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RESUMO 

 

Os Serviços Ecossistêmicos (SE) são benefícios providos pela natureza e essenciais para a 

manutenção da vida humana e fundamentais à promoção do desenvolvimento sustentável. A 

Avaliação de Impacto Ambiental, instrumento de planejamento para a tomada de decisão em 

nível de projetos mais empregado no mundo, orienta-se pelo Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA). A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento que se direciona a apoiar 

a decisão do planejamento nos níveis decisórios que antecedem o projeto de engenharia, 

porém não é mandatória no país.  Esta pesquisa consiste em analisar como o tema SE está 

integrado em estudos ambientais, em diferentes esferas do planejamento, executados pela 

prática tradicional de Avaliação de Impacto (AI). Para tanto, selecionou-se como objeto de 

estudo, o Programa Rodoanel Mario Covas que vem sendo implantado na Região 

Metropolitana de São Paulo. Assim, propõe-se uma análise da abordagem dos SE nos estudos 

ambientais deste Programa e nos níveis de projeto subsequentes. A coleta de dados refere-se à 

aquisição dos relatórios técnicos de AAE do Programa Rodoanel e dos EIAs do Trecho Sul, 

Leste e Norte. Para análise de dados adotou-se um referencial metodológico previamente 

testado para avaliar como os SE estão presentes nestes documentos técnicos do planejamento 

rodoviário paulista. Também foi realizada uma análise de “tiering” (hierarquização) do 

planejamento para verificar se houve um direcionamento da abordagem dos SE na AAE do 

programa e nos EIAs subsequentes. Pela pesquisa realizada conclui-se ser limitada a 

integração entre os potenciais SE na AAE e nos EIAs na prática tradicional de AI, revelando 

evidências restritas de hierarquização no planejamento rodoviário paulista. 

 

Palavras-chave: Serviços Ecossistêmicos, Avaliação de Impacto Ambiental, Avaliação 

Ambiental Estratégica.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Ecosystem Services (ES) are the benefits provided by nature and essential for the 

maintenance of human life and fundamental to promoting sustainable development. The 

Environmental Impact Assessment, planning tool for decision making in project level, most 

used in the world, is guided by the Environmental Impact Assessment (EIA). The Strategic 

Environmental Assessment (SEA) is an instrument that is directed to support the decision of 

the planning in the decision-making levels prior to the engineering design, but it is not 

mandatory in the country. This research is to analyze how the SE theme is integrated in 

environmental studies, in different spheres of planning, run by the traditional practice of 

Impact Assessment. To this end, it was selected as an object of study, the Mario Covas Ring 

Road Program that is being implemented in the Metropolitan Region of São Paulo. Thus, we 

propose an analysis of the SE approach in environmental studies of this program and 

subsequent design levels. Data collection refers to the acquisition of technical documents 

related to the SEA reports the Beltway Program and EIAs South Section, East and North. For 

data analysis was adopted a methodological framework previously tested to assess how the SE 

are present in these technical documents of the Paulista road planning. It was also conducted 

an analysis of "tiering" of planning, to see if there was an approach to the SE direction in the 

program SEA and subsequent EIAs. Research shows a limited integration between SE 

potential in SEA and EIA, revealing limited evidence hierarchy in São Paulo road planning. 

 

Keywords: Ecosystem Services, Environmental Impact Assessment, Strategic Environmental 

Assessment.  
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1 INTRODUÇÃO 

                                      

Os serviços ecossistêmicos são providos pela natureza e essenciais para a 

manutenção da vida humana e dessa forma, essenciais, ao desenvolvimento sustentável. O 

tema serviços ecossistêmicos encontra-se definitivamente na agenda ambiental mundial, 

desde 2005, com a publicação dos relatórios da Avaliação Ecossistêmica do Milênio 

(Millennium Ecosystem Assessment – MEA, 2005), que contribuíram para reconhecer a 

necessidade premente em estabelecer a capacidade de suporte do ambiente, com vistas a 

orientar e valorizar a utilização dos recursos naturais, sem que se contribua para uma perda 

irreversível dos mesmos.  

O modelo tradicional de tomada de decisão não privilegia a lógica pela qual os 

benefícios associados aos serviços ecossistêmicos deveriam ser valorizados e internalizados 

no planejamento, em projetos e processos produtivos em geral. Em resposta, especificamente, 

no campo de atuação da Avaliação de Impacto (AI), os profissionais da área têm se debruçado 

para estabelecer como incorporar as premissas dessa nova proposta em processos de 

planejamento.  

Nesse contexto, os instrumentos de Avaliação de Impacto devem ser capazes de 

garantir a inserção dos objetivos da sustentabilidade nos processos de tomada de decisão para 

o planejamento por meio da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e da Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE).  

A AIA é uma ferramenta que subsidia a tomada de decisão em nível de projetos de 

engenharia, agregando a variável ambiental de modo concomitante às condicionantes técnicas 

e econômicas, sendo orientada pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA). A AIA é o 

instrumento de planejamento mais utilizado no mundo inteiro, visto que a grande maioria dos 

países vinculados à Organização das Nações Unidas (ONU) a tem empregado sem seus 

processos decisórios (Morgan, 2012). No Brasil a AIA é obrigatória desde, 1981, com a 

promulgação da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6938/81), sendo amplamente 

utilizada desde a determinação do primeiro marco legal, a Resolução Conama 001/86 que 

disciplinou seu uso e o conteúdo do EIA dentre outras orientações. 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento de uso mais restrito no 

mundo (Tetlow & Hanusch, 2012), se comparada à AIA de projetos, e direciona-se a fornecer 

os subsídios ambientais e de sustentabilidade (Partidário, 2007) do planejamento nos níveis 

decisórios que antecedem o projeto, ou seja, em termos de política, plano e programa (PPPs). 
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A AAE não é mandatória no Brasil e a experiência com o instrumento, segundo Margato e 

Sánchez (2014) e Montaño et al. (2014), ainda é reduzida no país.  

A abordagem dos serviços ecossistêmicos apresenta um valor adicional aos 

instrumentos tradicionais de AI, focando as estruturas e funções ecológicas que fornecem 

serviços e benefícios para o homem na tomada de decisão (Karjalainen et al., 2013). 

A inclusão de serviços ecossistêmicos em AI, segundo Rosa e Sánchez (2015) tem o 

potencial de permitir analisar de forma integrada um projeto, assim como, melhorar a 

qualidade de vida dos grupos humanos afetados por um empreendimento (Landsberg et al., 

2011). Para Karjalainen et al. (2013) fornece uma nova maneira para abordar o manejo do 

meio ambiente e para conectar natureza e sociedade em processos de avaliação para tomada 

de decisão no planejamento em diferentes níveis decisórios. 

Rosa e Sánchez (2015, p. 134) destacam que especificamente na prática de AIA, “a 

consideração dos serviços ecossistêmicos poderiam fomentar a inovação e melhoria da prática 

de avaliação de impactos ambientais e sociais. Nesse sentido, o uso de serviços 

ecossistêmicos nos instrumentos de avaliação de impactos é uma tentativa de integrar 

avaliações de impactos sociais e ambientais realizadas separadamente (Slootweg et al., 2010) 

que não representa a abordagem adotada na maioria dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) 

de projetos. 

De modo geral, o conceito de serviços ecossistêmicos integrado à AI fornece uma 

oportunidade para identificar conflitos entre atividades antrópicas e ecossistemas, permitindo 

uma contribuição mais abrangente à tomada de decisão no desenvolvimento de projetos e nos 

processos de negociação evitando prejuízos e aumentando os ganhos entre os beneficiários 

desses serviços (Honrado et al., 2013). Além de permitir revelar medidas adicionais de 

mitigação de impactos, especialmente para os impactos sociais, também pode agregar 

medidas de gestão de riscos operacionais (Landsberg et al., 2013). 

A importância da abordagem de serviços ecossistêmicos associada à prática de 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) tem potencial de preencher lacunas da abordagem 

tradicional Brasileira de preparação de Estudos de Impacto Ambiental (EIA), considerada 

como essencialmente descritiva, onde o foco está na discussão da perda potencial de recursos 

culturais e ambientais, e que tem tido poucos avanços em termos de conteúdo e análise nas 

últimas décadas (Landim & Sánchez, 2012).  

Dentre os vários benefícios que enseja o planejamento subsidiado pelos instrumentos 

de Avaliação de Impacto (AI), como AAE e AIA, encontra-se o que é denominado na 

literatura internacional como “tiering” (Arts et al., 2011), termo para o qual não há uma 
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tradução amplamente reconhecida para a língua portuguesa, mas que muitas vezes é descrito 

como “hierarquização”.  

Segundo Arts et al. (2011, p. 417), “tiering” pode ser caracterizado como “A 

transferência deliberada e organizada de informações e questões de um nível de planejamento 

para outro, que estão sendo suportados por Avaliações de Impacto”. Ainda segundo esses 

mesmos autores, o termo “tiering” significa a preparação de uma sequência de avaliações 

ambientais em diferentes níveis de planejamento, que devem ser vinculadas e que devem 

exercer influência entre as mesmas. 

Desse modo, escolheu-se como objeto de pesquisa o caso do Programa Rodoanel 

Mario Covas, o rodoanel metropolitano que vem sendo implantado na região metropolitana de 

São Paulo, com a finalidade de reduzir os problemas decorrentes do trânsito nessa densa área 

urbana. De acordo com Sánchez e Silva-Sánchez (2008) o Programa Rodoanel é um caso 

brasileiro em que a AAE foi aplicada e sucedida por EIAs para os trechos rodoviários, Sul, 

Leste e Norte, que compõem esse programa rodoviário. Kumar et al. (2013) reforça o uso da 

abordagem baseada nos serviços ecossistêmicos como um catalisador no reforço entre os 

vínculos dos vários níveis decisórios do planejamento e seus resultados em termos de 

avaliação de impacto. Sánchez e Silva-Sánchez (2008) também discutiram a hierarquização 

no planejamento do setor de transportes do Estado de São Paulo, avaliando o caso da AAE do 

Programa Rodoanel Metropolitano Mario Covas, enfatizando que para proporcionar 

hierarquização vertical no planejamento orientado por instrumentos de Avaliação de Impacto 

“uma cuidadosa delimitação do âmbito de questões estratégicas é mais do que necessária 

(Sánchez & Silva-Sánchez, 2008, p. 522).”  

A pesquisa acadêmica e a prática com o tema serviços ecossistêmicos aplicado aos 

instrumentos de Avaliação de Impacto é ainda recente e incipiente, tanto em nível de 

experiências no exterior e quase inexistente no Brasil, bem como sobre hierarquização em 

planejamento. Assim, propõe-se contribuir com dados para ampliar essa discussão com a 

análise da abordagem dos serviços ecossistêmicos na AAE do Programa Rodoanel Mario 

Covas e nos Estudos de Impacto Ambiental dos trechos sul, norte e leste, que foram 

elaborados posteriormente a essa AAE. 

Estabelece-se como questão de pesquisa a ser desenvolvida nesta dissertação: Como 

os serviços ecossistêmicos estão integrados em estudos ambientais, em diferentes esferas do 

planejamento, realizados a partir da prática tradicional de Avaliação de Impacto? 

Destaca-se que tanto a AAE quanto os EIAs foram realizados de acordo com a 

prática usual para a elaboração dos estudos ambientais, não seguindo orientações explícitas 
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para a inclusão de serviços ecossistêmicos, caracterizando desse modo o caráter exploratório 

dessa pesquisa na demonstração do eventual diálogo entre a prática tradicional de AI e a 

abordagem de serviços ecossistêmicos, enfatizando os benefícios associados. 

A contribuição para a prática dessa pesquisa consiste em demonstrar como está o 

estágio atual de consideração de serviços ecossistêmicos em estudos ambientais – EIA e AAE 

– realizados no país e mostrar caminhos e orientações para que seja ampliada e/ou 

aperfeiçoada. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar como o tema serviços 

ecossistêmicos está integrado em estudos ambientais em diferentes esferas do planejamento 

executados pela prática tradicional de Avaliação de Impacto. 

Os objetivos específicos dessa pesquisa estão relacionados a: 

a) identificar e analisar potenciais serviços ecossistêmicos apresentados nos Estudos 

de Impacto Ambiental do Trecho Sul, Trecho Leste e Trecho Norte do Rodoanel Mario 

Covas; 

b) identificar e analisar potenciais serviços ecossistêmicos apresentados no relatório 

de Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Rodoanel Mario Covas; 

c) analisar a associação entre os potenciais serviços ecossistêmicos identificados na 

Avaliação Ambiental Estratégica aos identificados nos Estudos de Impacto Ambiental, como 

forma de verificar se há evidências de hierarquização no planejamento e o diálogo da prática 

tradicional de Avaliação de Impacto com a abordagem de serviços ecossistêmicos. 

 

1.2 RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

A abordagem de serviços ecossistêmicos associada à prática de Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA) tem potencial de preencher as lacunas nos relatórios tradicionais 

Brasileiros (Landim & Sánchez, 2012), quanto a uma abordagem integrada, associando os 

temas econômico, ambiental e social.  

Segundo Partidário e Gomes (2013), a Avaliação Ambiental Estratégica e os serviços 

ecossistêmicos são conceitos que visam proteger o meio ambiente e promover o bem estar 

humano. Desse modo, os benefícios da abordagem de serviços ecossistêmicos podem ser 
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explorados na aplicação da AAE de modo a valorizar os benefícios e evitar impactos 

negativos das ações humanas sobre os serviços ecossistêmicos.  

De acordo com Rosa (2014), a Avaliação de Serviços Ecossistêmicos aplicada à 

Avaliação de Impacto permite: (1) uma análise integrada dos impactos sobre os meios físico, 

biótico e social; (2) melhorar a determinação do escopo do EIA e consequente identificação e 

avaliação dos impactos; (3) identificar impactos adversos significativos que não foram 

descritos no EIA; (4) facilitar a identificação e avaliação de impactos cumulativos. 

Para Geneletti (2011, p.144), “a AAE pode ser uma janela de oportunidade para 

inserir formalmente os serviços ecossistêmicos nas decisões em nível estratégico” e, dessa 

forma, permitiria integrar esses serviços nas avaliações ambientais em projetos decorrentes 

dos níveis decisórios hierárquicos superiores.  

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A estrutura adotada para a dissertação apoia-se no formato utilizado para a realização 

da pesquisa, desse modo essa introdução apresenta o problema de pesquisa, sua relevância, 

definindo a questão de pesquisa e os objetivos geral e específicos. 

O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica da pesquisa focalizando seus principais 

construtos, Serviços Ecossistêmicos, Avaliação Ambiental Estratégica, Avaliação de Impacto 

Ambiental, Avaliação de Impacto e Serviços Ecossistêmicos e Avaliação de Impacto e 

Hierarquização em Avaliação de Impacto, que subsidiam a pesquisa quanto aos seus 

fundamentos teóricos. 

O capítulo 3 apresenta as opções metodológicas e os procedimentos empregados para 

responder os objetivos da pesquisa. 

O capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa para cada EIA estudado e para a 

AAE e no Capítulo 5 esses dados são discutidos à luz da bibliografia aplicada ao tema. O 

Capítulo 6, de Conclusões, destaca os achados principais da pesquisa e ilustra sua 

contribuição à prática. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial da pesquisa aborda os principais construtos para fornecer a base teórica 

para definição do problema, delineamento da questão de pesquisa, proposição do método, 

desenvolvimento e discussão dos resultados de pesquisa. Desse modo, esse tópico enfoca: 

apresentação dos aspectos relevantes sobre serviços ecossistêmicos; breve caracterização dos 

instrumentos de Avaliação de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica, nos 

aspectos de interesse a essa pesquisa e na relação que vem sendo discutida na literatura para 

aplicação do tema serviços ecossistêmicos nos instrumentos de Avaliação de Impacto; e por 

fim aspectos relativos ao tema de hierarquização no planejamento subsidiado por 

instrumentos de Avaliação de Impacto. 

 

2.1 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

 

Sob a denominação de Avaliação de Impacto (AI), como identificado por Vanclay 

(2004) estão englobados vários instrumentos de planejamento ambiental com a finalidade de 

subsidiar a tomada de decisão. Ainda segundo esse autor essas denominações abrangem as 

modalidades existentes designadas a partir das especificidades das avaliações realizadas no 

âmbito de impactos ambientais associados ao planejamento em suas várias esferas decisórias. 

Sem dúvida alguma o instrumento de Avaliação de Impacto (AI) pioneiro e mais 

empregado em todo o mundo (Morgan, 2012) é a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), 

aplicada preferencialmente a empreendimentos ou iniciativas individuais. 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), também figura entre o instrumento de AI 

bastante utilizado mundialmente (Tetlow & Hanusch, 2012), embora em bem menor escala 

que a AIA de projetos destinando-se a avaliar a tomada de decisão de cunho estratégico nas 

etapas que ocorrem anteriormente à dos projetos (Partidário, 2007), mas que de igual modo 

tem potencial para causar significativos impactos ambientais. 

