente, os impactos vinculados à movimentação de terra, como a geração de 
processos erosivos e o assoreamento de corpos d’água, além da supressão de vegetação, 
da desapropriação de áreas lindeiras e da interferência com edificações residenciais e 
comerciais. O incremento da demanda por áreas de deposição de material excedentes é 
outro aspecto que deve variar em função da configuração da plataforma estradal 
Já na alternativa de duplicação do lado da pista norte, as intervenções e impactos sobre o 
reservatório são evitados. Embora resulte na implantação de pista de menor raio, a nova 
pista atenderia os fluxos dirigidos ao interior e executados nesse Segmento em aclive, 
portanto com menor velocidade operacional. Há, no entanto, necessidade de 
reconfiguração dos taludes de corte existentes para o alargamento da plataforma estradal, 
o que deve resultar na supressão de vegetação em regeneração na superfície do talude e de 
reflorestamento nas áreas lindeiras, posicionadas em cotas topográficas superiores à crista 
dos taludes atuais. 
A duplicação no lado da pista norte demandaria a implantação de seção em aterro entre o 
Km 58,7 ao 59,2 com necessidade de supressão da vegetação de porte florestal lindeira. 
Entre o Km 59,5 e o Km 59,8, também do lado norte, em trecho com talude de corte com 
altura próxima a 50 metros, o retaludamento necessário ao alargamento da plataforma 
estradal resultaria também na necessidade de supressão de vegetação e em grande 
movimentação de terra. O segmento final é sinuoso, apresentando uma curva acentuada no 
Km 60 encaixada em corte. A duplicação ao longo da pista norte implicaria em curva ainda 
mais acentuada, com menor raio. 
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O traçado proposto intercepta um enquadrado nos Estágios médio a avançado de 
regeneração. Outros dois fragmentos florestais sofrem interferências em suas bordas. A 
área de vegetação nativa de porte florestal afetada é estimada em 2,5 hectares. 

Todavia, a cobertura vegetal original antes existente nesta região foi drasticamente 
reduzida, havendo hoje predomínio de atividades agropastoris e vegetação secundária. A 
Figura 7.2.1.c, produzida a partir do mapeamento da cobertura vegetal efetuado pelo 
Instituto Florestal do Estado de São Paulo, evidencia a importante redução da cobertura 
vegetal nativa e o grau de fragmentação observado atualmente. Verifica-se ainda, no 
contexto da AII, a ocorrência de três faixas distintas de remanescentes florestais: no Parque 
Estadual da Serra do Mar, onde ocorre uma faixa contínua de mata bem preservada; na 
Serra da Mantiqueira, onde há uma concentração de remanescentes florestais de dimensões 
consideráveis e com alguma ligação entre si; e a faixa mais extensas existente entre estas 
duas serras, onde predominam fragmentos florestais de reduzidas dimensões e com alto 
grau de isolamento entre cultivos agrícolas e pastagens.  
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No que se refere à Avifauna, no século -I-, Natterer viajou pelo Vale do Paraíba e coletou 
espécimes de aves na região (IHERING, 1899). O próprio Ihering coletou espécimes de 
aves na região de Jacareí (IHERING, 1899). Já no século --, Höfling & Lencione (1992) 
levantaram a comunidade de aves entre os municípios de Salesópolis e Caraguatuba, 
resultando em um registro de 188 espécies de aves distribuídas em 31 famílias. No ano 
seguinte, Matsoui & Oliveira (1997) e Manzatti & Matsui (1998) realizaram outros estudos 
ornitológicos em Jacareí e Lo (1994) relatou a presença de Fluvicola nengeta 
(lavadeiramascarada) pelo ornitólogo Hélio Camargo em janeiro de 1991 no município de 
Jambeiro. Wege e Long (1995), no ano seguinte, pesquisaram a comunidade de aves no 
Núcleo Caraguatatuba do Parque Estadual da Serra do Mar. Posteriormente, Dário (1999) 
levantou as aves no município de Paraibuna, identificando 135 espécies de aves, incluindo 
12 espécies granívoras e 9 espécies carnívoras. As áreas de amostragens em Paraibuna 
abrangeram fragmentos florestais com maior borda florestal, propiciando o registro de 
aves características de borda de mata e áreas antropizadas. 
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Por outro lado, como destaque do parecer da CPLA está a consideração de que as 
informações apresentadas pela AAE – PINO serão utilizadas como subsídios nos trabalhos 
do Gerenciamento Costeiro, notadamente no que se refere à revisão do ZEELN e 
aprovação de ZEE para a Baixada Santista. Várias incompatibilidades entre Planos 
Diretores municipais e o ZEE existentes/propostos foram identificadas pela AAE – PINO, 
bem como relacionadas à sobreposição com Unidades de Conservação, Terras Indígenas 
e Áreas Prioritárias à Proteção da Biodiversidade. Além disso, foram feitas considerações 
a respeito de aspectos metodológicos e de temas não explorados de maneira satisfatória, 
tais como a inserção das questões relacionadas a mudanças do clima e conflito entre 
turismo e as atividades PINO. 

A AII está inserida ainda no Corredor da Serra do Mar, considerada uma das áreas mais 
ricas em biodiversidade da Mata Atlântica (GALINDO-LEAL & CÂMARA, 2005). Parte 
dessa rica fauna originalmente observada no Planalto Atlântico é ainda mantida nas 
porções territoriais menos antropizadas, que nas regiões do Vale do Paraíba e do Litoral 
Norte correspondem basicamente ao Parque Estadual da Serra do Mar e áreas 
circunvizinhas. 