Um dos mais reconhecidos instrumentos de AI sem dúvida alguma é a Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE). A AAE é considerada um instrumento de grandes 

potencialidades (Partidário, 2007) que se destina a avaliar as decisões estratégicas vinculadas 

às etapas decisórias que antecedem o projeto, as quais podem causar significativos impactos 

ambientais e comprometer a sustentabilidade. 

No Brasil, de acordo com Montaño et al. (2014), a AIA é de aplicação obrigatória e 

amplamente usada para projetos que causam impactos ambientais significativos e está 
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regulamentada formalmente desde meados dos anos 80, com produção atual estimada de 

cerca de 600 a 1000 Estudos de Impacto Ambiental (EIA) por ano, considerados dados do 

licenciamento ambiental federal. Ainda segundo esses autores, por outro lado, a AAE não é 

mandatória, nem está ainda formalizada, tendo uma produção até o momento de apenas 40 

relatórios técnicos, extremamente diminuta se comparada a de AIA. 

Uma agenda de adoção em cascata entre os instrumentos de AAE e AIA, discutida 

por alguns autores (Partidário, 2000; Partidário & Clark, 2000), permite garantir que os temas 

ambientais relevantes identificados nas esferas decisórias estratégicas possam ser 

adequadamente considerados e integrados na tomada de decisão em nível de projeto, 

reduzindo impactos ambientais. No caso de serviços ecossistêmicos essa adoção subsequente 

possibilitaria valorizar os serviços ecossistêmicos mais relevantes, garantindo sua salvaguarda 

nos processos decisórios.  

 

2.1.1 Avaliação de Impacto Ambiental  

 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), segundo Morgan (2012), é reconhecida 

como o instrumento de planejamento e gestão ambiental mais empregado no mundo inteiro, 

visto que a quase totalidade os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) a 

utilizam para tomada de decisão em nível de projeto. 

Promulgada em 1969 nos EUA por meio da National Environmental Policy Act 

(NEPA), foi introduzida no Brasil formalmente em todo o território com a Lei de Política 

Nacional de Meio Ambiente de 1981 (Lei Federal n 6938/81), tendo sido reforçada pela 

Constituição Federal de 1988 e operacionalizada por meio da Resolução Conama no 01/86 

(Sánchez, 2013). 

De acordo com Montaño et al. (2014), o processo de AIA deve ser aplicado a todas 

as propostas de desenvolvimento que possam potencialmente causar efeitos significativos, 

devendo ser considerados os impactos biofísicos e os fatores socioeconômicos relevantes; e 

ainda promover a participação ativa do público interessado. 

Segundo Rocha et al. (2005) os fundamentos iniciais da AIA foram apresentados no 

ano de 1969, a partir da aprovação da National Environmental Policy of Act (NEPA) pelo 

congresso americano, que passou a ser considerada o principal marco da conscientização 

ambiental mundial no processo de tomada de decisão na implantação de projetos com 

elevados riscos de degradação ambiental.  
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Os autores afirmam que:  

 

Num primeiro momento, a Avaliação de Impactos Ambientais passou a ser 

exigida apenas para as ações de responsabilidade do governo federal 

americano. Porém, alcançou não apenas os projetos governamentais, mas 

todas as suas decisões, programas, licenças, autorizações e empréstimos. A 

elaboração dos estudos ambientais era atribuição do governo americano, por 

intermédio de suas agências, e foi posteriormente regulamentada pelo “US 

Council on Environmental Quality” (CEQ), criado pela mesma lei para 

assessorar o presidente em assuntos relativos ao meio ambiente (Rocha et  

al., 2005).  

 

Com isso, a concepção de AIA se difundiu em vários países, onde cada nação 

realizou as adaptações em diferentes níveis para atender os aspectos legais e sociais de cada 

jurisdição. No Brasil, “os estudos de Impactos Ambientais passaram a ser elaborados a partir 

da década de 70, por causa das exigências do Banco Mundial, principalmente em projetos de 

construções de usinas hidrelétricas” (Rocha et  al., 2005, p. 149). 

Entretanto, o fortalecimento do debate acerca da AIA se deu mediante o 

desenvolvimento de leis direcionadas a análise da viabilidade ambiental de empreendimentos. 

A década de 80 foi marcada com o estabelecimento de uma legislação mais consciente sobre 

as práticas que buscavam compreender todas as alternativas de localização do projeto de 

empreendimento e também as ações adequadas que poderiam ser praticadas em termos 

ambientais (Montaño et al., 2012). 

Ressalta-se que a Conferência Rio 92 estimulou os governos nacionais, 

internacionais, organizações e setor empresarial para reconhecer o papel da AIA na busca do 

desenvolvimento sustentável. Dessa maneira, foram incluídas importantes disposições para a 

AIA, mantendo as finalidades de evitar ou minimizar os efeitos negativos ambientais, 

envolvendo a participação dos cidadãos, empresários e poder público; além de estabelecer 

acordos apropriados para garantir que as consequências ambientais dos programas e políticas 

que são susceptíveis de ter impactos adversos significativos sobre a diversidade biológica 

sejam devidamente tomadas em conta (Sánchez & Croal, 2012).  

Sánchez (2008) afirma que a AIA é um processo de regulamentação que define 

detalhadamente o processo de decisão dos projetos, de acordo com as especificidades de cada 

atividade, mantendo a principal vantagem de estabelecer um estudo prévio de impacto 
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ambiental e consequentemente o atendimento da legislação brasileira e minimização dos 

riscos.  

A AIA proporciona a prevenção e minimização das alterações que podem ocorrer no 

desenvolvimento de um projeto ou prática de certa atividade, estabelecendo as condições 

emergentes ambientais, bem como as alternativas adequadas contempladas. Os métodos 

utilizados neste processo são instrumentos estruturados que atuam na identificação, coleta e 

organização dos dados de impacto ambiental, possibilitando a devida interpretação das partes 

interessadas (Rocha et  al., 2005).  

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi instituído pela Resolução CONAMA 

001/86, que trata dos critérios básicos e diretrizes gerais para a AIA. Para tanto, é um 

processo sequencial, onde inicialmente existe a descrição do sistema natural e antrópico ao 

qual o projeto está inserido, posteriormente, sendo realizada a análise dos efeitos sobre ele. 

Por fim, a apresentação de alternativas e medidas que buscam a minimização do impacto ou 

se possível, sua eliminação, proporcionando uma melhor tomada de decisão (Sánchez, 2006).  

A própria Resolução Conama no 01/86 que instrui todo o processo de AIA no Brasil, 

que é vinculado ao licenciamento ambiental, determina o conteúdo do Estudo de Impacto 

Ambiental.  O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é o documento técnico central do processo 

de AIA, o qual subsidia a tomada de decisão. De acordo com Sánchez (2013, p. 182), o EIA 

“[...] é o documento mais importante de todo o processo de avaliação de impacto ambiental.” 

O EIA via de regra tem um conteúdo bastante similar contemplando capítulos referentes ao 

estudo de alternativas tecnológicas e locacionais, a descrição e justificativa do 

empreendimento, o diagnóstico ambiental, a avaliação de impacto ambiental e o plano básico 

ambiental ou gestão ambiental. 

Basicamente, o EIA ocorre em duas etapas: planejamento, referente à caracterização 

das alternativas e reconhecimento ambiental inicial, permitindo a identificação preliminar dos 

impactos, determinação do escopo e a determinação das referenciais; e execução, abrangendo 

o estudo de base, previsão e avaliação dos impactos e por fim, o plano de gestão (Sánchez, 

2006).  

Para Montaño et al. (2012) o EIA deve englobar não apenas a garantia da localização 

adequada do empreendimento, mas especialmente identificar as alternativas tecnológicas e o 

conjunto de elementos fundamentais que asseguram a viabilidade ambiental do projeto, 

considerando-se que os aspectos dos meios físico, biótico e antrópico têm potencial de 

favorecer ou desfavorecer as diferentes tipologias de ocupação e com isso revelar impactos de 

magnitude diferenciada. 
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Gallardo e Sanchéz (2006) também enfatizam a importância do desenvolvimento de 

um projeto que respeita as características do meio ao qual se insere, considerando as variáveis 

ambientais para reduzir a magnitude dos impactos ambientais. 

 

2.1.2 Avaliação Ambiental Estratégica 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica vem sendo discutida enquanto instrumento desde 

os anos 1990, sendo usada hoje em mais de 60 países com o propósito de auxilia na confecção 

e análise ambiental de planos e programas diversos (Tetlow & Hanusch, 2012). O principal 

marco regulatório internacional da AAE é a Diretiva Europeia de 2004.  

A AAE se tornou reconhecida mundialmente assim como a AIA, a partir da 

disseminação e compreensão da NEPA em 1969, promovendo o debate sobre a necessidade 

do estudo de impacto ambiental nos níveis decisórios anteriores aos de projeto de engenharia. 

No entanto, foi apenas no começo dos anos 90, que a AAE passou a ser mais amplamente 

discutida (Sánchez, 2008).  

 

Cabe citar que:  

 

Recentemente, representantes dos países doadores de fundos para projetos de 

cooperação internacional, reunidos no Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento 

(Development Assistance Committee) da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, decidiram promover a AAE como 

um complemento – e mesmo como precursora – da avaliação de impacto 

ambiental de projetos por eles financiados, posição que os alinha à política 

que vêm sendo adotada por alguns bancos multilaterais de desenvolvimento. 

Por outro lado, certos países em desenvolvimento já avançaram bastante em 

sua própria capacitação em matéria de AAE, notadamente a África do Sul. 

Deve-se ainda mencionar que a AAE também é promovida como um meio 

de se atingir os objetivos de convenções internacionais, como a Convenção 

sobre a Diversidade Biológica (Sánchez, 2008). 

 

 

O marco regulatório internacional da AAE é a Diretiva Europeia de 2004 e cabe citar 

que a AAE não é ainda regulamentada no Brasil, sendo que uma proposta de lei para esta 
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finalidade permanece em discussão desde 2003 pelo poder público, mas até o momento o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) não se manifestou sobre o assunto.  

No Brasil a AAE ainda tem uso restrito (Sánchez & Croal, 2012; Sánchez & Silva-

Sánchez, 2008), e de acordo com Montaño et al. (2014) são conhecidos apenas cerca de 40 

casos de aplicação brasileiros. 

Segundo Pellin et al. (2011) sua prática foi devidamente disseminada ao redor do 

mundo a partir do ano 2000, resultando em muitos benefícios ambientais, como o aumento do 

conhecimento e da percepção dos riscos ambientais, impactando na mudança das ações 

estratégicas. No Brasil, a AAE foi inserida tardia, apenas nos últimos anos, porém 

recentemente observa-se que já tem incentivado o aumento da transparência do processo de 

decisão e a boa governança.  

Ainda de acordo com Pellin et al. (2011), a AAE possui três significados básicos: 1) 

é um processo sistemático que oferece suporte ao processo decisório, contribuindo com a 

preservação do meio ambiente e para obtenção da sustentabilidade no desenvolvimento de 

políticas, planos e programas (PPPs); 2) é um instrumento voltado para a constatação de 

evidencias, estabelecendo rigor científico para os PPPs a partir do uso de inúmeras técnicas e 

métodos de avaliação; 3) é um instrumento que incentiva a obtenção de resultados 

sustentáveis e a boa governança, disponibilizando alternativas sistemáticas em diferentes 

âmbitos e níveis de planejamento.  

Segundo Santos e Souza (2011), a AAE antecipa os efeitos adversos e proporciona 

maiores ganhos econômicos e sociais, sendo recomendada principalmente em investimentos 

em infraestrutura como nos setores de energia e transporte; e em atividades produtivas como a 

agricultura, mineração e industrial. Para tanto, é uma ferramenta eficiente para o 

desenvolvimento econômico juntamente com o sustentável.  

 

Por sua vez, Santos e Souza (2011, p. 371) afirmam que: 

 

[...] as primeiras iniciativas de AAE no Brasil podem ser identificadas nos 

anos 1990 e entendidas como pontuais e voltadas para atender demandas 

específicas. Essas experiências são marcadas por uma abordagem baseada na 

avaliação de impactos de projetos de grande porte. 
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A adoção da AAE a partir de diretrizes institucionais e operacionais garantiria o 

atendimento das limitações que envolvem a atual prática da AIA em projetos (Pellin et al., 

2011).  

Segundo Santos e Souza (2011), a AAE antecipa os efeitos adversos e proporciona 

maiores ganhos econômicos e sociais, sendo recomendada principalmente em investimentos 

em infraestrutura como nos setores de energia e transporte; e em atividades produtivas como a 

agricultura, mineração e industrial. Para tanto, é uma ferramenta eficiente para o 

desenvolvimento econômico juntamente com o sustentável.  

Sánchez (2008) afirma que a AAE tem se fortalecido como uma ferramenta de 

planejamento, uma vez que proporciona a identificação dos impactos socioambientais 

adversos de PPPs, assim como as limitações inerentes à AIA de projetos. O autor afirma que o 

grande potencial da AAE é influenciar o desenvolvimento dos PPPs, elaborando alternativas 

mais eficientes e que eliminem ou reduzam os efeitos adversos que prejudicam o ganho 

ambiental.  

A AAE é extremamente flexível, sendo possível adapta-la a diferentes estilos 

decisórios e modalidades de planejamento. Em relação ao seu conteúdo e sua relação com o 

processo decisório, Sánchez (2008) afirma que a eficácia da AAE depende do contexto em 

que a mesma é realizada, considerando o modo como se dá suas ações. Por isso, que a 

International Association for Impact Assessment estabeleceu um conjunto de critérios de 

desempenho, com validade universal, cujo objetivo é informar os planejadores, os tomadores 

de decisão e o público afetado a respeito da sustentabilidade das decisões estratégicas, 

facilitando na melhoria das alternativas propostas de modo democrático.  

Uma vez que a AAE não se encontra devidamente regulamentada, não existe um 

consenso quanto a sua estrutura. Entretanto, Pellin et al. (2011) afirma que ao desenvolver 

metodologias para esta prática, deve-se tomar cuidado para que as mesmas não resultem na 

adoção de considerações ambientais simplesmente como uma decisão populista, sem integrar 

as esferas regionais e locais. É preciso haver um programa rígido de treinamento nesta área 

para que haja construção de modelos baseados no conhecimento e experiências institucionais 

brasileiros, obtendo a devida eficiência da AAE.  

No estudo de Sánchez e Silva-Sánchez (2008) cujo objetivo foi o de avaliar a 

viabilidade da construção do projeto Rodoanel Mario Covas, que abrange a construção de 

uma autoestrada periférica para reduzir os problemas de trânsito. Os autores demonstraram 

que embora a agência responsável tenha encomendado uma AAE do projeto, o relatório não 

apresentou satisfatoriamente as questões estratégicas mais significativas, onde esta rodovia 
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teria o potencial de induzir a expansão urbana em zonas de proteção da água. Isto demonstra 

que é indispensável à apresentação estratégica de todas as questões do projeto, não 

envolvendo apenas as partes interessadas, sobretudo as afetadas pela construção do 

empreendimento.  

 

2.1.3 Hierarquização entre AAE e AIA 

 

Sánchez (2014) enfatiza que o fortalecimento da prática de Avaliação de Impacto 

requer foco e integração, destacando dentre outros aspectos a necessidade de maior integração 

entre os próprios instrumentos de Avaliação de Impacto. 

Ao discutir a aplicação dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente 

brasileira para a tomada de decisão que promova o desenvolvimento sustentável, Neves et al. 

(2013, p.83) postulam acerca da [...] “necessidade da implementação do Estudo de Impacto 

Ambiental e da Avaliação Ambiental Estratégica de maneira que se completem como 

instrumentos de política ambiental”. 

Segundo Neves et al. (2013), a AAE permite que os princípios de sustentabilidade 

permeiem planos e programas, de modo a assegurar que a capacidade do meio não seja 

superada na realização dos projetos de engenharia subsequentes. 

De acordo com Arts et al. (2011, p.429), “tiering” “pode consistir em uma 

ferramenta de garantia de qualidade, controle e gerenciamento para proporcionar continuidade 

das atividades de AIA nos processos precedidos por AAE, permitindo um adequado escopo 

da avaliação de impacto e um subsequente planejamento em níveis e para salvaguardar 

coerência entre AAE e AIA”. 