E
X

T
IN

Ç
Ã

O
 

2 

Nove (9) das espécies ocorrentes na AII do empreendimento são citadas no apêndice I da 
CITES (espécies consideradas ameaçadas cujo comércio internacional é estritamente 
controlado): Callithri- aurita, Brachyteles arachnoides, Leopardus pardalis, Leopardus 
tigrinus, Leopardus wiedii, Leopardus geoffroyi, Panthera onça, Lontra longicaudis e 
Pteronura brasiliensis; outras onze (11) espécies estão listadas no Apêndice II da CITES 
(espécies não necessariamente em perigo de extinçãomas que podem chegar a esta situação 
caso seu comércio não esteja sujeito a regulamentação rigorosa): Bradypus variegatus, 
Cebus nigritus, Callicebus nigrifrons, Alouatta guariba, Alouatta clamitans, Puma 
yagouaroundi, Puma concolor, Cerdocyon thous, Tapirus terrestris, Pecari tajacu e 
Tayassu pecari. Por fim, cinco espécies constam no Apêndice III da CITES (espécies 
incluídas a pedido de algum país signatário do tratado a fim de requerer a cooperação dos 
signatários no controle de seu comércio ou exploração): Cuniculus paca, Nasua nasua, Eira 
barbara, Platyrrhinus lineatus e Cabassous tatouay. 
A Bacia do rio Paraíba do Sul é considerada também uma das mais degradadas da região 
Sudeste, devido à intensa urbanização, com grande volume de efluentes domésticos e 
industriais, desmatamento ciliar, ocupação agrícola de várzeas, mineração e assoreamento, 
o que resultou na inclusão de diversos representantes da ictiofauna local no Livro 
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção(MACHADO et al. 2008), dentre os 
quais a piabanha (Brycon insignis), a pirapitinga-do-sul (Brycon opalinus) e o surubim-
do-paraíba (Steindachneridion parahybae). 

R
E

C
U

P
E

R
A

Ç
Ã

O
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

0 

 



97 

 

 

E
IA

 V
O

LU
M

E
 II

 

S
U

P
R

E
S

S
Ã

O
 D

A
 

V
E

G
E

T
A

Ç
Ã

O
 

0 

 

 

F
R

A
G

M
E

N
T

O
S

 F
L

O
R

E
S

T
A

IS
 

18 

A partir do Km 40, a AID passa a englobar setores de sub-bacias ou micro-bacias 
tributárias do reservatório da UHE Paraibuna, destacando-se os ribeirões Lajeado, Claro e 
Canoas, e os rios São Lourenço e Pardo. Embora nesse trecho seja verificado uma menor 
concentração de edificações associadas a atividades rurais, observando-se o predomínio 
de pastagens e de fragmentos florestais, sem evidências significativas de usos da água para 
fins de abastecimento de propriedades e atividades rurais, a AID conta com nucleações 
urbanas isoladas consolidadas (Bairro Teles), de recente implantação (Condomínio 
Village) ou em implantação (Condomínio Quinta dos Lagos). 
Os fragmentos de florestas distribuídos ao longo da AID sofreram com ações antrópicas 
negativas, conforme o histórico de desenvolvimento da região até os dias atuais. É o caso, 
por exemplo, do Núcleo Santa Virgínia, um dos Núcleos do Parque Estadual da Serra do 
Mar, que mesmo situado fora da AID, ilustra o processo histórico de intervenções e 
regeneração da vegetação. As matas desse setor do Parque Estadual da Serra do Mar 
sofreram queimadas e corte raso de espécies comerciais na década de 1960, sendo muitas 
áreas de floresta substituídas por pastagens (TABARELLI, 1997). O processo de 
regeneração desta área foi estudado por Tabarelli e Mantovani (1999), sendo possível 
inferir que, considerando aspectos estruturais, a riqueza de espécies, guildas de 
estratificação e o processo de dispersão das espécies e, excetuando-se a estocasticidade 
das mudanças ambientais ao longo do tempo, os fragmentos florestais próximos a Serra 
do Mar regeneram-se em um período em torno de 40 anos, tempo que levariam para 
aproximar-se do estágio das florestas maduras encontradas no Parque Estadual da Serra 
do Mar (TABARELLI; MANTOVANI, 1999). 
Deste modo, no trecho compreendido entre as proximidades da área urbana de São José 
dos Campos até a altura do Km 49 da Rodovia dos Tamoios, predominam os fragmentos 
florestais de dimensões reduzidas e alto grau de isolamento, com uso adjacente 
predominante de pastagens. Exceção feita apenas a um grande remanescente existente em 
uma área declivosa, na altura do km 26. 
Em todo caso, os fragmentos florestais ao longo da AID devem e-ercer importância na 
manutenção da diversidade biológica regional e na própria viabilidade, em longo prazo, 
da atual paisagem fragmentada. Qualquer fragmento de habitat natural sempre contém 
alguma diversidade biológica, determinada pelas espécies que o compõem e suas 
respectivas abundâncias em um determinado momento, e se encontra em equilíbrio 
dinâmico com o ambiente antrópico a sua volta 
Compreende a vegetação encontrada nos fragmentos florestais em regeneração 
intermediária. Possuem fisionomia florestal semifechada (Foto 13). Em geral, o padrão do 
dossel apresentado nas fotografias aéreas, bem como a estrutura destes fragmentos é 
semelhante àqueles encontrados na classe de Vegetação Secundária em Estágio Médio a 
Avançado de Regeneração. Ocorrência de poucas espécies emergentes de grande porte, a 
altura das árvores pode atingir até 20 m e o diâmetro pode chegar até 64 cm. Há presença 
acentuada de lianas, principalmente nas bordas (Fotos 14 e 15), plantas epifíticas 
esparçadas, serrapilheira em abundância, conforme época do ano e presença de espécies 
deciduais (Foto 06). 
Compreende a vegetação encontrada geralmente em fragmentos florestais com reduzidas 
dimensões. A fisionomia florestal é mais aberta (Foto 16), geralmente com árvores de 
pequeno porte podendo ocorrer estrato herbáceo/arbustivo. A altura das árvores pode 
atingir até 10 m e o diâmetro de até 20 cm. Podem ocorrer lianas e plantas epifíticas, 
geralmente pouco abundantes. Há presença de espécies deciduais e predominância de 
espécies heliófitas (Foto 07). 
Já no setor da AID compreendido entre as proximidades do Km 50 da Rodovia dos 
Tamoios e o município de Caraguatatuba, em comparação com o segmento entre São José 
dos Campos e Paraibuna, as áreas de cobertura herbáceo-arbustivas são menos expressivas 
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ao mesmo tempo em que a área dos fragmentos florestais é significativamente maior, 
apresentando áreas florestadas contínuas ao Parque Estadual da Serra do Mar 
De acordo com a amostragem dos parâmetros avaliados nestes cinco fragmentos florestais 
da AID, pode-se concluir que o fragmento onde foi locada a parcela V é o que possui uma 
floresta com estrutura e composição florística mais próximos de uma mata primária, 
apresentando-se mais preservado. Fato já aguardado, dada a proximidade com as matas 
conservadas do interior do Parque Estadual da Serra do Mar. 
Considerando o atual estado de conservação das áreas amostradas, que representam uma 
pequena parcela dos fragmentos na AID, estima-se que, apesar dos diversos fatores 
antrópicos que atuam negativamente na estrutura, composição e estágio de 
desenvolvimento destes fragmentos florestais, o tempo de regeneração destas áreas 
depende de fatores como a distância e isolamento a que estão sujeitos. 
Os locais de amostragem foram selecionados a partir de análise de imagem 
aérofogramétricas e de outras disponíveis no software Google Earth, complementada por 
posterior visita in loco. Assim, áreas com potencial para abrigar espécies nativas silvestres, 
notadamente fragmentos florestais, campos e áreas alagadas com vegetação higrófila 
foram vistoriados pela equipe de fauna. A descrição dos pontos de amostragens da fauna 
silvestre para as duas etapas de campo e apresentada a seguir. 
Dentre os pontos de busca ativa complementares, o Ponto 1 está localizado na APP do rio 
Capivari, o Ponto 2 fica localizado em um reflorestamento de eucaliptos e os Pontos 3, 4, 
5, 6 e 7 estão situados em fragmentos florestais ainda bastante preservados, com 
fisionomia do tipo vegetação secundária em estágio médio a avançado de regeneração. 
Complementarmente, na segunda etapa (2011), foram instaladas armadilhas fotográficas 
em fragmentos florestais que apresentavam indícios da presença de mamíferos de médio 
e grande porte (Câmera 1 (23k 0419342 / 7425283), Câmera 2 (23k 0426939 / 7418493) 
e Câmera 3 (23k 0438238 / 7407725)). 
Quanto às armadilhas fotográficas, foram instaladas em locais previamente vistoriados, 
buscando fragmentos menos antropizados. Os resultados obtidos com o uso de armadilhas 
fotográficas nesses locais, no entanto, não permitiram a identificação de mamíferos 
silvestres, apenas de cães domésticos (Canis lupus familiaris) próximosao Ponto 3 de 
busca ativa. Esses resultados demonstram que, apesar da existência de fragmentos 
florestais ao longo do Subtrecho Planalto da Rodovia os Tamoios, esses se encontram 
influenciados pela presença de animais domésticos que podem atuar como predadores da 
fauna silvestre. 
Na segunda etapa do campo, realizada em 2011, foram vistoriados 7 pontos para o grupo 
da Avifauna, entre estes pontos o que apresentou maior número de espécies registradas foi 
o Ponto 5 (49 espécies), seguido do Ponto 3 (46 espécies) e do Ponto 1 (43 espécies) 
(Figura 8.2.2.h). O Ponto 5 é um grande fragmento florestal contínuo muito preservado, 
justificando o maior número de espécies de aves registradas nessa localidade. O Ponto 1 
,apesar de ser um fragmento de menor dimensão apresenta um braço do rio Paraíba do sul 
no seu entorno e outros fragmentos florestais próximos. 
A partir da análise de conectividade entre os fragmentos florestais e o grau de preservação 
florestal foi possível definir que dentre as 40 (quarenta) estruturas subterrâneas de fauna, 
9 estruturas poderão ser adequadas para uso como passagens subterrâneas de fauna. Essas 
estruturas estão localizadas nos km 13,280; 29,300 (passagem de gado); 40,730; 43,650; 
49,300; 53,250; 56,500; 59,200 e 59,500. As demais passagens são caracterizadas por 
pontes e viadutos (18,000; 28,000; 48,160; 51,700; 57,650 e 61,676) e já permitem o 
deslocamento de mamíferos sob a rodovia. 
Ao considerar todo o espaço correspondente à AID, pode-se afirmar notar que os 
fragmentos florestais presentes ainda são capazes de abrigar uma diversidade 
ornitofaunística considerável, principalmente pela presença do maciço florestal do PESM. 
Conforme constatado no campo, apesar de alguns fragmentos florestais no entorno da AID 
estarem pouco conectados, ainda são considerados permeáveis para as aves, já que foi 