São descritos diferentes tipos de “tiering”, o vertical que relaciona a hierarquia entre 

níveis decisórios, como no planejamento de política, planos, programas e projetos; o 

horizontal que traduz a relação entre diferentes setores em um mesmo nível, por exemplo, 

planejamento do uso do solo, transportes e resíduos; e o diagonal que seria a combinação 

entre os anteriores em que, por exemplo, a política de mudanças climáticas pode influenciar a 

política de transportes local (Arts et al. 2011). 

Eggenberger e Partidário (2000) postulam que, minimamente, é necessário haver (1) 

integração vertical, estabelecendo a ligação entre avaliações de impactos realizadas em 

diferentes estágios do ciclo de planejamento, como planos e programas e/ou programas e 

projetos; (2) integração horizontal com outras PPPs e (3) integração entre os diferentes tipos 

de impactos econômicos, ambientais e sociais (bem como cumulativos). 
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Segundo Fischer (2004) que avaliou a AAE da política de transporte em seus 

desdobramentos nos outros níveis de planejamento nas cidades europeias de Berlim, 

Amsterdam e Liverpool, as tarefas que devem ser realizadas no nível de programas do 

planejamento do setor de transporte referem-se a comparar projetos e alternativas de projetos 

baseadas em análise multicriterial ou custo-benefício e avaliar os impactos ambientais e 

socioeconômicos dentre de uma mesma estrutura. 

Tomlinson e Fry (2002), destacam que o “tiering” entre AAE e AIA/EIA embora um 

tema relevante, era pouco discutido na literatura. Para Sánchez e Silva-Sánchez (2008), o uso 

da hierarquização poderia alocar melhor os recursos devotados à tomada de decisão, 

conduzindo a melhor eficácia do processo decisório do desenvolvimento, visto que as 

avaliações ocorreriam no momento adequado da discussão das consequências em cada nível 

hierárquico. 

 

2.2 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

 

Os serviços ecossistêmicos (SE) são entendidos como os benefícios desencadeados 

pelas funções dos ecossistemas à qualidade de vida humana, sejam aqueles diretos ou 

indiretos (Costanza et al., 1997).  

De acordo com o documento Millenium Ecosystem Assessment (2005), os serviços 

ecossistêmicos são divididos em quatro categorias de serviços (provisão, regulação, cultural e 

de suporte). A Figura 1 mostra como os ecossistemas são essenciais para o bem estar humano 

por meio da prestação de seus serviços mencionados no Quadro 1.  
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Figura 1. Ligações entre os serviços dos ecossistemas e o bem-estar humano.  Fonte: Millennium Ecosystem 

Assessment (2005). 

 

 Quadro 1. As quatro divisões dos Serviços ecossistêmicos.  

 
  Fonte: Millennium Ecosystem Assessment (2005). 
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O tema serviços ecossistêmicos começou a ser amplamente discutido a partir do 

artigo publicado por Constanza et al. (1997) em que se destacou o valor destes serviços para o 

mundo e para o capital natural e a necessidade da sua consideração no desenvolvimento. 

Nesse sentido, identifica-se a importância do debate a respeito da consideração mais explícita 

dos processos da natureza e seus recursos naturais nos processos de tomada de decisão. 

O reforço definitivo à inserção do tema serviços ecossistêmicos na agenda ambiental 

mundial, conforme relatam Daily et al. (2009), veio com a Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio que foi fundamental para destacar as repercussões da corrente do pensamento 

ecológico aliado ao econômico, já que os sistemas naturais desempenham papel vital ao bem 

estar humano e consequentemente econômico, incorporando valores materiais e imateriais nos 

processos de desenvolvimento da sociedade. Para esses autores, a devida valorização dos 

serviços ecossistêmicos foi alcançada a partir da pressão ambiental intensificada mediante o 

desenvolvimento da população, a necessidade de se compreender o futuro das florestas e 

analisar as culturas agrícolas praticadas em todo o mundo e sua relação com a economia e 

diretrizes ecológicas.  

Van Oudenhoven et al. (2012) destacaram o conceito dos “serviços em cascata” que avalia 

por meio de um caminho estruturado o vinculo das propriedades do ecossistema com suas 

funções e serviços, podendo resultar em benefícios e valores para a sociedade, como mostra a 

Figura 2.  

 
Figura 2.  Caminho estruturado que vincula as propriedades do ecossistema com suas funções e serviços. Fonte: 

Van Oudenhoven et al. (2012). 
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Os serviços ecossistêmicos envolvem as condições e processos proporcionados pelos 

ecossistemas naturais para sustentar a vida humana, enfatiza-se que “os benefícios das 

populações humanas derivam, direta ou indiretamente, das funções dos ecossistemas” 

(Imperatriz-Fonseca; Nunes-Silva, 2010). 

De acordo com Turney e Daily (2008, p. 25) “cada vez mais, os ecossistemas são 

vistos como bens de capital, com o potencial de gerar um fluxo vital de serviços que dão 

suporte à vida merecendo cuidadosa avaliação e investimento”; mas ainda segundo esses 

autores, “um sistema de apoio à decisão operacional para melhor conservação da 

biodiversidade e gestão das mudanças ambientais tem demorado para  emergir”.  

Daily et al. (2009) também reforçam a necessidade de criação de uma agenda 

operacional para valorizar e proteger os serviços ecossistêmicos, por meio de 

desenvolvimento e aplicação de protocolos práticos com base científica para incorporar o 

capital natural nas decisões que versam sobre apropriações de recursos naturais e uso do solo 

em grande escala. 

No campo da Avaliação de Impacto, nesse sentido, tem se destacado os trabalhos 

realizados pela Corporação Financeira Internacional do Grupo Banco Mundial - (International 

Finance Corporation - IFC, 2012) que tem preconizado que os SE sejam considerados na 

elaboração dos estudos de impacto ambiental (EIA). 

 

2.3 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

 

Na construção da infraestrutura civil “a destruição dos habitats naturais e a perda dos 

serviços ecossistêmicos associados são raramente avaliadas e quantificadas associadas à 

Avaliação de Impacto Ambiental” (Tardieu et al., 2015, p.145). 

Cientes dessa lacuna, Landsberg et al. (2011, p.1), ponderam que a aplicação dos 

instrumento de Avaliação de Impacto (AI) “necessita refletir as relações entre as mudanças 

ambientais e as conquistas socioeconômicas”, requerendo que a prática de AI direcione-se 

para “sistematicamente endereçar os impactos nos serviços ecossistêmicos que por definição 

relaciona as pessoas ao meio ambiente a que estão vinculadas”. 

Baker et al. (2013) destacam duas características chave que têm direcionado o uso do 

conceito de serviços ecossistêmicos em instrumentos de Avaliação de Impacto (AI): a) os 

serviços ecossistêmicos proporcionam uma completa, holística e integrada consideração do 

sistema socioecológico afetado; b) os serviços ecossistêmicos permitem um enquadramento 
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eficaz do meio ambiente em termos de comunicação e influência das partes interessadas e dos 

tomadores de decisão do planejamento. 

Baker et al. (2013) realizaram uma análise crítica do papel potencial da inclusão dos 

serviços ecossistêmicos na avaliação de impacto, incluindo a Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) e a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), por meio da identificação de 

problemas recorrentes na prática tradicional de avaliação de impacto e se a abordagem por 

serviços ecossistêmicos estaria apta a resolvê-los.  

A abordagem de serviços ecossistêmicos associada à prática de AIA tem potencial de 

preencher as lacunas nos relatórios tradicionais Brasileiros (Landim & Sánchez, 2012) e 

Baker et al. (2013) destacam como as lacunas ou falhas principais na prática tradicional de 

AIA e AAE, que não considera a integração com os SE: 

 

 Falta de consistência e qualidade nos processos de triagem; 

 Falta de scoping efetivo e no início do processo; 

 Diagnóstico ambiental ineficiente usado na avaliação de impactos; 

 Falta de consideração de alternativas razoáveis; 

 Compreensão e avaliação limitada da significância dos impactos cumulativos 

 Conformidade inadequada da hierarquia de mitigação 

 Falta de consulta prévia e efetiva de consulta pública e engajamento das comunidades 

afetadas; 

 Avaliação ambiental vista como um obstáculo e não como um instrumento útil para 

apoiar o processo de tomada de decisão; 

 Falta de inovação e dependência excessiva de orientação. 

 

Segundo Tardieu et al. (2015) os serviços prestados pelos ecossistemas 

desempenham um papel vital no bem-estar humano, pois envolvem o controle da erosão dos 

ecossistemas; redução dos danos causados por desastres naturais; e regulação do nosso ar, 

água e qualidade do solo. Esses mesmos autores conseguiram quantificar a perda potencial de 

serviços ecossistêmicos associados a impactos diretos e indiretos decorrentes de um projeto 

de infraestrutura linear, denotando a importância desse tema na avaliação dos impactos 

ambientais.  

Para Landsberg et al. (2013), a perda de qualquer das funções ofertadas pelos 

ecossistemas não acarreta apenas consequências ambientais, mas sociais e econômicas. Desse 

modo, a integração dos serviços ecossistêmicos em avaliações de impacto resulta em uma 
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investigação mais abrangente dos efeitos imediatos e de longo prazo de um projeto, em 

termos de benefícios auferidos pelos ecossistemas. Para Kumar et al. (2013) esta integração 

permite a implementação da política de desenvolvimento de modo eficiente, principalmente 

em políticas macroeconômicas, tornando possível a contabilidade dos ecossistemas (Figura 

3). 

 

 

Figura 3. Abordagem baseada nos serviços ecossistêmicos como promotora da valorização da hierarquização 

ambiental no planejamento subsidiado pelos instrumentos de Avaliação de Impacto. Fonte: Traduzido de Kumar 

et al. (2013). 

 

Honrado et al. (2013) afirmam que, tanto na AIA quanto na AAE, os serviços 

ecossistêmicos não vêm sendo considerados explicitamente. Esses autores propuseram um 

roteiro para inferir sobre os serviços ecossistêmicos na prática desses referidos instrumentos 

de AI desenvolvidos no modelo tradicional de estudos ambientais, a partir de uma meta-

análise de relatórios recentes de AIA e AAE de Portugal, nos quais implícitas considerações 

de SE foram identificadas. Esses autores ainda estabelecem um critério para que explicitar a 

consideração de serviços ecossistêmicos em nível de AAE, apresentado na Figura 4. 
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Figura 4.  Critérios para análise explícita para consideração dos serviços ecossistêmicos em AAE. Fonte: 

Traduzido do Honrado et al. (2013). 

 

Por sua vez, Baker et al. (2013) demonstraram que os serviços ecossistêmicos na 

AIA e na AAE são utilizados para resolver alguns dos problemas mais comuns dos projetos 

num contexto específico. Neste contexto, Tardieu et al. (2013) enfatizam que a integração dos 

serviços ecossistêmicos nestas abordagens, abre a possibilidade de medir uma perda de 

fornecimento destes serviços, especificando o valor econômico relacionado.  

Karjalainen et al. (2013) sugerem que os serviços ecossistêmicos sejam utilizados na 

AIA e na AAE a partir de uma abordagem analítica deliberativa, sendo possível avaliar as 

perspectivas de modo global e integrada, compreendendo os benefícios e valores humanos. 

Geneletti (2013) relata que a configuração espacial de uso da terra proporciona a 

compreensão de um melhor zoneamento, não afetando o fornecimento dos serviços 

ecossistêmicos, promovendo o ordenamento do território em áreas que necessitam deste 

estudo.  

Partidário e Gomes (2013) descreveram que a salvaguarda dos meios de subsistência 

é um objetivo comum nas abordagens do ecossistema, sobretudo, para a AAE, que não busca 

o mero controle dos efeitos e impactos, mas a compreensão do contexto decisório, 

disponibilizando oportunidades de desenvolvimento mais eficientes e estratégicas. 

Landsberg et al. (2013) relatam que a integração entre serviços ecossistêmicos com a 

avaliação de impacto a partir de algumas etapas iniciando a partir da identificação primária 

dos serviços oferecidos pelo ambiente; priorização dos principais serviços; definição do 
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escopo para evitar os impactos; estabelecer as estratégias; avaliar os impactos do projeto e a 

dependência dos serviços prioritários; e por fim, mitigar os impactos e gerir a dependência 

dos serviços prioritários, como apresentado na Figura 5. 

 

 
Figura 5. Modelo conceitual para avaliar os impactos de projeto e sua dependência dos serviços ecossistêmicos. 

Fonte: Adaptado de Landsberg et al. (2011).  

 

 

Para Rosa (2014) assim como a abordagem de Serviços Ecossistêmicos, na AIA 

tradicional, a primeira etapa para o desenvolvimento de EIA é o planejamento (Figura 6) e 

tanto em uma abordagem como na outra é fundamental que se tenha conhecimento do 

empreendimento e da região onde ele poderá ser instalado. Na abordagem tradicional a 

identificação preliminar dos impactos orienta a construção do termo de referência para o EIA 
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(Sánchez, 2008) determinando assim o escopo e na abordagem de Serviços Ecossistêmicos 

aplicada à AIA corre a identificação preliminar dos serviços ecossistêmicos potencialmente 

impactados. O processo de priorização dos serviços ecossistêmicos na abordagem de Serviços 

Ecossistêmicos estabelece-se como um limite entre a determinação do escopo e início do 

diagnóstico ambiental. 

 

 

Figura 6. Comparação entre Abordagem de Serviços Ecossistêmicos aplicada a AI e a AIA tradicional na etapa 

de planejamento do EIA. Fonte: Baseado em Sánchez (2006), Landsberg (2013) e Rosa (2014). 

 

A aplicação do conceito de serviços ecossistêmicos à avaliação de impactos sugere 

que tal conceito possa trazer aprimoramentos à prática atual de AIA, sendo assim, Rosa 

(2014) destaca as certas vantagens e limitações da aplicação da abordagem de SE à AI, como 

apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 2. Vantagens e limitações da aplicação do conceito de serviços ecossistêmicos à avaliação de impactos. 

 

Vantagens 

 

Limitações 

 

Melhoria do processo de determinação do 

escopo. 

 

A classificação do conceito não é padronizada 

e este envolve outros conceitos complexos. 

 

Melhoria na delimitação da área de estudo, 

e consequente diagnóstico ambiental. 

 

A avaliação depende da coleta de dados 

específicos, no mínimo por meio de 

entrevistas com beneficiários afetados. 

 

Promove diagnóstico ambiental mais 

integrado, focado nas comunidades locais e 

seus conhecimentos. 

 

É difícil traduzir alguns serviços 

ecossistêmicos para populações locais. 

 

Identificação e compreensão de impactos 

cumulativos. 

 

Não permite identificar todos os impactos 

identificados pela prática atual de AIA. 

 

Identificação de efeitos sociais negativos 

que geralmente não são identificados, 

especialmente de impactos do meio físico. 

 

Há serviços que são muito complexos de 

serem avaliados, especialmente os 

reguladores. 

 

Melhoria na avaliação da significância dos 

impactos. 

 

A estimativa da magnitude dos impactos é tão 

complexa ou mais, que na prática de AIA. 
Fonte: Rosa (2014). 

 

Rosa e Sánchez (2015) investigaram como os serviços ecossistêmicos foram tratados 

na prática internacional recente a partir da investigação de cinco EIAs em projetos de 

mineração, hidrelétricas e de infraestrutura de transporte na África, Ásia e América do Sul 

que buscavam atender as exigências das normas da Corporação Financeira Internacional de 

Desempenho em sustentabilidade ambiental e social. Esses autores comprovaram que em 

apenas três casos, a maioria das tarefas foi adotada, em que o principal desafio envolve a 

integração do conceito de serviços sistêmicos com a prática corrente da AIA, sendo possível 

caracterizar os beneficiários dos mesmos, e consequentemente quantificá-los para a previsão 

do impacto ambiental.  

Assim, pelo trabalho de Rosa e Sánchez (2015), há ainda poucas evidências que o 

conceito de serviços ecossistêmicos venha melhorando a prática internacional de AIA, 

apontando como desafios para incrementar essa relação: integração da análise de serviços 

ecossistêmicos na de AI de modo a não duplicar esforços para a tomada de decisão; 

quantificação do fornecimento de serviços ecossistêmicos e desenvolvimento de indicadores 

para previsão e avaliação de impacto nesse contexto; e caracterização dos beneficiários dos 

serviços ecossistêmicos afetados em escalas apropriadas. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa é de natureza aplicada e exploratória e usa abordagem de análise por 

meio de estudo de caso. Como instrumentos da pesquisa foram utilizados revisão 

bibliográfica e análise documental. Na revisão bibliográfica foram considerados os construtos 

Serviços Ecossistêmicos, Avaliação de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica 

e a integração entre os mesmos.  