verificada uma riqueza similar entre pontos mais isolados e fragmentos mais preservados 
(exemplos do Ponto 3 e Ponto 1). 
A maior parte da área de intervenção pretendida encontra-se em uma região onde 
predominam fragmentos florestais de reduzidas dimensões e com alto grau de isolamento 
entre reflorestamentos e pastagens; entre a Serra da Mantiqueira, onde há uma 
concentração de remanescentes florestais de dimensões consideráveis e com alguma 
ligação entre si, e a Serra do Mar, onde ocorre uma faixa contínua de mata bem preservada. 
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Quanto às espécies de mamíferos ameaçados de extinçãoo sagui-da-serra-escuro 
(Callithri- aurita) encontra-se Vulnerável (VU) à ameaça de extinçãosegundo a Red List 
da IUCN (2011) e é listado como ameaçado na Lista Nacional do IBAMA (MMA, 2003); 
a jaguatirica (Leopardus pardalis) é classificada como ameaçada na Lista Nacional. 
Dentre as espécies amostradas da herpetofauna nenhuma apresenta algum grau de ameaça 
de extinçãopela Red List da IUCN (2011), ou pela Lista das Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçadas de ExtinçãoNacional/MMA (2003). Também não são citadas na Lista 
Estadual de São Paulo (anexo do Decreto Nº 56.031, de 20 de Julho de 2010 no Estado de 
São Paulo). 
Sete espécies são classificadas com algum grau de ameaça de extinçãodas aves registradas 
na AID da Rodovia dos Tamoios. Pela Red List da IUCN (2011) pode-se encontrar duas 
espécies classificadas como (NT) Quase Ameaçadas de extinçãosão elas o araçari-banana 
(Pteroglossus bailloni) e a choquinha-de-peito-pintado (Dysithamnus mentalis). Três 
espécies são classificadas como (VU) Vulneráveis a ameaça de extinçãoa araponga 
(Procnias nudicollis), o pi-o-ó (Sporophila frontalis) e a cigarra-verdadeira 
 (Sporophila falcirostris). 
Pela Lista das Espécies da fauna Brasileira Ameaçadas de Extinçãodo MMA (2003), são 
classificadas como ameaçadas de extinçãoo pi-o-ó (Sporophila frontalis) e a cigarra 
verdadeira (Sporophila falcirostris). Já pelo Decreto Estadual quatro espécies são 
classificadas com algum grau de ameaça de extinçãoo jacuaçu (Penelope obscura) é 
classificado como (NT) Quase Ameaçado de extinçãoo pavó (Pyroderus scutatus) é 
classificado como (VU) Vulnerável a ameaça de extinçãojá o pi-o-ó (Sporophila frontalis) 
e a cigarra-verdadeira (Sporophila falcirostris) são classificados como (CR) Criticamente 
Ameaçados de Extinção. 
A composição mastofaunística é caracterizada em sua maioria por animais generalistas e 
de ampla distribuição, incluindo, no entanto, duas espécies consideradas ameaçadas de 
extinção(Leopardus pardalis e Callithri- aurita). 
A área engloba também elementos endêmicos da Floresta Atlântica como papa-formiga-
degrota (Myrmeciza squamosa), choquinha-de-garganta-pintada (Myrmotherula gularis), 
choquinha-de-peito-pintado (Dysithamnus stictothora-), trovoada (Drymophila 
ferruginea), tovaca-cantadora (Chamaeza meruloides), trepador-coleira (Anabazenops 
fuscus), tequeteque (Todirostrum poliocephalum), capitão-de-saíra (Attila rufus), saíra-
douradinha (Tangara cyanoventris), sanhaçu-de-encontro-azul (Tangara cyanoptera), 
sanhaçu-deencontro- amarelo (Tangara ornata) e tico-tico-do-mato (Arremon 
semitorquatus). Dentreessas espécies, destaca-se o papa-formiga-de-grota (Myrmeciza 
squamosa), o trovoada (Drymophila ferruginea) e o teque-teque (Todirostrum 
poliocephalum); além de espécies ameaçadas de extinçãocomo a araponga (Procnias 
nudicollis), o pi-o-ó (Sporophila frontalis) e a cigarra-verdadeira (Sporophila falcirostris). 
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I - autorizar a supressão de vegetação e intervenções em áreas consideradas de Preservação 
Permanente e demais áreas ambientalmente protegidas; 
A nova CETESB se insere no projeto do Licenciamento Ambiental Unificado, que objetiva 
dar maior agilidade na concessão das licenças ambientais, sem prescindir do necessário 
rigor. Além de manter a função de órgão fiscalizador e licenciador de empreendimentos 
considerados potencialmente poluidores, competência que e-erce há 40 anos, a CETESB 
passará a licenciar atividades degradadoras do meio ambiente, como também as que 
impliquem na supressão de vegetação e intervenções em áreas consideradas de 
preservação permanente e ambientalmente protegidas. 
Autorização do DEPRN para a supressão de vegetação necessária e para as intervenções, 
inclusive em áreas de preservação permanente na faixa de domínio, de acordo com a 
Portaria DEPRN nº 51/05 e Portaria CPRN nº 01/08. Outorga do Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (DAEE), nos termos da Portaria DAEE nº 717/96, para todas as 
travessias de cursos d’água e trechos de retificação/canalização de córregos 
As interferências do empreendimento em pauta com a vegetação referem-se 
principalmente à necessidade de supressão de vegetação secundária localizada dentro ou 
fora de Áreas de Preservação Permanente, bem como de reflorestamentos homogêneos, 
fragmentos sem densidade florestal ou indivíduos arbóreos isolados de espécies nativas e 
exóticas. 
Os diplomas de nível estadual incorporam restrições à supressão de vegetação nativa, mas 
que, em nenhum caso, se mostram mais rígidas do que as restrições contidas na legislação 
federal. Ressalta-se, porém, o disposto da Resolução SMA nº 50/97, que cria, no âmbito 
do CPRN, o Grupo de Apoio ao Licenciamento Ambiental (GALA), para apreciação dos 
pedidos de supressão de vegetação secundária nos estágios médio e avançado de 
regeneração. Os demais diplomas acrescentam orientações complementares quanto à 
autorização para o corte de árvores isoladas e o reflorestamento de áreas degradadas, além 
de uma lista de espécies ameaçadas de extinção. 
As interferências do empreendimento em pauta com a cobertura vegetal referem-se 
principalmente à necessidade de supressão de vegetação localizada dentro ou fora de Áreas 
de Preservação Permanente (APP), sobretudo de formações de porte florestal. 
No que tange às formações florestais que abrigam espécies da flora em perigo de extinção 
a legislação determina que a lista de espécies da Flora Brasileira ameaçada de extinção 
deverá ser avaliada e respeitada quando houver a necessidade de supressão de vegetação. 
Especificamente sobre a Mata Atlântica, o principal diploma que estabelece restrições à 
remoção da vegetação remanescente deste bioma é a Lei Federal Nº 11.428/06 e o Decreto 
Federal Nº 750/93, cujas regulamentações complementares são compostas principalmente 
pelas Resoluções CONAMA Nº 10/93 e Nº 01/94. Esses diplomas tratam especificamente 
do Bioma da Mata Atlântica esclarecendo as condições para supressão de vegetação nos 
diferentes estágios. Cabe esclarecer que a Lei Federal Nº 11.428/06 não revoga o Decreto 
Federal Nº 750/93, conforme mensagem de veto do Presidente da República ao art. 50 da 
referida Lei que revogaria o Decreto. 
Ficam vedados o corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e 
médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica quando a vegetação: abrigar espécies da 
flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção em território nacional ou em âmbito 
estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento 
puserem em risco a sobrevivência dessas espécies; exercer a função de proteção de 
mananciais ou de prevenção e controle de erosão; formar corredores entre remanescentes 
de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração; proteger o 
entorno das unidades de conservação; ou possuir excepcional valor paisagístico, 
reconhecido pelos órgãos executivos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– SISNAMA, dentre outras situações (Art. 11, da Lei Federal Nº 11.428/06). 
Interessante ressaltar que de acordo com o art. 12 da Lei Federal Nº 11.428/06, os novos 
empreendimentos que impliquem em corte ou supressão de vegetação do Bioma Mata 
Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente 
alteradas ou degradadas 
A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração 
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação 
secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade 
pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em 
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 
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empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1o e 2o do 
art. 31 da Lei Federal Nº 11.428/06. 