A análise documental foi realizada sobre os relatórios dos instrumentos de Avaliação 

de Impacto apresentados no planejamento do Programa Rodoanel Mário Covas, O estudo de 

caso dessa pesquisa, ou seja, o relatório de Avaliação Ambiental Estratégica do Programa 

Rodoanel Mário Covas e os Estudos de Impacto Ambiental dos trechos Norte, Sul e Leste do 

Rodoanel, considerando o tema serviços ecossistêmicos no conteúdo desses estudos 

ambientais. 

 

3.1 ESTUDO DE CASO: RODOANEL MARIO COVAS  

 

O Programa Rodoanel Mário Covas é um empreendimento rodoviário urbano que 

tem por objetivo desviar o tráfego de passagem das vias centrais que atravessam a cidade de 

São Paulo, para o entorno da Região Metropolitana da cidade de São Paulo (RMSP), com 

extensão total de 177 km, interligando as dez principais rodovias que chegam a São Paulo: 

Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera e Bandeirantes, Fernão 

Dias, Dutra, Ayrton Senna, Imigrantes e Anchieta. O Programa Rodoanel divide-se em quatro 

trechos: Norte, Sul, Leste e Oeste. O trecho Oeste, com 32 km de extensão, foi o primeiro a 

ser licenciado e encontra-se em operação desde 2002. Assim, após a finalização dessa obra foi 

apresentado a AAE do Rodoanel (Dersa, 2004). 

Para os Trechos Sul, Leste e Norte, o processo de licenciamento ambiental foi 

iniciado em 2000 com a apresentação, pelo DERSA, do Plano de Trabalho para a elaboração 

de um único EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) 

para esses três segmentos rodoviários. Porém, só em 2004, com a aprovação da Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) do Programa Rodoanel pelo CONSEMA, o licenciamento 

iniciou-se e foi conduzido por trecho. Segundo Sánchez e Silva-Sánchez (2008), a elaboração 

de uma AAE no Programa Rodoanel Mario Covas permitiria compreender a inserção de 

grandes obras estruturantes no meio ambiente bem como suas potenciais sinergias e eventuais 

conflitos com demais programas e planos de investimento. 
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Apesar de o Rodoanel Mario Covas ser composto por quatro trechos, não será 

analisado o EIA do trecho Oeste pelo fato dele ter sido feito antes da AAE do Programa 

Rodoanel Mario Covas. 

O trecho Sul do Rodoanel Mario Covas tem 57 km de extensão e está inserido na 

Região de Proteção de Mananciais das Sub-Bacias Guarapiranga e Billings, sendo o EIA 

apresentado em 2004 (FESPSP, 2004). O trecho Leste do Rodoanel Mario Covas possui 43,5 

de extensão e o EIA foi apresentado em 2009 (JGP/Prime, 2009). O trecho Norte do Rodoanel 

Mario Covas tem 44 de extensão e parte do seu traçado insere-se nos domínios do Parque 

Estadual da Serra da Cantareira, o EIA desse empreendimento foi apresentado em 2010 

(JGP/Prime, 2010). A análise dos dados foi realizada por meio da comparação entre a 

avaliação estratégica do programa Rodoanel, apresentada na AAE (Dersa, 2004), aos 

impactos ambientais listados no EIA do trecho Sul (FESPSP, 2004), EIA do trecho Leste 

(JGP/Prime, 2009) e EIA do trecho Norte (JGP/Prime, 2010). 

 

Figura 7.  Traçado do Rodoanel Mário Covas e sua divisão em trechos Norte, Sul, Leste e Oeste. Fonte: DERSA (2004). 
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Os procedimentos para coleta de dados referem-se à aquisição dos estudos 

ambientais do Programa Rodoanel Mário Covas junto à Dersa – Desenvolvimento Rodoviário 

S/A., empresa paulista vinculada à Secretaria Estadual de Transportes, responsável pela 

realização do projeto e obras do Programa Rodoanel, bem como pela realização dos estudos 

ambientais. Os documentos técnicos do Programa Rodoanel referem-se a: relatório de AAE 

elaborado em julho de 2004 em volume único (Dersa, 2004); EIA do Trecho Sul, de outubro 

de 2004, constituído por nove volumes (FESPSP, 2004); EIA do trecho Leste, de abril de 

2009, composto por onze volumes (JGP/Prime, 2009) e EIA do trecho Norte, de setembro de 

2010 e constituído por doze volumes (JGP/Prime, 2010).  

 

3.1.1 AAE do Programa Rodoanel 

 

A AAE do Programa Rodoanel (Dersa, 2004) tem por objetivo apresentar os 

resultados da avaliação da viabilidade ambiental do Rodoanel Mario Covas, bem como as 

questões estratégicas associadas à sua implementação gradativa, por trechos, num horizonte 

de quinze anos, definindo as diretrizes para os estudos ambientais futuros de cada trecho. 

Ainda segundo Dersa (2004), a estratégia adotada respondeu tanto à necessidade de realização 

de uma avaliação ambiental abrangente, global e em longo prazo, que foi consolidada no 

documento da AAE, como no cumprimento dos requisitos de realização de estudos 

ambientais mais detalhados e atualizados, a serem providos pelos futuros EIAs, de maneira a 

refletir as rápidas transformações na dinâmica socioeconômica e urbano-ambiental da 

metrópole. 

De acordo com a AAE (Dersa, 2004), para todos os Trechos, deverão ser 

consideradas questões relativas a: 

 

 A existência de áreas ambientalmente sensíveis ao longo da faixa em que estão sendo 

estudadas as várias alternativas de traçado; 

 O potencial de indução à ocupação de áreas vazias, com expansão urbana em locais 

impróprios e/ou frágeis e a possibilidade de se efetivar um efeito inibidor de ocupação 

(“efeito barreira”), principalmente nos Trechos Norte e Sul, de mananciais; 

 Condicionantes da ocupação no entorno: áreas protegidas e de preservação 

permanente; áreas de valor ecológico, histórico e/ou cultural; tipos de usos existentes 

(áreas residenciais, industriais, de comércio; escolas, hospitais etc); 
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 Os perímetros da área diretamente afetada e os correspondentes impactos sobre a 

ocupação no entorno de cada Trecho, especialmente o remanejamento compulsório de 

população; 

 Áreas de potencial conflito socioambiental durante as obras, em cruzamentos de vias 

existentes, e durante a operação, principalmente nos mananciais. 

 

A AAE (Dersa, 2004), para todos os Trechos, enfatiza que a avaliação de impacto 

deverá considerar os potenciais impactos resultantes sobre: 

 

 Áreas protegidas a serem diretamente afetadas (APPs, APRMs, Parque Regional do 

Pedroso, APAs planejadas/PMSP Bororé e Jaceguava, APA Várzeas do Rio Tietê, 

zona de amortecimento do Parque Estadual da Cantareira, APA Sistema Cantareira); 

 Recursos hídricos utilizados para o abastecimento público presentes na ADA (bacias 

Billings e Guarapiranga, no Sul; bacia Juqueri-Cantareira no Norte); 

 Unidades de conservação ou áreas protegidas que possam vir a ser afetadas 

indiretamente pelo empreendimento na AII (Parque Estadual da Serra do Mar, Parque 

Ecológico da Várzea do Embu Guaçu, Áreas  Indígenas  Krukutu  e Barragem,  APA  

Capivari-Monos, Parque Estadual da Cantareira, Parque Estadual do Juqueri, APA 

Federal Bacia do Paraíba do Sul, ANT Serra de Itapeti, e outras); 

 Zonas com maior potencial de erosão na área de influência direta do empreendimento; 

 Áreas com presença de cobertura vegetal significativa na área de influência direta e na 

área diretamente afetada pelo empreendimento; 

 Núcleos de sub-habitações/favelas na área de influência direta e na área diretamente 

afetada pelo empreendimento; 

 Áreas urbanas com presença de escolas, hospitais etc, e sujeitas a um maior cuidado 

com a segurança e o controle da contaminação atmosférica e ruídos na área de 

influência direta; 

 Atividades econômicas e principais vetores de produção e comercialização na área de 

influência indireta e na área de influência direta, tais como os parques industriais de 

Embu, Imigrantes, Mauá e Guarulhos, entre outros; 

 A situação ambiental e de segurança de trânsito nas vias do entorno e as condições de 

ocupação da faixa de domínio e na área de influência direta; 
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 A situação atual no que se refere à qualidade do ar, particularmente no que se refere à 

ocorrência de episódios críticos, e a existência de sistema de monitoramento da 

qualidade do ar na área diretamente afetada e borda da na área de influência direta; 

 A situação atual no que se refere aos níveis de ruído, particularmente no caso de 

ocorrência de áreas críticas devido ao volume de tráfego, e a existência de sistema de 

monitoramento nessas áreas; 

 Os principais resultados da análise dos problemas relativos ao transporte viário de 

produtos perigosos. 

 

O Quadro 3 destaca os resultados da avaliação estratégica apresentada na AAE do 

Programa Rodoanel (Dersa, 2004), cujas projeções apontam para o desvio de cerca de metade 

dos fluxos de caminhões que têm origem ou destino da RMSP. A avaliação estratégica 

apresentou uma análise futura sem a continuidade da implantação do Rodoanel e com as 

implantações dos trechos Sul, Leste e Norte, avaliadas a partir do EIA do trecho Sul 

(FESPSP, 2004), EIA do trecho Leste (JGP/Prime, 2009) e EIA do trecho Norte (JGP/Prime, 

2010), considerando sob cinco perspectivas de principais efeitos do rodoanel, conforme 

ilustra o Quadro 3. 

Quadro 3. Avaliação estratégica apresentada na AAE do Programa Rodoanel dos trechos Norte, Sul e leste. 

Efeitos sobre: Aspectos principais 

Transporte e 

circulação 

viária 

Enquanto tempo de viagem e fluidez de tráfego, o Rodoanel compensaria 14% do incremento 

tendencial nas economias da circulação viária em 2020. O Rodoanel possui dimensão de 

elemento estruturador do tráfego interno na RMSP. Não obstante a magnitude do benefício 

associado à redução do custo de circulação viária interna á metrópole, o Rodoanel seria pouco 

eficiente à melhoria de trânsito de automóveis na cidade; em contraposição para o transporte 

regional de carga é insubstituível. 

Estrutura 

urbana e uso e 

ocupação do 

solo 

O empreendimento modificará as relações de acessibilidade da RMSP com seu entorno e a 

acessibilidade relativa entre sub-regiões da metrópole, alterando vantagens locacionais para 

instalação de atividades econômicas e municípios. O Rodoanel não irá interferir nos processos 

macroeconômicos da cidade em que o setor industrial perde força frente ao setor terciário. 

Poderá ocorrer descentralização da atividade logística. A armazenagem, coleta e distribuição 

de cargas poderão ser melhoradas com a implantação do Rodoanel, com eventuais relocações 

de atividades produtivas. A indução de ocupação na região perianel será baixa, entretanto, o 

Rodoanel poderá ser usado em políticas de ocupação do uso do solo. 

Recursos 

naturais 

O Rodoanel irá interferir com recursos hídricos superficiais na RMSP. Em termos de 

supressão vegetal, considerando-se os remanescentes de cobertura vegetal a interferência é 

baixa. Não haverá perda de vegetação em Unidades de Conservação de Proteção Integral, mas 

é certo o aumento do efeito de borda nos fragmentos florestais. Haverá manutenção das áreas 

permeáveis pela compensação vegetal, principalmente na área de proteção a mananciais. 

Área de 

proteção e 

recuperação 

de mananciais 

Não há efeitos sobre produtividade dos recursos hídricos. Os riscos estão associados ao 

transporte de produtos perigosos. O Rodoanel deve contribuir para reduzir cerca de 20 a 25% 

das cargas afluentes em toda a bacia do Guarapiranga. Há previsão de medidas estruturais para 

o controle das cargas difusas durante a operação da rodovia. 

Qualidade do 

ar e clima 

O Rodoanel proporcionará aumento generalizado da velocidade de tráfego reduzindo a 

extensão e duração dos congestionamentos, com menores emissões de poluentes e haverá o 

deslocamento de fontes móveis de emissão de áreas densamente ocupadas da RMSP para áreas 

de ocupação mais esparsa e não contínua. 

Nota: Dados compilados a partir do conteúdo apresentado em Dersa (2004). 
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3.1.2 EIA Trecho Sul 

 

Segundo dados do EIA (FESPSP, 2004), o Trecho Sul, em continuidade ao Trecho 

Oeste, interligará sete eixos rodoviários da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) com 

outras metrópoles, com o interior do Estado e o País e com o Porto de Santos: rodovias dos 

Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt, dos 

Imigrantes e Anchieta. Ainda segundo esse documento, o Trecho Sul está inserido na Região 

de Proteção de Mananciais das Sub-Bacias Guarapiranga e Billings tendo a formação de dois 

parques lineares em área da várzea do rio Embu-Mirim.  O Quadro 4 (parte A e B) apresenta 

os impactos ambientais relacionados ao EIA do trecho Sul do Rodoanel. 

 

Quadro 4. Impactos ambientais apresentados no EIA do trecho Sul do Rodoanel – parte A 

 Impacto Caracterização do impacto 

M
ei

o
 F

ís
ic

o
 

Terrenos 

- Alteração da morfologia do relevo e da estabilidade das encostas, e aumento da 

susceptibilidade à erosão. 

- Aumento de áreas impermeabilizadas. 

- Aumento do risco de contaminação de solo na construção e operação. 

Recursos 

Hídricos 

Superficiais 

- Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água. 

-Alteração dos níveis de turbidez dos corpos hídricos. 

- Assoreamento de cursos d’água durante a construção. 

- Alteração da qualidade da água por remobilização de sedimentos contaminados do 

Reservatório Billings. 

- Deterioração da qualidade da água por contaminação em cursos d’água durante a 

construção. 

- Contaminação dos recursos hídricos por acidentes com cargas perigosas durante a 

operação. 

- Alteração na qualidade das águas de corpos hídricos pelo escoamento das águas pluviais 

(carga difusa) durante a operação. 

Recursos 

Hídricos 

Subterrâneos 

- Rebaixamento localizado do lençol freático nos cortes profundos. 

- Aumento do risco de contaminação do lençol freático durante as obras e na operação. 

Qualidade 

do Ar 

- Impactos na qualidade do ar durante a construção. 

- Impactos na qualidade do ar durante a operação. 

M
ei

o
 B

ió
ti

co
 

Vegetação 

- Supressão da vegetação da área diretamente afetada pelas obras. 

- Ampliação do grau de fragmentação dos remanescentes florestais. 

- Efeitos nas comunidades ribeirinhas pelas interferências nos cursos d’água e nas 

planícies aluviais. 

- Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas. 

Fauna 

- Alteração local do número e da composição das comunidades animais como decorrência 

da redução e fragmentação de habitats. 

- Interferências com corredores ecológicos. 

- Afugentamento de fauna, aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça. 

- Impactos na fauna aquática dos cursos d’água. 

- Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna aquática e 

edáfica por acidentes com cargas tóxicas. 

Fonte: FESPSP (2004). 
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Quadro 4. Impactos ambientais apresentados no EIA do trecho Sul do Rodoanel – parte B. 

 Impacto Caracterização do impacto 
M

ei
o

 A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Infraestrutur

a Viária, no 

Tráfego e 

nos 

Transportes 

- Modificações temporárias no padrão local de distribuição do tráfego. 

- Sobrecarga de veículos pesados na malha viária local durante a construção. 

- Deterioração do pavimento de vias públicas utilizadas pelos veículos a serviço das obras. 

- Impactos nos níveis de carregamento de tráfego do sistema viário local. 

- Alterações no padrão de segurança do tráfego intraurbano e redução de acidentes. 

- Melhoria do grau de confiabilidade dos usuários no sistema viário metropolitano. 

- Redução de problemas decorrentes da circulação de cargas altas. 

- Redução dos custos de manutenção da malha viária intraurbana da RMSP. 

- Favorecimento da intermodalidade no transporte de cargas. 

- Interferências com fluxos transversais de pedestres. 

Estrutura 

Urbana 

- Indução à ocupação de terrenos vagos e áreas não urbanizadas. 

- Alterações nos valores imobiliários, principalmente valorização nas áreas que terão 

ganhos de acessibilidade. 

- Aumento do grau de atratividade para usos residenciais, em função dos ganhos de 

acessibilidade com relação a empregos. 

- Ruptura da malha urbana. 

- Equalização da atratividade relativa dos eixos radiais interligados à localização de 

atividades econômicas. 

Atividades 

Econômicas 

- Redução dos tempos e custos das viagens de caminhão. 

- Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção (3.000 empregos diretos). 

- Desativação de atividades econômicas localizadas na área diretamente afetada pelas 

obras (28 ha de cultivos agrícolas e 20 galpões). 

- Geração de empregos diretos e indiretos durante a operação. 

- Aumento do grau de atratividade para a instalação de atividades comerciais e industriais 

e consolidação de polos industriais regionais. 