O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou 
avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados pela Lei Federal Nº 
11.428/06, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área 
equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na 
mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos 
casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo   
Município ou região metropolitana (Art. 17, Lei Federal Nº 11.428/06). 
 O Artigo 1º do Decreto Nº 750/93 proíbe a exploração e supressão de vegetação primária 
ou vegetação secundária nos estágios médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, 
admitindo-se, excepcionalmente, a autorização de supressão para obras ou projetos de 
utilidade pública, mediante aprovação de estudos de impacto ambiental e decisão dos 
órgãos ambientais competentes, tal como disposto no Código Florestal. 
O Artigo 3o do Decreto Nº 750/93 estabelece como referência para a classificação das 
formações florestais e ecossistemas associados o Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 
1993). O empreendimento está localizado na Área de Domínio da Mata Atlântica, mais 
precisamente, da Floresta Ombrófila (vegetação secundária) 
O Artigo 4o do Decreto Nº 750/93 prevê a possibilidade de supressão de vegetação em 
estágio inicial de regeneração, cabendo regulamentação por ato do IBAMA e dos órgãos 
ambientais estaduais. No caso do Estado de São Paulo, esse artigo é regulamentado pelas 
Resoluções Conjuntas IBAMA/SMA/SP Nº 02/94 e Nº 05/96 que detalham melhor as 
restrições e procedimentos para licenciamento de corte para fins de parcelamento do solo 
em áreas urbanas ou não efetivamente urbanizadas. Vale ressaltar que o Art. 9o da 
Resolução Conjunta IBAMA/SMA/SP Nº 02/94 define como livre o corte de vegetação 
nativa em estágio pioneiro de regeneração. 
A Resolução SMA nº 22/07 estabeleceu o Licenciamento Ambiental Unificado no Estado 
de São Paulo, com o intuito de unificar os procedimentos de licenciamento ambiental sob 
responsabilidade do DAIA, CETESB, DEPRN e DUSM, como também reorganizar suas 
unidades descentralizadas. Em continuidade ao projeto de unificação dos órgãos 
ambientais, o Decreto 53.027/08 reestrutura a Secretaria de Meio Ambiente, criando, 
inclusive, a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais. Em 2009, através do 
Decreto 54.653/09, a SMA é reorganizada acrescentando as novas atribuições da CETESB 
definidas por lei. Finalmente, em 2010 a SMA publicou a Resolução No 56/10 que 
estabeleceu os procedimentos para licenciamento ambiental de obras que exijam supressão 
de vegetação nativa. 
CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo): órgão originalmente criado 
pela Lei n° 118/73 sob o nome de Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 
sofreu mudanças em 2009 com a entrada em vigor da Lei 13.542/09. Sua denominação 
passou a ser Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, sendo-lhe designadas novas 
atribuições, principalmente no processo de licenciamento ambiental, incorporando 
responsabilidades anteriormente atribuídas ao DAIA, DEPRN e DUSM, como por 
exemplo, avaliar os estudos ambientais (EIA/RIMA, RAP ou EAS) e emitir pareceres 
técnicos que instruem a emissão das licenças ambientais, autorizar a supressão de 
vegetação e intervenções em áreas consideradas de Preservação Permanente e demais 
áreas ambientalmente protegidas, bem como emitir alvarás e licenças relativas ao uso e 
ocupação do solo em áreas de proteção de mananciais. 
Indiretamente, a cobertura vegetal de porte florestal situada em áreas adjacentes à ADA 
pode também ser impactada, especialmente pelo efeito de borda decorrente da supressão 
de vegetação da ADA. De modo semelhante, os fragmentos situados no entorno imediato 
podem sofrer alterações diversas decorrentes de incêndios acidentais ou propositais, de 
assoreamento de cursos d’água, ou do trânsito de operários no interior dos fragmentos de 
mata. 
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Por sua vez, as medidas de compensação (M.11.02 – Compensação pela Supressão de 
Vegetação, M.11.01 – Aplicação de recursos financeiros em Unidades de Conservação e 
M.11.03 – Recuperação da Cobertura Vegetal utilizando Resíduos Vegetais gerados pela 
Supressão dos Fragmentos de Mata) do Programa de Compensação Ambiental (P11) 
poderão ser aplicadas na recomposição e/ou manutenção vegetal de áreas, contribuindo 
para diminuir a velocidade do escoamento superficial e aumentar a intensidade do 
processo de infiltração de água no solo. 
A pavimentação adicional da faixa de domínio do empreendimento, assim como a 
supressão de vegetação, compactação do solo e execução de obras de arte correntes e 
especiais, tem o potencial de causar a redução da permeabilidade da superfície do terreno, 
implicando em aumento do volume e da velocidade de escoamento superficial das águas 
pluviais, além de pequena diminuição do abastecimento do lençol freático. 