- Melhoria no padrão de acessibilidade de atividades comerciais/industriais.  

- Alteração do nível de consumo regional de combustíveis. 

- Descentralização da oferta de emprego. 

Infraestrutur

a Física e 

Social 

- Interferências com redes de utilidades públicas. 

- Interferências com planos de expansão de redes de utilidades públicas. 

- Aumento dos níveis de ruído próximo a equipamentos institucionais sensíveis. 

- Relocação de equipamentos públicos sociais (duas escolas). 

- Alteração dos perímetros de atendimento dos equipamentos públicos locais. 

- Melhoria nos padrões de acesso a alguns equipamentos públicos. 

Qualidade 

de Vida da 

População 

- Mobilização social durante as etapas de planejamento e implantação. 

- Aumento dos níveis de ruído durante a construção. 

- Interrupções temporárias de tráfego local durante a construção. 

- Interrupções temporárias de serviços públicos durante a construção. 

- Desapropriação da futura faixa de domínio (1.070 ha.). 

- Relocação de moradias, estimadas em aproximadamente 1.750.  

- Aumento dos níveis de ruído durante a operação. 

- Impactos na saúde pública. 

- Alterações localizadas nas relações sociais entre as comunidades de áreas urbanas 

consolidadas. 

- Alterações na paisagem. 

- Redução dos tempos de viagem de passageiros. 

- Aumento das opções de emprego para a população motorizada. 

Patrimônio 

Arqueológico 

e Cultural 

- Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural limitadas à ocorrência de 

vestígios arqueológicos ao longo do traçado. 

Finanças 

Públicas 

- Aumento nas receitas fiscais durante a construção. 

- Aumento nas receitas fiscais durante a operação. 

- Impactos decorrentes do aumento dos níveis de investimento privado. 

- Impactos decorrentes do aumento das demandas por infraestrutura física e social. 

Fonte: FESPSP (2004). 
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3.1.3 EIA Trecho Leste 

 

Segundo dados do EIA (JGP/Prime, 2009), o Trecho Leste interliga a interseção do 

Trecho Sul com a ligação com a Avenida Papa João XXIII, em Mauá, estendendo-se por 

Arujá, passando pela Rodovia Presidente Dutra. Em termos ambientais, afeta zonas de 

ocupação antrópica e a várzea do rio Tietê. O Quadro 5 (parte A e B) apresenta os impactos 

ambientais relacionados ao EIA do trecho Leste do Rodoanel. 

 

Quadro 5. Impactos ambientais apresentados no EIA do trecho Leste do Rodoanel – parte A. 

 Impacto Caracterização do impacto 

M
ei

o
 F

ís
ic

o
 

Terrenos 

- Alteração da morfologia do terreno, da estabilidade das encostas e aumento da 

susceptibilidade à erosão. 

- Alteração da morfologia do terreno por aterro de vales, planícies e canal fluvial. 

- Aumento das áreas impermeabilizadas. 

- Aumento do risco de contaminação de solo na construção e na operação. 

- Risco de impactos sobre patrimônio espeleológico. 

Recursos 

Hídricos 

Superficiais 

- Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água. 

- Alteração dos níveis de turbidez dos corpos hídricos. 

- Assoreamento de cursos d’água durante a construção. 

- Alteração da qualidade da água durante a construção. 

- Contaminação dos recursos hídricos durante a operação. 

Recursos 

Hídricos 

Subterrâneos 

- Rebaixamento localizado do lençol freático. 

- Aumento do risco de contaminação do lençol freático durante as obras e na operação. 

Qualidade 

do Ar 

- Impactos na qualidade do ar durante a construção. 

- Impactos na qualidade do ar durante a operação. 

M
ei

o
 B

ió
ti

co
 

Vegetação 

- Supressão da cobertura vegetal da área diretamente afetada. 

- Ampliação do grau de fragmentação de remanescentes florestais. 

- Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas. 

- Efeitos nas comunidades vegetais ribeirinhas pelas interferências nos cursos d´água e nas 

planícies aluviais. 

Fauna 

- Impactos sobre as comunidades de vertebrados terrestres. 

- Interferências com corredores ecológicos e com os deslocamentos da fauna. 

- Afugentamento de fauna, aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça. 

- Aumento da fauna sinantrópica. 

- Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados. 

- Risco de contaminação da fauna aquática e edáfica por acidentes com produtos 

perigosos. 

Fonte: JGP/Prime (2009). 
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Quadro 5. Impactos ambientais apresentados no EIA do trecho Leste do Rodoanel – parte B. 

 Impacto Caracterização do impacto 
M

ei
o

 A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Infraestrutur

a Viária, no 

Tráfego e 

nos 

Transportes 

- Modificações temporárias no padrão local de distribuição do tráfego durante a 

construção. 

- Aumento da circulação de veículos pesados na malha viária local durante a construção. 

- Deterioração do pavimento de vias públicas utilizadas pelos veículos a serviço das obras. 

- Impactos nos níveis de carregamento de tráfego do sistema viário da área de influência 

direta e área de influência indireta. 

- Redução nos tempos de viagem. 

- Alterações no padrão de segurança do tráfego intraurbano e redução de acidentes. 

- Melhoria do grau de confiabilidade dos usuários no sistema viário metropolitano. 

- Redução dos problemas de circulação de cargas altas. 

- Redução dos custos de manutenção da malha viária intraurbana da RMSP. 

- Favorecimento da intermodalidade no transporte de cargas. 

- Interferências com fluxos transversais de veículos e pedestres. 

Estrutura 

Urbana 

- Alterações urbanísticas em trechos urbanos da área influência direta. 

- Alterações dos valores imobiliários. 

- Aumento do grau de atratividade para usos residenciais. 

- Aumento do grau de atratividade para logística e serviços associados. 

- Indução à ocupação de terrenos vagos e áreas não-urbanizadas. 

- Equalização da atratividade relativa dos eixos radiais interligados à localização de 

atividades econômicas. 

Atividades 

Econômicas 

- Aumento do grau de atratividade para a instalação de atividades comerciais e industriais 

e consolidação de polos industriais. 

- Melhoria no padrão de acessibilidade de atividades econômicas e industriais na área de 

influência indireta. 

- Geração de empregos diretos e indiretos.  

- Desativação de atividades econômicas localizadas na área diretamente afetada pelas 

obras.  

- Descentralização da oferta de emprego. 

Infraestrutur

a Física e 

Social 

- Interferências com redes de utilidades públicas. 

- Aumento dos níveis de ruído próximo a equipamentos institucionais sensíveis. 

- Relocação de equipamentos públicos sociais.  

Qualidade 

de Vida da 

População 

- Mobilização social durante as etapas de planejamento e implantação.  

- Incômodos à população lindeira na construção. 

- Interrupções de tráfego local durante a construção. 

- Interrupções de serviços públicos durante a construção. 

- Desapropriação.  

- Alterações localizadas nas relações sociais entre as comunidades de áreas urbanas. 

- Alterações na paisagem. 

Patrimônio 

Arqueológico 

e Cultural 

- Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural limitadas à ocorrência de 

vestígios arqueológicos ao longo do traçado. 

Finanças 

Públicas 

- Aumento nas receitas fiscais durante a construção. 

- Aumento nas receitas fiscais durante a operação. 

- Impactos nos níveis de investimento privado. 

- Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção. 

Fonte: JGP/Prime (2009). 
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3.1.4 EIA Trecho Norte 

 

 Segundo dados do EIA (JGP/Prime, 2010), o Trecho Norte do Rodoanel Mario 

Covas, que completa o anel rodoviário paulista e sob o ponto de vista ambiental afeta o 

Parque Estadual da Cantareira. O Quadro 6 (parte A e B) apresenta os impactos ambientais 

relacionados ao EIA do trecho Norte do Rodoanel. 

 

 Quadro 6. Impactos ambientais apresentados no EIA do trecho Norte do Rodoanel – parte A. 

 Impacto Caracterização do impacto 

M
ei

o
 F

ís
ic

o
 

Terrenos 

- Alteração da estabilidade das encostas e aumento da susceptibilidade à erosão por 

terraplenagem e escavação dos túneis. 

- Aumento das áreas impermeabilizadas. 

- Aumento do risco de contaminação de solo na construção e na operação. 

Recursos 

Hídricos 

Superficiais 

- Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água. 

- Alteração dos níveis de turbidez dos corpos hídricos. 

- Assoreamento de cursos d’água durante a construção. 

- Alteração da qualidade da água durante a construção. 

- Contaminação dos recursos hídricos durante a operação. 

Recursos 

Hídricos 

Subterrâneos 

- Alteração no fluxo das águas subterrâneas. 

- Aumento do risco de contaminação do lençol freático durante as obras e na operação. 

Qualidade 

do Ar 

- Impactos na qualidade do ar durante a construção. 

- Impactos na qualidade do ar durante a operação. 

M
ei

o
 B

ió
ti

co
 

Vegetação 

- Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada. 

- Risco de supressão de espécies protegidas e/ou em listas de ameaça de extinção. 

- Ampliação do grau de fragmentação florestal e instalação do efeito de borda. 

- Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas remanescentes no 

entorno da rodovia. 

- Risco de alteração da estrutura e diversidade das florestas do Parque Estadual da 

Cantareira adjacentes à rodovia. 

Fauna 

- Impactos sobre as comunidades de vertebrados terrestres e Interferências com corredores 

ecológicos. 

- Afugentamento de fauna, aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça 

durante a implantação. 

- Riscos de predação e doenças para a fauna silvestre. 

- Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados. 

- Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna aquática e 

edáfica por acidentes com cargas tóxicas. 

 Fonte: JGP/Prime (2010) 
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Quadro 6. Impactos ambientais apresentados no EIA do trecho Norte do Rodoanel – parte B. 

 Impacto Caracterização do impacto 
M

ei
o

 A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Infraestrutur

a Viária, no 

Tráfego e 

nos 

Transportes 

- Modificações temporárias no padrão local de distribuição do tráfego. 

- Sobrecarga de veículos pesados na malha viária local durante a construção. 

- Impactos nos níveis de carregamento de tráfego do sistema viário local. 

- Alterações nos volumes de tráfego dos demais trechos do Rodoanel. 

- Melhoria de acessibilidade entre rodovias radiais da RMSP. 

- Benefícios socioeconômicos devidos à redução dos tempos de viagem. 

- Alterações no padrão de segurança do tráfego intraurbano e redução de acidentes. 

- Melhoria do grau de confiabilidade dos usuários no sistema viário metropolitano. 

- Favorecimento da intermodalidade no transporte de cargas. 

- Redução dos custos de manutenção da malha viária intraurbana da RMSP. 

- Favorecimento da intermodalidade no transporte de cargas. 

- Interferências com fluxos transversais de pedestres. 

- Redução das emissões de gases de efeito estufa. 

Estrutura 

Urbana 

- Alterações urbanísticas na área de influência indireta e área de influência direta. 

- Alterações dos valores imobiliários. 

- Aumento do grau de atratividade para usos residenciais. 

- Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas. 

Atividades 

Econômicas 

- Melhoria no padrão de acessibilidade de atividades econômicas. 

- Geração de empregos diretos e indiretos.  

- Desativação de atividades econômicas localizadas na área diretamente afetada pelas 

obras.  

- Descentralização da oferta de emprego. 

Infraestrutur

a Física e 

Social 

- Interferências com redes de utilidades públicas. 

- Aumento dos níveis de ruído próximo a equipamentos institucionais sensíveis. 

- Relocação de equipamentos públicos sociais.  

- Melhoria nos padrões de acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos. 

- Alteração do padrão de acesso a equipamentos públicos durante a construção. 

Qualidade 

de Vida da 

População 

- Mobilização social durante as etapas de planejamento e implantação.  

- Incômodos à população lindeira na construção. 

- Interrupções de serviços públicos durante a construção. 

- Desapropriação e relocação de moradias. 

- Alterações localizadas nas relações sociais entre as comunidades de áreas urbanas. 

- Alterações na paisagem. 

Patrimônio 

Arqueológico 

e Cultural 

- Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural limitadas à ocorrência de 

vestígios arqueológicos ao longo do traçado. 

Finanças 

Públicas 

- Aumento nas receitas fiscais durante a construção. 

- Aumento nas receitas fiscais durante a operação. 

- Impactos decorrentes do aumento dos níveis de investimento privado. 

- Aumento das demandas por infraestrutura física e social. 

Fonte: JGP/Prime (2010). 

 

 

3.2 ANÁLISE DE DADOS 

 

Quanto ao instrumento de pesquisa para análise de dados, há vários procedimentos 

recentemente descritos e testados para integração e análise de serviços ecossistêmicos em 

instrumentos de Avaliação de Impacto em diferentes escalas do planejamento: o framework 

estabelecido pelo World Resources Institute (Landsberg et al. 2011), subsidiado pelos 

pressupostos da Convenção da Diversidade Biológica e o framework proposto por Honrado et 
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al. (2013), embasado também nas pesquisas de Rounsevell et al. (2010), Burkhard et al. 

(2012), Partidário e Gomes (2013), dentre outros.   

Existem diversos quadros conceituais e roteiros que direcionam a avaliação de 

impactos sobre serviços ecossistêmicos presentados na literatura e por órgãos relacionados, 

destacando-se: IFC (2002); Slootweg et al. (2006); WBCSD WRI (2008); OECD (2008); 

Rounsevell et al. (2010); Landsberg et al. (2011); Burkhard et al. (2012); Honrado et al. 

(2013); Partidário e Gomes (2013); dentre outros. 

A maioria desses roteiros subsidiam uma análise ex-ante dos serviços 

ecossistêmicos, como a realizada por Rosa (2014) que aplicou o referencial de Landsberg et 

al. (2011) para testar a aplicabilidade da abordagem de serviços ecossistêmicos à AIA de 

projeto minerário, realizando para isso levantamentos de campo para identificação dos grupos 

de beneficiários afetados pela oferta dos serviços ecossistêmicos existentes. Rosa e Sánchez 

(2015) adaptaram esse mesmo referencial para avaliar 5 casos de estudos ambientais de 

mineração indicados pelo WRI (World Resources Institute) que utilizaram a abordagem de 

serviços ecossistêmicos para avaliar boas práticas atuais e propor melhorias quanto à inserção 

desse tema na agenda tradicional de realização de estudos ambientais pelos instrumentos de 

Avaliação de Impacto. 

Dessa forma, optou-se por adaptar e aplicar um roteiro anteriormente testado e com 

os resultados publicados em literatura. Como essa é uma pesquisa documental, do tipo ex-

post, em que se avaliam os estudos depois que os documentos técnicos estão finalizados, 

considerou-se que o roteiro proposto por Honrado et al. (2013), estabelecido para avaliar 

EIAs e AAEs, com algumas adaptações era aquele que melhor se ajustava a pesquisa.  

De modo a atingir os objetivos dessa pesquisa exploratória selecionou-se o 

referencial metodológico proposto por Honrado et al. (2013) quanto a: a) identificar a 

existência de uma relação preliminar de correspondência entre a tipologia ou categoria de 

serviços ecossistêmicos descritas em literatura (Landsberg et al. 2011) e o conteúdo do EIA e  

da AAE quanto aos fatores ambientais considerados; b) identificar e qualificar, 

preliminarmente, as referências a serviços ecossistêmicos caracterizadas no conteúdo 

(diagnóstico, impactos e/ou programas ambientais) dos  EIAs e da AAE.  

De modo complementar ao estabelecido por Honrado et al. (2013) nesta pesquisa 

também foi realizada, a partir do construto serviços ecossistêmicos, uma analise de “tiering” 

ou hierarquização do planejamento com vistas a verificar se houve um alinhamento ou um 

direcionamento da abordagem dos serviços ecossistêmicos na AAE (do programa) e nos EIAs 

(dos projetos do trecho sul, trecho leste e trecho norte) subsequentes. 
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Aplicou-se para a análise dos dados obtidos por fonte documental a aplicação da 

Análise de Conteúdo (Bardin, 2007), que consiste em um método para interpretar o conteúdo 

de um documento técnico, por meio de descrições sistemáticas permitindo a reinterpretação 

das mensagens expressas nos documentos, até que sejam compreendidos os significados 

intrínsecos ao objeto de análise em estudo. Foi feita uma análise de conteúdo dos EIAs e da 

AAE de modo a avaliar, por meio do roteiro adotado, como os serviços ecossistêmicos estão 

presentes nesses documentos.  

 

3.2.1 Procedimentos para análise dos serviços ecossistêmicos (SE) nos EIAs  

 

A análise dos serviços ecossistêmicos nos EIAs a partir da adaptação do referencial 

de Honrado et al. (2013) ocorreu em três etapas. 

 

Etapa 1 – Associação da intensidade do impacto ambiental, conforme classificado no EIA, 

com eventual potencial de serviço ecossistêmico relacionado. 

 

Os impactos ambientais foram classificados em todos os EIAs pelo mesmo critério 

nas categorias de intensidade baixa, média e alta. Nesta etapa foram apontados apenas aqueles 

classificados como média ou alta intensidade (independente se positivos ou negativos), sendo 

descartados aqueles classificados como de baixa intensidade, assumindo-se que se os 

impactos têm pouca significância à relação com potencial serviço ecossistêmico pode ser 

considerada desprezível. 

Como produto dessa etapa foi gerado um quadro em que são listados apenas os 

impactos classificados como de alta e média intensidade. 

 

Etapa 2 – Identificação da potencial associação explícita entre os serviços ecossistêmicos, 

conforme classificação do MEA (2005) e a classificação da intensidade dos impactos 

ambientais no EIA. 

 

Para os impactos destacados na Etapa 1 como de média e alta intensidade fez-se uma 

busca por palavras-chave referentes a serviços ecossistêmicos. Essas palavras-chave 

compreenderam aquelas referentes aos serviços de provisão, regulação, cultural e de suporte 

conforme classificação do MEA (2005).   
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Para esses impactos fez-se uma análise de conteúdo da descrição de impacto por 

meio de unidades de análise de conteúdo (Bardin, 2007), que permite ordenar 

sistematicamente a informação, não se limitando apenas a descrever o conteúdo, mas também 

tentando identificar relações de causa e efeitos do material escrito (Martins & Theóphilo, 

2009).  Foram utilizadas como unidades de registros as palavras-chave associadas aos 

serviços ecossistêmicos conforme classificação do MEA (2005), em seguida foi conduzida 

análise semântica tentando verificar se o contexto que a palavra-chave foi empregada está 

condizente com interferências na oferta de algum serviço ecossistêmico. 

Como produto dessa etapa foi gerado um quadro em que para as categorias de 

serviços ecossistêmicos do MEA (2005) foi apresentada a palavra-chave e o contexto de 

correlação explícita encontrado no EIA analisado. 

 

Etapa 3 – Caracterização da eventual associação implícita entre a descrição dos impactos 

ambientais obtidos na Etapa 1 e os possíveis serviços ecossistêmicos, conforme classificação 

do MEA (2005). 

 

Para os impactos resultantes da etapa 1 – aqueles classificados como de média e alta 

intensidade fez-se novamente uma análise de conteúdo da descrição de impacto por meio de 

unidades de análise de conteúdo (Bardin, 2007), da seguinte maneira: na ausência de 

correlação direta com as palavras-chave usadas como unidades de registro, foi feita uma 

análise da caracterização do impacto no EIA de modo a destacar o porquê aquela descrição 

foi considerada como potencialmente associada a um serviço ecossistêmico. 

Como produto dessa etapa foi gerado um quadro em que serão distinguidas as 

categorias de serviços ecossistêmicos, a partir do referencial do MEA (2005), identificadas 

implicitamente pelo conteúdo do EIA analisado. 

 

3.2.2 Procedimentos para análise dos serviços ecossistêmicos (SE) na AAE  

 

A análise dos serviços ecossistêmicos na AAE a partir da adaptação do referencial de 

Honrado et al. (2013) ocorreu em duas etapas. 

 

Etapa 1 – Associação do conteúdo da AAE com eventual potencial de serviço ecossistêmico 

relacionado por categorias de SE, como apresentado no MEA (2005). 
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Para os temas relevantes para análise da AAE apresentados no Quadro 3, 

complementados pelo conteúdo dos itens relativos às macro-alternativas para o trecho sul, 

trecho leste e trecho norte, foram associados às categorias de serviços ecossistêmicos, como 

descritas pelo MEA (2005), destacando-se como foi realizada associação. 

 

Como produto dessa etapa foi gerado um quadro em que para as categorias de 

serviços ecossistêmicos, a partir do referencial do MEA (2005), foram correlacionados os 

temas ambientais considerados na AAE. 

 

Etapa 2 – Verificação da abordagem geral para os serviços ecossistêmicos potenciais 

identificados na AAE. 

 

Para os temas relevantes para análise da AAE apresentados no Quadro 3, 

complementados pelo conteúdo dos itens relativos às macro-alternativas para o trecho sul, 

trecho leste e trecho norte, foram associados às categorias de serviços ecossistêmicos, como 

descritas pelo MEA (2005), destacando-se como foi realizada  associação. 

Para os serviços ecossistêmicos identificados na etapa 1 foi feita uma análise de 

conteúdo nos itens da AAE referente à qualidade ambiental sem o Rodoanel (item 4.5) e à 

RMSP com o Rodoanel (item 5), e no item 7 da AAE de modo a identificar evidências dos 

critérios para análise explícita de Serviços Ecossistêmicos, conforme apresentado na Figura 4. 

Como produto dessa etapa foi gerado um quadro em que, para os temas ambientais 

em que foi verificada associação com SE conforme Etapa 1, foram assinalados os critérios 

para análise explícita de serviços ecossistêmicos apresentados na Figura 4, acrescidos dos 

comentários que permitiram essa análise. 

 

3.2.3 Análise integrada dos serviços ecossistêmicos (SE) nos EIAs e AAE  

 

A análise da integração dos serviços ecossistêmicos nos EIAs e na AAE foi realizada 

a partir da adaptação do referencial de Honrado et al. (2013) e ocorreu em três etapas. 

 

Etapa 1 – Análise da abordagem dos SE nos EIAs analisados. 

 

Os resultados da análise do item 3.2.1, obtidos para cada EIA, foram utilizados para 

aplicar o roteiro de Honrado et al. (2013) que permite inferir em que estágio de abordagem 



 

 

48 
 

 

dos SE nessa categoria de estudo ambiental em cinco estágios: 1) A tipologia de SE como 

uma ferramenta de avaliação integrada; 2) A tipologia de SE como um ferramenta de 

avaliação temática/setorial; 3) Avaliações de SE temáticas/setoriais implícitas; 4) Avaliações 

de SE temáticas/setoriais quantificadas; 5) Avaliações de SE temáticas/setoriais explícitas e 

espacializadas. 

Como produto dessa etapa foi gerado um quadro em que para cada EIA foi 

apresentada uma justificativa referente ao enquadramento em uma das cinco categorias 

descritas por Honrado et al. (2013). 

 

Etapa 2 – Análise da abordagem dos SE na AAE analisada. 

 

Os resultados da análise do item 3.2.2, para a AAE, foram utilizados para aplicar o 

roteiro de Honrado et al. (2013) que permite inferir em que estágio de abordagem dos SE 

nessa categoria de estudo ambiental em cinco estágios: 1) Priorização dos serviços 

ecossistêmicos; 2) Identificação e envolvimento dos stakeholders (partes interessadas); 3) 

AAE com inclusão de SE; 4) SE como parte do problema e mapeamento dos stakeholders; 5) 

Valoração dos SE. 

Como produto dessa etapa foi gerado um quadro em que para a AAE foi apresentada 

uma justificativa referente ao enquadramento em uma das cinco categorias descritas por 

Honrado et al. (2013). 

 

Etapa 3 – Análise da integração da análise dos SE nos EIAs e AAE analisados. 

  

Em abordagem qualitativa e descritiva foi apresentada uma interpretação sobre o 

“tiering” ou hierarquização nesse caso de AAE seguida de EIAs quanto a: 

 

a) Comparação da análise ambiental dos EIAs à AAE, por meio da análise dos 

Quadros 3 aos Quadros 4, 5 e 6; 

b)  Aplicação do referencial de Honrado et al. (2013) para análise dos componentes 

dos serviços ecossistêmicos nos instrumentos de AI analisados em três estágios: 

1) Integração; 2) Avaliação e 3) Quantificação. 
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4 RESULTADOS 

 

Apresentam-se os resultados da análise dos serviços ecossistêmicos nos EIA do 

Trecho Sul, EIA do Trecho Leste, EIA do Trecho Norte e na AAE do Programa Rodoanel. 

 

4.1 EIA TRECHO SUL 

 

São apresentados os resultados da análise da abordagem do tema serviços 

ecossistêmicos no EIA do Trecho Sul. O Quadro 7 apresenta os impactos ambientais 

classificados no EIA do Trecho Sul nas categorias de intensidade média e alta.  

Quadro 7.  Impactos potenciais do trecho Sul classificados como de alta e média intensidade nos meios físico, 

biótico e antrópico. 

Meio Impactos Potenciais Intensidade 

F
ís

ic
o

 

Alteração da morfologia do relevo e da estabilidade das encostas e aumento da 

susceptibilidade à erosão 
+ 

Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água + 

Alteração dos níveis de turbidez dos corpos hídricos durante a construção + 

Assoreamento de cursos d’água durante a construção + 

Impactos na qualidade do ar durante a operação + 

B
ió

ti
co

 

Supressão da vegetação da área diretamente afetada pelas obras + 

Ampliação do grau de fragmentação dos remanescentes florestais + 

Efeitos nas comunidades ribeirinhas pelas interferências nos cursos d’água e nas 

planícies aluviais 
+ 

Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas + 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Modificações temporárias no padrão local de distribuição do tráfego  + 

Sobrecarga de veículos pesados na malha viária local durante a construção + 

Deterioração do pavimento de vias públicas utilizadas pelos veículos a serviço das obras + 

Impactos nos níveis de carregamento de tráfego do sistema viário local +/+* 

Redução de problemas decorrentes da circulação de cargas altas + 

Favorecimento da intermodalidade no transporte de cargas  + 

Interferências com fluxos transversais de pedestres + 

Alterações nos valores imobiliários + 

Equalização da atratividade relativa dos eixos radiais + 

Redução dos tempos e custos das viagens de caminhão ++ 

Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção + 

Aumento do grau de atratividade para a instalação de atividades comerciais e industriais  + 

Melhoria no padrão de acessibilidade de atividades comerciais/industriais  + 

Mobilização social durante as etapas de planejamento e implantação ++ 

Aumento dos níveis de ruído durante a construção + 

Desapropriação da futura faixa de domínio (1.070 ha.) ++ 

Relocação de moradias +/++ 

Aumento dos níveis de ruído durante a operação + 

Alterações localizadas nas relações sociais entre as comunidades de áreas urbanas 

consolidadas 
+ 

Alterações na paisagem +/++ 

Impactos decorrentes do aumento dos níveis de investimento privado + 

Fonte: modificado de EIA FESPSP (2004). Legenda: impacto (+) Média intensidade e (++) Alta intensidade * - 

impactos classificados como positivo e negativo ao mesmo tempo. 
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De acordo com o Quadro 7, tem-se que 30 impactos foram considerados, sendo 

apenas 6 são de alta intensidade e o restante 24 de média intensidade.  

Para os 30 impactos, destacados no Quadro 7,  foi feita uma busca por palavras-

chave referentes aos serviços ecossistêmicos, conforme descritos pelo MEA (2005). A partir 

da palavra-chave identificada, destacou-se o contexto em que a mesma se relaciona com o 

serviço ecossistêmico em referência, por meio de análise de conteúdo, demonstrando 

evidências de menção explícita ao conceito de SE. A análise completa está apresentada no 

Apêndice A e o Quadro 8 sintetiza esses resultados. 

Quadro 8. Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE (MEA, 2005) e os impactos ambientais 

de intensidade média e alta apresentados no EIA do Trecho Sul. 

Serviço Palavra-chave identificada no EIA 
Correlação explícita 

encontrada 

Provisão 

Alimentos Nenhuma evidencia explicita 

Matéria-prima Nenhuma evidencia explicita 

Fibras Nenhuma evidencia explicita  

Fitofármacos Nenhuma evidencia explicita 

Recursos genéticos e bioquímicos Nenhuma evidencia explicita 

Plantas ornamentais Nenhuma evidencia explicita 

Agua Há evidência explícita* 

Regulação 

Purificação do ar Nenhuma evidencia explicita 

Regulação do clima Nenhuma evidencia explicita 

Purificação e regulação dos ciclos da agua Nenhuma evidencia explicita 

Controle de enchentes e erosão Nenhuma evidencia explicita 

Tratamento de resíduos Nenhuma evidencia explicita 

Controle de pragas e doenças Nenhuma evidencia explicita 

 Cultural 

Inspiração para a cultura, arte e para experiências espirituais Nenhuma evidencia explicita 

Populações rurais e particularmente as tradicionais, como 

caiçaras, indígenas, quilombolas e caboclos, tem sua cultura, 

crenças e modo de vida associados aos serviços culturais de 

ecossistemas nativos 

Nenhuma evidencia explicita 

 Suporte 

Ciclagem de nutrientes Nenhuma evidencia explicita 

Produção primaria Nenhuma evidencia explicita 

Formação dos solos Nenhuma evidencia explicita 

Polinização Há evidência explícita* 

Dispersão de sementes Nenhuma evidencia explicita 

Fonte: adaptado de Honrado et al. (2013). Nota: * a descrição completa das evidências encontradas está 

apresentada no Apêndice A. 

 

De acordo com o Quadro 8, observam-se evidências explícitas de SE no EIA do 

trecho Sul apenas para dois serviços ecossistêmicos: para o serviço de provisão – água e para 

o serviço de suporte – polinização. 

Para complementar essa análise e buscar evidências implícitas na caracterização dos 

impactos ambientais também para os 30 impactos destacados no Quadro 7 foi realizada uma 

análise de conteúdo a partir da descrição no EIA dos impactos classificados como de alta e 

média intensidade com relação aos serviços ecossistêmicos conforme entendimento da 
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classificação do MEA (2005). A análise completa está apresentada no Apêndice A e o Quadro 

9 sintetiza esses resultados. 

Quadro 9. Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do trecho 

Sul e possíveis serviços ecossistêmicos. 

Meio 
Impacto 

 

Serviço ecossistêmico* 
Descrição/Justificativa 

P R C S 

F
ís

ic
o

 

Alteração da morfologia do 

relevo e da estabilidade das 

encostas, e aumento da 

susceptibilidade à erosão, 

principalmente nos trechos 

X X   
- Processos erosivos associados ao 

escoamento fluvial. 

Alterações no regime 

fluviométrico de cursos d’água 
 X   

- Redução da permeabilidade da 

superfície dos terrenos que pode 

afetar os volumes de escoamento 

pluvial e os picos de cheias nas 

bacias interceptadas. 

Alteração dos níveis de turbidez 

dos corpos hídricos durante a 

construção 

X X   

- Deverá causar o carreamento de 

particulados finos em direção a 

cursos d’água próximos, provocando 

aumento da turbidez e consequente 

decréscimo da qualidade das águas.  

- Processos erosivos, com o 

consequente carreamento de 

material. 

Assoreamento de cursos d’água 

durante a construção 
 X   

- Fonte de processos erosivos. 

- Alterações localizadas da 

morfologia fluvial dos trechos 

afetados, podendo originar situações 

de obstrução de drenagem com 

impacto na vegetação ribeirinha. 

Impactos na qualidade do ar 

durante a operação  
 X   

- Alterará a quantidade de emissões 

atmosféricas de fonte móvel. 

- Deterioração da qualidade do ar, em 

função da atração de viagens que de 

outra forma continuariam a utilizar-

se do sistema viário. 

B
ió

ti
co

 

Supressão da vegetação da área 

diretamente afetada 
 X   

- Remoção da vegetação. 

 

Ampliação do grau de 

fragmentação dos 

remanescentes florestais 

X    

- Poderá segregar populações e 

interferir na capacidade reprodutiva 

daquelas vulneráveis ao isolamento.  

Efeitos nas comunidades 

ribeirinhas pelas interferências 

nos cursos d’água e nas 

planícies aluviais 

X X   

- Interferência na estrutura e 

distribuição de algumas comunidades 

florestais. 

- Desmatamento. 

- Interferência na dinâmica natural 

dos cursos d’agua. 

Alteração do nível de risco da 

ocorrência de incêndios nas 

florestas 

X X   

- Formações florestais remanescentes 

poderão se tornar vulneráveis durante 

as obras ou fase de operação por 

descuido dos trabalhadores ou 

usuários da rodovia. 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Alterações na paisagem X X   
- Supressão da vegetação e alteração 

da morfologia do relevo. 

Fonte: adaptado de Honrado et al. (2013). Legenda: Serviços ecossistêmicos: P– provisão; R– regulação; C– 

cultural e S – suporte. 
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De acordo com o Quadro 9, pode-se observar evidências implícitas de SE no EIA do 

trecho Sul para 5 impactos sobre o meio físico, 4 sobre o meio biótico e apenas 1 sobre o 

antrópico. As associações implícitas estão predominantemente relacionadas aos serviços de 

regulação, seguidos dos de provisão, não sendo observadas para os culturais e os de suporte. 

 

4.2 EIA TRECHO LESTE 

 

São apresentados os resultados da análise da abordagem do tema serviços 

ecossistêmicos no EIA do Trecho Leste. 