As medidas de compensação pela supressão de vegetação (M.11.02) do Programa de 
Compensação Ambiental (P.11) poderão ser aplicadas na recomposição de Áreas de 
Preservação Permanente, contribuindo para diminuir a velocidade do escoamento 
superficial e aumentar a intensidade do processo de infiltração de água no solo. 
Dentre as medidas preventivas previstas ressaltam-se aquelas propostas no Programa de 
Elaboração das Normas e Instrumentos de Controle Ambiental das Obras (P.01); no 
Programa de Adequação ao Projeto Executivo (P.02), particularmente a medida M.02.05 
(Adequação do Projeto Definitivo de Drenagem) e no Programa de Supervisão e 
Monitoramento Ambiental das Obras (P.07). Por sua vez, as medidas compensatórias 
serão detalhadas no Programa de Compensação Ambiental (P.11) e incluem as medidas 
M.11.02 – Compensação pela Supressão de Vegetação, M.11.01 – Aplicação de recursos 
financeiros em Unidades de Conservação e M.11.03 – Recuperação da Cobertura Vegetal 
utilizando Resíduos Vegetais gerados pela Supressão dos Fragmentos de Mata. 
Entre o Km 18 e o Km 19 as áreas afetadas são cobertas exclusivamente por vegetação 
herbácea, enquanto entre o Km 25,5 e o Km 28 ocorrem atualmente fragmentos florestais 
de vegetação secundária e reflorestamento de eucalipto. A supressão de vegetação nativa 
de porte florestal prevista nesse segundo trecho de variante é de 2,5 hectares de vegetação 
secundária enquadrada nos estágios médio a avançado de regeneração. 
As medidas que compõem o Programa de Compensação Ambiental (P12) objetivam 
compensar impactos negativos como o decorrente da supressão de vegetação. O padrão de 
compensação a ser aplicado deverá ser definido pela CETESB. Outras ações como o 
Controle Ambiental das Frentes Obras (ver P05. Programa de Adequação dos 
Procedimentos Construtivos), mediante rígido controle das frentes de desmatamento 
devem contribuir também para que somente as áreas necessárias à implantação da segunda 
pista sejam objeto de supressão vegetal. As medidas de controle ambiental serão 
detalhadas e incorporadas nos contratos de construção, conforme previsto no Programa de 
Elaboração das Normas e Instrumentos de Controle Ambiental das Obras (P01). 
No tocante aos seus aspectos negativos, o impacto da Alteração da Paisagem será mitigado 
principalmente pela aplicação de medidas que incluem a Elaboração de Projeto 
Paisagístico e de Recuperação da Faixa de Domínio (M.02.01) e o Levantamento de 
Passivos Ambientais Existentes na Faixa de Domínio (M.10.01), além da compensação 
pela supressão de vegetação. Dessa forma, considera-se o impacto de magnitude baixa. 
 Para facilitar o controle ambiental dos procedimentos construtivos, as equipes de 
topografia marcarão em campo, com estacas de cor diferente às utilizadas para as demais 
marcações de obra, os limites de áreas de preservação permanente e outras áreas de 
intervenção restrita como decorrência de aspectos ambientais. Especial atenção será dada 
às áreas de desmatamento, de forma a garantir que não ocorra supressão de vegetação 
maior que a estritamente necessária e autorizada. 
Com relação aos componentes ambientais do meio biótico, registra-se que eles serão pouco 
afetados. A maior parte das necessidades de supressão de vegetação, assim como as 
principais interferências com fauna, deverá ocorrer em alguns pontos com mata ciliar e em 
bordas de fragmentos 
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Conforme apresentado no Capítulo 9.0, a cobertura vegetal na ADA é caracterizada pelo 
predomínio de fragmentos florestais de reduzidas dimensões e com alto grau de isolamento 
entre reflorestamentos e pastagens. Ao longo de toda a faixa de domínio da rodovia foram 
identificados as seguintes categorias de vegetação: vegetação secundária em estágios 
diversos de regeneração (avançado, médio a avançado, médio, inicial a médio, inicial e 
pioneiro), vegetação herbácea e/ou herbácea arbustiva, vegetação paludal, áreas de 
reflorestamento, árvores nativas e exóticas isoladas ou em agrupamento, bosque misto e 
bambuzal. Áreas recobertas por pequenos cultivos agrícolas também estarão vulneráveis 
aos impactos potenciais do empreendimento. 

Além de diversas espécies de morcegos registradas como Anoura caudifera, Carolia 
perspicillata, Artibeus jamacurius, Sturnira lilium, Artibeus lituratus, é comum a 
ocorrência de ratos-do-mato (Akodon nigrita, Akodon cursor), rato-doméstico (Rattus 
rattus), esquilo (Sciurus aestuans), rato-do-espinho (Proechimys iheringi) e cuíca-d’água 
(Metachirus nudicaudatus). Também ocorrem espécies sensíveis à alterações como os 
gatos-do-mato (Herpairulus yaguaroundi, Leopardus sp), jaguatirica (Leopardus pardalis), 
irara (Eira barbara), lontra (Lontra longicaudis), paca (Agouti paca), cutia (Dasyprocta sp), 
bugio (Allouata fusca), onça (Puma concolor), grandes frugívoros como antas (Tapirus 
terrestris) e porcos-do-mato (Tayassu pecari e Pecari tajacu), sobretudo nos fragmentos 
florestais mais preservados da AII. 
Entre o Km 18 e o Km 19 as áreas afetadas são cobertas exclusivamente por vegetação 
herbácea, enquanto entre o Km 25,5 e o Km 28 ocorrem atualmente fragmentos florestais 
de vegetação secundária e reflorestamento de eucalipto. A supressão de vegetação nativa 
de porte florestal prevista nesse segundo trecho de variante é de 2,5 hectares de vegetação 
secundária enquadrada nos estágios médio a avançado de regeneração. 
Os fragmentos florestais situados ao longo do Subtrecho Planalto já se encontram sujeitos 
a considerável risco de fogo, acidental ou induzido, em virtude da ocupação antrópica de 
seus arredores, e do tangenciamento de suas bordas pela rodovia. Este risco de impacto, 
embora já existente, pode ampliar-se pelo aumento de fluxo na rodovia e principalmente 
pela maior proximidade das pistas de rolamento com relação ao limite de fragmentos 
florestais lindeiros à rodovia. 
Para prevenção contra incêndios de propagação incontrolada, o DER executa, dentro do 
programa de conservas de rotina, o corte periódico da vegetação e dos aceiros ao longo 
das cercas limite e nas faixas de contorno dos fragmentos florestais remanescentes da faixa 
de domínio ou limítrofes à mesma. 
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De acordo com a Medida Provisória Nº 2.166-67/2001, que alterou alguns artigos do 
Código Florestal, reserva legal é a “área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos 
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora” (art. 1º). 
Este mesmo artigo em seu parágrafo único determina que “a reposição florestal obrigatória 
deverá ser realizada com espécies adequadas (exóticas e/ou nativas), utilizando técnicas 
silviculturais que garantam o objetivo do empreendimento, a manutenção da 
biodiversidade, o manejo compatível com o ecossistema e cuja produção seja, no mínimo, 
equivalente à exploração, supressão, utilização, transformação ou consumo”. 
A Resolução SMA nº 22/07 estabeleceu o Licenciamento Ambiental Unificado no Estado 
de São Paulo, com o intuito de unificar os procedimentos de licenciamento ambiental sob 
responsabilidade do DAIA, CETESB, DEPRN e DUSM, como também reorganizar suas 
unidades descentralizadas. Em continuidade ao projeto de unificação dos órgãos 
ambientais, o Decreto 53.027/08 reestrutura a Secretaria de Meio Ambiente, criando, 
inclusive, a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais. Em 2009, através do 
Decreto 54.653/09, a SMA é reorganizada acrescentando as novas atribuições da CETESB 
definidas por lei. Finalmente, em 2010 a SMA publicou a Resolução No 56/10 que 
estabeleceu os procedimentos para licenciamento ambiental de obras que exijam supressão 
de vegetação nativa 
O Programa deverá contar com material didático e de divulgação sobre os diferentes 
ecossistemas existentes na área, sobre a fauna e a flora, e as condutas pertinentes com 
respeito à segurança e preservação dos mesmos. Dentre os programas a serem 
apresentados deverão constar à importância de se conservar a biodiversidade e o 
ecossistema local, restrições e proibições previstas na legislação ambiental, unidades de 
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conservação, acidentes com animais peçonhentos, a proibição da caça e captura de animais 
silvestres, prevenção e controle de erosão, etc. 
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Os diplomas de nível estadual incorporam restrições à supressão de vegetação nativa, mas 
que, em  nenhum caso, se mostram mais rígidas do que as restrições contidas na legislação 
federal. Ressalta-se, porém, o disposto da Resolução SMA nº 50/97, que cria, no âmbito 
do CPRN, o Grupo de Apoio ao Licenciamento Ambiental (GALA), para apreciação dos 
pedidos de supressão de vegetação secundária nos estágios médio e avançado de 
regeneração. Os demais diplomas acrescentam orientações complementares quanto à 
autorização para o corte de árvores isoladas e o reflorestamento de áreas degradadas, além 
de uma lista de espécies ameaçadas de extinção. 
Cabe ressaltar, por fim, que uma das razões da proteção à vegetação nativa de Mata 
Atlântica e ecossistemas associados é a preservação dos habitats da fauna silvestre, 
sobretudo daquelas espécies ameaçadas de extinção O Decreto Estadual nº 53.494/08 
apresenta a lista das espécies ameaçadas no estado, subdivididas em categorias com 
diferentes graus de risco, tal como especificado na Resolução supracitada, referente à 
vegetação. 
No que tange às formações florestais que abrigam espécies da flora em perigo de extinção 
a legislação determina que a lista de espécies da Flora Brasileira ameaçada de extinção 
deverá ser avaliada e respeitada quando houver a necessidade de supressão de vegetação. 
No Estado de São Paulo, a Resolução SMA Nº 20/98 apresenta uma lista das espécies de 
flora ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo, subdivididas em categorias com 
diferentes graus de risco (provavelmente extintas, criticamente em perigo, em perigo, 
vulneráveis, etc.). 
Registra-se que a vegetação considerada abrigo de fauna ameaçada de extinção é de 
preservação compulsória. Para tanto, deve ser considerada a lista oficial de espécies 
ameaçadas (Instrução Normativa MMA Nº 03/03). No Estado de São Paulo, o Decreto Nº 
42.838/98, apresenta a lista de espécies ameaçadas ou provavelmente ameaçadas de 
extinção no território estadual. 
Ficam vedados o corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e 
médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica quando a vegetação: abrigar espécies da 
flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção em território nacional ou em âmbito 
estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento 
puserem em risco a sobrevivência dessas espécies; exercer a função de proteção de 
mananciais ou de prevenção e controle de erosão; formar corredores entre remanescentes 
de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração; proteger o 
entorno das unidades de conservação; ou possuir excepcional valor paisagístico, 
reconhecido pelos órgãos executivos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– SISNAMA, dentre outras situações (Art. 11, da Lei Federal Nº 11.428/06). 
 No Estado de São Paulo, a Resolução SMA Nº 20/98 apresenta uma lista das espécies de 
flora ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo, subdivididas em categorias com 
diferentes graus de risco (provavelmente extintas, criticamente em perigo, em perigo, 
vulneráveis, etc.). 
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Os quantitativos e planilhas orçamentárias serão ajustados de forma a incluir todos os 
serviços de recuperação ambiental propostos. A responsabilidade do executor contratado 
com relação a danos ambientais, dentro e fora das áreas diretas de intervenção, será 
claramente definida, estipulando-se, quando pertinente, procedimentos punitivos (multas 
contratuais). 