O Quadro 10 apresenta os impactos ambientais classificados no EIA do Trecho Leste 

nas categorias de intensidade média e alta.  

Quadro 10.  Impactos potenciais do trecho Leste classificados como de alta e média intensidade. 

Meio Impactos Potenciais Intensidade 

F
ís

ic
o

  

Alteração da morfologia do terreno, estabilidade das encostas e aumento da susceptibilidade à 

erosão 
+ 

Alteração da morfologia do terreno por aterro de vales, planícies e/ou canal fluvial + 

Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água + 

Alteração dos níveis de turbidez dos corpos hídricos durante a construção + 

Assoreamento de cursos d’água durante a construção + 

Impactos na qualidade do ar durante a construção + 

B
ió

ti
co

 

Supressão de cobertura vegetal da área diretamente afetada + 

Ampliação do grau de fragmentação de remanescentes florestais + 

Efeitos nas comunidades vegetais ribeirinhas por interferências nos cursos d’água e nas 

planícies aluviais 
+ 

Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas + 

Impactos sobre as comunidades de vertebrados terrestres + 

Interferências com corredores ecológicos e com os deslocamentos da fauna + 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Modificações temporárias no padrão local de distribuição do tráfego durante a Construção + 

Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a construção + 

Deterioração do pavimento de vias públicas utilizadas pelos veículos a serviço das obras + 

Impactos nos níveis de carregamento do sistema viário  + 

Favorecimento da intermodalidade no transporte de cargas ++ 

Interferências com fluxos transversais de veículos e pedestres + 

Indução à ocupação de terrenos vagos e áreas não-urbanizadas + 

Alterações dos valores imobiliários + 

Aumento do grau de atratividade para usos residenciais + 

Aumento do grau de atratividade para logística e serviços associados ++ 

Equalização da atratividade relativa dos eixos radiais interligados à localização de atividades 

econômicas 
+ 

Aumento do grau de atratividade para a instalação de atividades comerciais e industriais  + 

Melhoria no padrão de acessibilidade de atividades comerciais e industriais  + 

Geração de empregos diretos e indiretos + 

Descentralização da oferta de emprego + 

Mobilização social durante as etapas de planejamento e implantação ++ 

Incômodos à população lindeira na construção + 

Desapropriação ++ 

Alterações localizadas nas relações sociais entre as comunidades de áreas urbanas 

consolidadas 
+ 

Alterações na paisagem +/++ 

Impactos nos níveis de investimento privado + 

Fonte: modificado de EIA JGP/Prime (2009). Legenda: impacto (+) Media intensidade e (++) Alta intensidade* - 

impactos classificados como positivo e negativo ao mesmo tempo. 
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De acordo com o Quadro 10, tem-se que 36 impactos foram considerados, sendo 

apenas 5 são de alta intensidade e o restante 31 de média intensidade.  

Para os 36 impactos, destacados no Quadro 10, foi feita uma busca por palavras-

chave referentes aos serviços ecossistêmicos, conforme descritos pelo MEA (2005). A partir 

da palavra-chave identificada, destacou-se o contexto em que a mesma se relaciona com o 

serviço ecossistêmico em referência, por meio de análise de conteúdo, demonstrando 

evidências de menção explícita ao conceito de SE. A análise completa está apresentada no 

Apêndice A e o Quadro11 sintetiza esses resultados. 

Quadro 11. Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE (MEA, 2005) e os impactos ambientais 

de intensidade média e alta apresentados no EIA do Trecho Leste. 

Serviço Palavra-chave identificada no EIA Correlação explícita encontrada 

Provisão 

Alimentos Nenhuma evidencia explicita 

Matéria-prima Nenhuma evidencia explicita 

Fibras Nenhuma evidencia explicita  

Fitofármacos Nenhuma evidencia explicita 

Recursos genéticos e bioquímicos Nenhuma evidencia explicita 

Plantas ornamentais Nenhuma evidencia explicita  

Agua  Há evidência explícita*  

 Regulação 

Purificação do ar Nenhuma evidencia explicita 

Regulação do clima Nenhuma evidencia explicita 

Purificação e regulação dos ciclos da agua Nenhuma evidencia explicita 

Controle de enchentes e erosão Nenhuma evidencia explicita 

Tratamento de resíduos Nenhuma evidencia explicita 

Controle de pragas e doenças Nenhuma evidencia explicita 

 Cultural 

Inspiração para a cultura, arte e para experiências espirituais Nenhuma evidencia explicita 

Populações rurais e particularmente as tradicionais, como caiçaras, 

indígenas, quilombolas e caboclos, tem sua cultura, crenças e modo 

de vida associados aos serviços culturais de ecossistemas nativos 

Nenhuma evidencia explicita 

 Suporte 

Ciclagem de nutrientes Nenhuma evidencia explicita 

Produção primaria Nenhuma evidencia explicita 

Formação dos solos Nenhuma evidencia explicita 

Polinização  Há evidência explícita* 

Dispersão de sementes Nenhuma evidencia explicita 

Fonte: adaptado de Honrado et al. (2013). Nota: * a descrição completa das evidências encontradas está 

apresentada no Apêndice A. 

 

De acordo com o Quadro 11, observam-se evidências explícitas de SE no EIA do 

trecho Leste apenas para dois serviços ecossistêmicos: para o serviço de provisão – água e 

para o serviço de suporte – polinização. 

Para complementar essa análise e buscar evidências implícitas na caracterização dos 

impactos ambientais também para os 36 impactos destacados no Quadro 10 foi realizada uma 

análise de conteúdo a partir da descrição no EIA dos impactos classificados como de alta e 

média intensidade com relação aos serviços ecossistêmicos conforme entendimento da 

classificação do MEA (2005). A análise completa está apresentada no Apêndice A e o Quadro 

12 sintetiza esses resultados. 
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Quadro 12. Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do 

trecho Leste e possíveis serviços ecossistêmicos.(continua) 

Meio 

  
Impacto 

  

Serviço 

ecossistêmico* Descrição/Justificativa 

P R C S 

F
ís

ic
o

 

 

Alteração da morfologia do 

terreno, da estabilidade das 

encostas e aumento da 

susceptibilidade à erosão 

 
X     - Processos erosivos. 

Alteração da morfologia do 

terreno por aterro de vales, 

planícies e/ou canal fluvial 
 

X 
  

- Elevada susceptibilidade à erosão e ao 

Assoreamento. 

- Remoção da cobertura vegetal. 

Alterações no regime 

fluviométrico de cursos d’água 
X X 

  

- Pode reduzir os tempos de concentração e 

aumentar as áreas das bacias de contribuição 

de algumas drenagens naturais. 

- Poderão ocorrer problemas pontuais, como 

desestabilização de margens ou o aumento 

do risco de inundações. 

Alteração dos níveis de turbidez 

dos corpos hídricos durante a 

construção 

X X   

- A qualidade das águas nos corpos hídricos 

da AID poderá ser afetada pelo carreamento 

de sedimentos durante os eventos de chuva. 

- Causar o carreamento de particulados finos 

em direção a cursos d’água próximos, 

provocando aumento da turbidez e 

consequente decréscimo da qualidade das 

águas. 

- Poderá afetar todos os cursos d’água das 

bacias de drenagem atravessadas 

diretamente pelo empreendimento. 

Assoreamento de cursos d’água 

durante a construção 
X X X X 

- Alterações localizadas da morfologia 

fluvial podendo originar situações de 

obstrução de drenagem com impacto na 

vegetação ribeirinha. 

- Afetar cursos d’água que possuem 

pequenos barramentos utilizados para 

tomadas de água para irrigação ou para 

criação de peixes com fins recreacionais. 

Impactos na qualidade do ar 

durante a construção  
X 

  

- Ressuspensão de poeira deverá ocorrer 

como decorrência das atividades de limpeza 

do terreno, terraplenagem, formação da base 

e sub-base do pavimento e pavimentação. 

- Suspensão de poeira nas pedreiras 

comerciais. 

- Emissões decorrentes da queima de 

combustíveis durante a Construção. 

B
ió

ti
co

 

Ampliação do grau de 

fragmentação de remanescentes 

florestais 

 

X 

 

X  

 

X 

- 46 fragmentos florestais em estágio médio 

e médio a avançado de regeneração e 

florestas de várzea serão diretamente 

afetados pela implantação do Trecho Leste 

do Rodoanel. 

- Fracionamento de formações florestais, 

naturais ou antrópicas, poderá 

eventualmente interromper corredores, 

elementos lineares que unem fragmentos 

isolados, particularmente importantes em 

paisagens fragmentadas para as espécies 

cuja polinização e/ou dispersão dependam 

de animais estritamente florestais ou que 

evitam ambientes não-florestais. 
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Quadro 12. Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do 

trecho Leste e possíveis serviços ecossistêmicos. (continuação) 

Meio 

  
Impacto 

  

Serviço 

ecossistêmico* Descrição/Justificativa 

P R C S 

B
ió

ti
co

 

Efeitos nas comunidades 

vegetais ribeirinhas pelas 

interferências nos cursos d’água 

e nas planícies aluviais 

X X   

- Possibilidade das obras afetarem de forma 

significativa a sua dinâmica hidrológica 

natural. 

Alteração do nível de risco da 

ocorrência de incêndios nas 

florestas 

X   X 
- Pode afetar negativamente remanescentes 

florestais. 

Impactos sobre as comunidades 

de vertebrados terrestres 
X 

  
X - Desaparecimento da fauna silvestre. 

Interferências com corredores 

ecológicos e com os 

deslocamentos da fauna 

X X  X 

- Diminuição da diversidade genética entre 

as populações silvestres. 

- Possibilitam também a passagem de 

doenças, predadores e espécies exóticas que 

comprometem a dinâmica da 

metapopulação. 

- Os impactos de fragmentação e perda de 

conectividade provocam efeitos de atrito que 

levam as extinções locais e erosão genética 

no longo prazo. 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

 

Incômodos à população lindeira 

na construção  

 

X   
- O aumento de poeira em suspensão. 

Alterações na paisagem    X 
- Supressão de vegetação e alteração da 

morfologia do relevo. 

Fonte: adaptado de Honrado et al. (2013). Legenda: Serviços ecossistêmicos: P– provisão; R– regulação; C– 

cultural e S – suporte. 

 

De acordo com o Quadro 12, pode-se observar evidências implícitas de SE no EIA 

do trecho Leste para 6 impactos sobre o meio físico, 5 sobre o meio biótico e apenas 2 sobre o 

antrópico. As associações implícitas estão predominantemente relacionadas aos serviços de 

regulação, seguidos dos de provisão, de suporte e os culturais. 

 

4.3 EIA TRECHO NORTE 

 

São apresentados os resultados da análise da abordagem do tema serviços 

ecossistêmicos no EIA do Trecho Norte. 

O Quadro 13 apresenta os impactos ambientais classificados no EIA do Trecho Norte 

nas categorias de intensidade média e alta.  
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Quadro 13. Impactos potenciais do trecho Norte classificados como de alta e média intensidade. 

Meio Impactos Potenciais Intensidade 
F

ís
ic

o
 

Alteração da estabilidade das encostas e aumento da susceptibilidade à erosão por 

terraplenagem 
+ 

Alteração da estabilidade das encostas e aumento da susceptibilidade à erosão por 

escavação de túneis 
+ 

Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água + 

Alteração dos níveis de turbidez dos corpos hídricos durante a construção + 

Assoreamento de cursos d’água durante a construção + 

Impactos na qualidade do ar durante a construção + 

B
ió

ti
co

 

Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada + 

Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas remanescentes no 

entorno da rodovia 
+ 

Impactos sobre as comunidades de vertebrados terrestres e Interferências com corredores 

ecológicos 
+ 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Modificações temporárias no padrão local de distribuição do tráfego durante a 

construção 
+ 

Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a construção + 

Impactos nos níveis de carregamento do sistema viário da RMSP +/++ 

Alterações nos volumes de tráfego dos demais trechos do Rodoanel + 

Melhoria da acessibilidade entre rodovias radiais da RMSP + 

Benefícios socioeconômicos devidos à redução dos tempos de viagem ++ 

Favorecimento da intermodalidade no transporte de cargas ++ 

Interferências com fluxos transversais de pedestres + 

Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa ++ 

Alterações urbanísticas  + 

Alterações urbanísticas na AID + 

Alterações dos valores imobiliários + 

Aumento do grau de atratividade para usos residenciais + 

Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas ++ 

Melhoria no padrão de acessibilidade às atividades econômicas + 

Geração de empregos diretos e indiretos + 

Descentralização da oferta de emprego + 

Melhoria no padrão de acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo ++ 

Mobilização social durante as etapas de planejamento e implantação ++ 

Incômodos à população lindeira na construção + 

Desapropriação e Relocação de Moradias ++ 

Alterações localizadas nas relações sociais entre comunidades de áreas urbanas + 

Alterações na paisagem +/+ 

Impactos nos níveis de investimento privado + 

Fonte: modificado de EIA JGP/Prime (2010). Legenda: impacto (+) Media intensidade e (++) Alta intensidade * 

- impactos classificados como positivo e negativo ao mesmo tempo. 

 

De acordo com o Quadro 13, tem-se que 33 impactos foram considerados, sendo 

apenas 9 são de alta intensidade e o restante 24 de média intensidade.  

Para os 33 impactos, destacados no Quadro 13, foi feita uma busca por palavras-

chave referentes aos serviços ecossistêmicos, conforme descritos pelo MEA (2005). A partir 

da palavra-chave identificada, destacou-se o contexto em que a mesma se relaciona com o 

serviço ecossistêmico em referência, por meio de análise de conteúdo, demonstrando 

evidências de menção explícita ao conceito de SE. A análise completa está apresentada no 

Apêndice A e o Quadro 14 sintetiza esses resultados. 
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Quadro 14. Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE (MEA, 2005) e os impactos ambientais 

de intensidade média e alta apresentados no EIA do Trecho Norte. 

Serviço Palavra-chave identificada no EIA 
Correlação explícita 

encontrada 

Provisão 

Alimentos 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Matéria-prima 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Fibras 
Nenhuma evidencia 

explicita 
 

Fitofármacos 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Recursos genéticos e bioquímicos 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Plantas ornamentais 
Nenhuma evidencia 

explicita 
 

Agua Há evidência explícita*  

 Regulação 

 Purificação do ar 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Regulação do clima 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Purificação e regulação dos ciclos da agua 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Controle de enchentes e erosão 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Tratamento de resíduos 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Controle de pragas e doenças 
Nenhuma evidencia 

explicita 

 Cultural 

 Inspiração para a cultura, arte e para experiências espirituais 
 Nenhuma evidencia 

explicita 

Populações rurais e particularmente as tradicionais, como caiçaras, 

indígenas, quilombolas e caboclos, tem sua cultura, crenças e modo de 

vida associados aos serviços culturais de ecossistemas nativos 

Nenhuma evidencia 

explicita 

 Suporte 

Ciclagem de nutrientes 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Produção primaria 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Formação dos solos 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Polinização Há evidência explícita* 

Dispersão de sementes 
Nenhuma evidencia 

explicita 

Fonte: adaptado de Honrado et al. (2013). Nota: * a descrição completa das evidências encontradas está 

apresentada no Apêndice A. 

 

De acordo com o Quadro 14, observam-se evidências explícitas de SE no EIA do 

trecho Norte apenas para dois serviços ecossistêmicos: para o serviço de provisão – água e 

para o serviço de suporte – polinização. 

Para complementar essa análise e buscar evidências implícitas na caracterização dos 

impactos ambientais também para os 33 impactos destacados no Quadro 13 foi realizada uma 

análise de conteúdo a partir da descrição no EIA dos impactos classificados como de alta e 

média intensidade com relação aos serviços ecossistêmicos conforme entendimento da 
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classificação do MEA (2005). A análise completa está apresentada no Apêndice A e o Quadro 

15 sintetiza esses resultados. 

Quadro 15. Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do trecho 

Norte e possíveis serviços ecossistêmicos. 

Meio Impacto 

Serviço 

ecossistêmico 

Descrição/Justificativa 

 

 P R C S 

F
ís

ic
o

 

Alteração da estabilidade das encostas e 

aumento da susceptibilidade à erosão por 

terraplenagem 

X X  X 

- Processos erosivos. 

- Elevação do nível da água. 

- Desencadeamento de movimentos 

de massa em encostas. 

Alteração da estabilidade das encostas e 

aumento da susceptibilidade à erosão por 

escavação de túneis 

 X   
- Resultar em desplacamentos 

superficiais das rochas. 

Alterações no regime fluviométrico de cursos 

d’água 
X X   

- Desestabilização de margens ou o 

aumento do risco de inundações. 