Nesse contexto, o principal aspecto a ressaltar é o peso e a importância das medidas 
mitigadoras e especialmente das medidas compensatórias propostas com relação aos 
componentes do meio biótico. O projeto paisagístico e de recomposição ambiental da faixa 
de domínio resultará no plantio e recuperação ambiental de áreas superiores às impactadas 
pela supressão vegetal, com ganhos complementares para a qualidade da paisagem e para 
a estabilidade das margens dos cursos d’água a serem objeto de proteção ciliar na faixa de 
domínio. Aliadas ao programa compensatório que venha a ser definido (Programa de 
Compensação Ambiental), essas medidas permitem concluir que os impactos ambientais 
do Empreendimento com relação ao meio biótico são plenamente mitigáveis e/ou 
compensáveis com satisfatória eficácia. 
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ANEXOS 
 

A1 - AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE ÁRVORE ISOLADA   

Traçado otimizado da Rodovia dos Tamoios do Trecho Serrinha -  ASV 29232/2013   

Traçado otimizado da Rodovia dos Tamoios  - Prioridade 1 - ASV 44672/2012 

Traçado otimizado da Rodovia dos Tamoios  - Prioridade 2 - ASV 70101/2012 

Traçado otimizado da Rodovia dos Tamoios  - Prioridade 3 e 4 – ASV 85592_2012 
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A 2  - TERMOS DE COMPENSAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – TCRA 

Traçado otimizado da Rodovia dos Tamoios do Trecho Serrinha -  TCRA 29228/2013 

Traçado otimizado da Rodovia dos Tamoios  - Prioridade 1 - TCRA 44049/2012 

Traçado otimizado da Rodovia dos Tamoios  - Prioridade 2 - TCRA 70037/2012 

Traçado otimizado da Rodovia dos Tamoios  - Prioridade 3 e 4 – TCRA 85126/2012 
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A 3  - LICENÇAS AMBIENTAIS  

Licença previa 2068 

Licença de Instalação 2081 - Prioridade 1 

Licença de Instalação nº.2110 - Prioridade 2 

Licença de Instalação nº.2121-  Prioridade 3 e 4 
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