Alteração dos níveis de turbidez dos corpos 

hídricos durante a construção 
X X   

- Os trabalhos de terraplenagem e 

pavimentação poderão causar o 

carreamento de particulados finos em 

direção a cursos d’água próximos, 

provocando aumento da turbidez e 

consequente decréscimo da qualidade 

das águas. 

Assoreamento de cursos d’água durante a 

construção 
X X   

- Alterações localizadas da 

morfologia fluvial - originar 

situações de obstrução de drenagem 

com impacto na vegetação 

ribeirinha.  

- Assoreamento dos cursos d’agua. 

Impactos na qualidade do ar durante a 

construção 
 X   

- Atividades de terraplenagem 

- Circulação de veículos a serviço 

da obra. 

B
ió

ti
co

 

Alteração do nível de risco da ocorrência de 

incêndios nas florestas remanescentes no 

entorno da rodovia 

   X 
- Limpeza de terreno e 

desmatamento. 

Impactos sobre as comunidades de vertebrados 

terrestres e Interferências com corredores 

ecológicos 

X X  X 

- Possíveis interferências com 

corredores faunísticos os contínuos 

florestais que garantem a diversidade 

genética entre as populações 

silvestres, pois permitem os 

deslocamentos da fauna silvestres. 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Redução das Emissões de Gases de Efeito 

Estufa 
 X   

- GEE tendem a diminuir baseado na 

diminuição de distância rodada em 

um dia causado pelo 

empreendimento. 

Mobilização social durante as etapas de 

planejamento e implantação 
 X   

- Aumento da circulação de 

caminhões em vias locais (aumento 

da poluição). 

Incômodos à população lindeira na construção  X   - Aumento de poeira em suspensão. 

Alterações na paisagem    X 
- Supressão de vegetação e alteração 

da morfologia do relevo. 

Fonte: adaptado de Honrado et al. (2013). Legenda: Serviços ecossistêmicos: P– provisão; R– regulação; C– cultural e 

S – suporte. 

 

De acordo com o Quadro 15, pode-se observar evidências implícitas de SE no EIA 

do trecho Norte para 6 impactos sobre o meio físico, 2 sobre o meio biótico e apenas 4 sobre o 

antrópico. As associações implícitas estão predominantemente relacionadas aos serviços de 

regulação, seguidos dos de provisão e de suporte, não sendo observados os culturais. 
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4.4 AAE PROGRAMA RODOANEL 

 

Apresenta-se a análise dos serviços ecossistêmicos na AAE a partir da adaptação do 

referencial de Honrado et al. (2013). 

O Quadro 16 sintetiza a associação do conteúdo da AAE - quanto aos temas 

relevantes, complementados pelos itens relativos às macro-alternativas para o trecho sul, 

trecho leste e trecho norte – com eventual potencial serviço ecossistêmico relacionado às 

categorias de SE como caracterizado pelo MEA (2005). No Apêndice B encontra-se 

apresentada a análise completa, com os registros que permitiram a obtenção desses resultados. 

Quadro 16. Temas ambientais apresentados na AAE e associados às categorias de Serviços Ecossistêmicos de 

modo implícito.  

Temas ambientais 
Serviços Ecossistêmicos 

Provisão Regulação Cultural Suporte 

Transportes, circulação e logística metropolitana     

Uso e ocupação do território metropolitano     

Uso e consumo de recursos naturais e política de proteção e 

conservação 
 X   

Proteção de mananciais e abastecimento de água X X   

Qualidade do ar e condições climáticas na RMSP  X   

Macro-alternativa trecho sul X X X  

Macro-alternativa trecho leste X X   

Macro-alternativa trecho norte X X X  

Fonte: adaptado de Honrado et al. (2013). 

 

De acordo com o Quadro 16, pode-se observar que no conteúdo da AAE houve 

associação aos serviços ecossistêmicos para três dos cinco temas, bem como para as diretrizes 

das macro-alternativas de traçado dos três trechos. As associações aos serviços ecossistêmicos 

estão predominantemente relacionadas aos serviços de regulação, seguidos dos de provisão e 

de suporte, não sendo observados os culturais. 

Para os serviços ecossistêmicos identificados no Quadro 16 foi realizada outra 

análise de modo a identificar evidências de que os serviços ecossistêmicos foram 

considerados ou forneceram elementos para uma consideração mais explícita nos mesmos na 

tomada de decisão no planejamento e posteriormente nos EIAs decorrentes. 

Para tanto, foram utilizados os critérios para análise explicita para consideração dos 

serviços ecossistêmicos em AAE apresentados na Figura 4 aplicados ao conjunto de dados 

que permitiram compor o Quadro 16 acrescido do conteúdo da AAE referente à qualidade 

ambiental sem o Rodoanel (item 4.5) e à RMSP com o Rodoanel (item 5) e das Diretrizes 

para desenvolvimento do Projeto Rodoviário (item 7). O Quadro 17 apresenta essa análise. 
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Quadro 17. Identificação de evidências explícitas acerca de tópicos relevantes de serviços ecossistêmicos na AAE. 

Temas 

ambientais 

Critérios para análise explícita de Serviços Ecossistêmicos (ver Figura 4) Serviço(s) 

ecossistêmico(s) 

considerado(s) 

 

Ecossistema 
Identificação 

do SE 

Partes 

interessadas 

Forças 

motrizes 
Benefícios Valoração 

Uso e 

consumo de 

recursos 

naturais e 

política de 

proteção e 

conservação 

X 

Perdas de 

porções 

florestadas da 

metrópole 

 

X 

Regulação 

X 

 

População 

X 

Construção 

do 

rodoanel 

  

- Purificação e 

regulação dos 

ciclos de água, 

controle de 

enchentes e 

erosão. 

 

Proteção de 

mananciais e 

abastecimento 

de água 

X 

Mananciais 

metropolitanos 

X 

Provisão e 

regulação 

X 

População 

X 

Construção 

do 

rodoanel 

X 

Abastecimento 

de água 

potável, 

qualidade de 

vida 

 

- Água. 

Purificação e 

regulação dos 

ciclos de água. 

Qualidade do 

ar e condições 

climáticas na 

RMSP 

X 

Redução das 

emissões no ar 

X 

Regulação 

X 

População 

X 

Construção 

do 

rodoanel 

X 

Maior 

circulação de 

ventos de 

superfície 

(diminuição 

das ilhas de 

calor), 

melhoria da 

qualidade do ar 

 

- Purificação do 

ar e regulação 

do clima. 

Macro-

alternativa 

trecho sul 

X 

Preservação 

da várzea e 

implantar o 

parque 

X 

Provisão, 

regulação e 

cultural 

X 

População 

X 

Construção 

do 

rodoanel 

X 

Proteção de 

mananciais 

 

- Água. 

Purificação e 

regulação dos 

ciclos de água, 

controle de 

enchentes e 

erosão. - 

Inspiração para 

a cultura, arte, e 

para 

experiências 

espirituais. 

Macro-

alternativa 

trecho leste 

X 

Preservar a 

várzea 

X  

Regulação 

X 

População 

X 

Construção 

do 

rodoanel 

X 

Amortecimento 

de cheias e 

contenção de 

sedimentos 

 

- Purificação e 

regulação dos 

ciclos de água, 

controle de 

enchentes e 

erosão. 

Macro-

alternativa 

trecho norte 

X 

Mananciais e 

Parque 

Estadual da 

Cantareira. 

X 

Provisão, 

regulação e 

cultural 

X 

População 

X 

Construção 

do 

rodoanel 

X 

Recuperação 

urbana e 

proteção 

ambiental 

 

- Água, recursos 

genéticos e 

bioquimicos. - 

Purificação e 

regulação dos 

ciclos de água, 

controle de 

enchentes e 

erosão. - 

Inspiração para 

a cultura, arte, e 

para 

experiências 

espirituais. 

Fonte: adaptado de Honrado et al. (2013). 
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O Quadro 17 demonstra que na AAE foram, ainda que não de modo objetivo e 

explícito e até mesmo em abordagem restrita, considerados alguns serviços ecossistêmicos, 

bem como elementos que possibilitem uma análise mais sistêmica em nível de planejamento e 

de projetos de engenharia subsequentes de serviços ecossistêmicos a considerar. Pode-se 

considerar que os critérios com abordagem mais limitada referem-se aos stakeholders (partes 

interessadas) e as forças motrizes. Como partes interessadas são mencionadas apenas a 

população, que se apresenta de modo muito genérico, pois há rigor um serviço ecossistêmico 

afetado sempre afetará uma população e provavelmente não afetará grupos de interesse com a 

mesma intensidade e de modo uniforme. As forças motrizes mais óbvias foram mencionadas, 

como a própria construção do empreendimento, entretanto o mesmo pode desencadear outras 

forças motrizes que podem afetar os ecossistemas e a oferta de serviços. Ambas limitações 

contribuem para um olhar reducionista dos benefícios auferidos, embora os destacados sejam 

relevantes. 

 

4.5 INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS NOS EIAS E NA AAE 

 

A análise da integração dos serviços ecossistêmicos apresenta-se em três etapas: 

quanto à consideração nos mesmos nos EIAs; quanto à consideração destes na AAE; e quanto 

à sua integração intrínseca enquanto documentos técnicos associados no planejamento do 

setor de transportes. 

De modo a analisar a abordagem dos SE nos EIAs analisados foi aplicado o roteiro 

proposto por Honrado et al. (2013) para inferir em que estágio, dentre os cinco possíveis, 

como se posiciona a abordagem dos SE nessa categoria de estudo ambiental. O Quadro 18 

apresenta os resultados dessa análise. 
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Quadro 18. Identificação de evidências explícitas acerca de tópicos relevantes de serviços ecossistêmicos nos 

EIAs. 

 Trecho Sul Trecho Leste Trecho Norte 

Associação explícita com SE 
Provisão – água 

Suporte – polinização  

Provisão – água 

Suporte – polinização 

Provisão – água 

Suporte – polinização 

Associação implícita com SE 

30 impactos no total:  

5 sobre o meio físico; 

4 sobre o meio biótico; 

1 sobre o meio 

antrópico. 

- Serviços de regulação, 

seguidos dos de 

provisão, não sendo 

observadas os culturais 

e os de suporte. 

36 impactos no total:  

6 sobre o meio físico; 

5 sobre o meio biótico; 

2 sobre o meio 

antrópico. 

- Serviços de regulação, 

seguidos dos de 

provisão, de suporte e 

os culturais. 

33 impactos no total:  

6 sobre o meio físico; 

2 sobre o meio 

biótico; 

4 sobre o meio 

antrópico. 

- Serviços de 

regulação, seguidos 

dos de provisão e de 

suporte, não sendo 

observados os 

culturais. 

Estágio 1: a tipologia de SE 

como uma ferramenta de 

avaliação integrada 

Em nenhum dos EIAs analisados os serviços ecossistêmicos foram utilizados 

como uma ferramenta central de avaliação para o processo de AIA. 

Estágio 2: a tipologia de SE 

como um ferramenta de 

avaliação temática/setorial 

Em todos os três EIAs analisados apenas dois serviços foram explicitamente 

considerados, o de provisão de água e o de suporte com a polinização. 

Entretanto, apenas para o serviço de provisão de água há medidas 

específicas de mitigação e monitoramento. 

Estágio 3: Avaliações de SE 

temáticas/setoriais implícitas 

A comparação entre os Quadros 9, 12 e 15 permite inferir que o número de 

evidências implícitas sobre SE nos três EIAs é praticamente equivalente se 

relacionados ao número total de impactos para cada um. Entretanto, se 

observados em números absolutos há que se destacar que o EIA do Trecho 

Leste e o EIA do Trecho Norte, bem mais recentes que o Trecho Sul, levam 

um pequena vantagem no número total de menções implícitas aos SE, bem 

como na sua caracterização permitindo inferir para além dos serviços de 

provisão e regulação observados exclusivamente no EIA do Trecho Sul. 

Estágio 4: Avaliações de SE 

temáticas/setoriais 

quantificadas 

Em nenhum dos EIAs analisados apresentam-se avaliações quantitativas dos 

SE afetados. 

 

Estágio 5: Avaliações de SE 

temáticas/setoriais explícitas e 

especializadas 

Em nenhum dos EIAs analisados apresentam-se avaliações espaciais 

explícitas sobre SE afetados. 

Fonte: adaptado de Honrado et al. (2013). 

 

Pelo Quadro 18, pode-se considerar que a análise realizada dos EIAs quanto à 

abordagem dos SE no seu conteúdo demonstra uma abordagem bastante tímida, mesmo para 

os EIAs mais recentes, visto que apenas dois dos cinco estágios são ainda parcialmente 

atendidos. O predomínio da identificação da categoria de provisão e de regulação dos SE 

revela um entendimento reducionista dos ecossistemas e dos processos ambientais que serão 

afetados pelo empreendimento, confirmada também pela provisão restrita de medidas 

mitigadoras e de monitoramento alocada para apenas um dos SE (polinização) descrito de 

modo explícito. 

De modo a analisar a abordagem dos SE na AAE analisada foi aplicado o roteiro 

proposto por Honrado et al. (2013) para inferir em que estágio, dentre os cinco possíveis, 
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como se encontra a abordagem dos SE nesse estudo ambiental estratégico. O Quadro 19 

apresenta os resultados dessa análise. 

Quadro 19. Identificação de evidências explícitas acerca de tópicos relevantes de serviços ecossistêmicos na 

AAE do Programa Rodoanel. 

 AAE do Programa Rodoanel 

Associação explícita 

com SE 

Conforme o Quadro 17, minimamente, os temas ambientais e para as macro-

alternativas de traçado revelam que critérios para análise explícita dos SE foram 

observados, com exceção a critérios referentes à valoração dos SE. 

Associação 

implícita com SE 

Conforme o Quadro 16 observa-se que para dois dos cinco temas ambientais não há 

associação implícita de SE, para os três demais há apenas para os serviços de 

regulação e provisão. Para as três macro-alternativas de traçado houve menção 

implícita a SE. 

Estágio 1: 

Priorização dos 

serviços 

ecossistêmicos 

Pode-se considerar que, ainda de modo preliminar, foram identificados SE que podem 

ser afetados pelo Programa e que o Programa pode afetar. 

Estágio 2: 

Identificação e 

envolvimento dos 

stakeholders (partes 

interessadas) 

Os stakeholders não foram identificados de modo apropriado e consequentemente não 

podem ser considerados engajados na decisão. 

Estágio 3: AAE com 

inclusão de SE 

Pode-se considerar que ainda que parcialmente existe algumas orientações para 

incorporação dos SE de modo explícito, principalmente, quando analisada as macro-

alternativas de traçado de cada um dos trechos. 

Estágio 4: SE como 

parte do problema e 

mapeamento dos 

stakeholders 

Não há na AAE associação explícita mencionada entre os SE e os stakeholders com 

relação a prioridades, sensibilidades e benefícios esperados. 

Estágio 5: 

Valoração dos SE 

A discussão de SE que permeia a AAE não permite atingir estimar valores de SE ou 

avançar em uma eventual agenda de valoração de SE em função dos desdobramentos 

do planejamento proposto. 

Fonte: adaptado de Honrado et al. (2013). 

 

Pelo Quadro 19, pode-se considerar que a análise dos SE a partir do conteúdo da 

AAE satisfaz, ainda que parcialmente, algumas expectativas para inclusão do tema SE em 

escala estratégica de tomada de decisão. Desse modo, ainda que de modo incipiente os 

aspectos levantados sobre os SE poderiam nortear a abordagem dos mesmos no nível 

subsequente de avaliação de impacto de projetos. 

Para analisar a integração dos na AAE e nos EIAs adotou-se abordagem qualitativa e 

descritiva, primeiro para identificar se há elementos de “tiering” ou hierarquização nesse caso 

de AAE seguida de EIAs no planejamento do setor de transportes paulista. Pela análise dos 

Quadros 3 aos Quadros 4, 5 e 6, pode-se considerar que: 

A comparação entre os dados apresentados no Quadro 3 aos dados apresentados nos 

Quadros 4, 5 e 6, com relação às categorias de análise de efeitos ou impactos ambientais da 

AAE aos grupos de impactos apresentados no EIA, permite destacar duas perspectivas 

relevantes e complementares em termos de “tiering”: 
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 Observando pelo topo (Programa) da cadeia decisória, a AAE privilegiou a 

abordagem dos temas ambientais e seus efeitos em escala de planejamento, mas 

promovendo o direcionamento na abordagem de aspectos decorrentes na escala de 

projeto de engenharia; 

 Observando a base (Projeto) da cadeia decisória, os grupos ou categorias de 

impactos descritas no EIA apresentam uma relação explícita com o que está 

descrito nas categorias de análise dos efeitos contidas na AAE.  

 

Corroboram essas assertivas a análise das categorias de efeito do Rodoanel da AAE 

confrontadas aos grupos de impacto ambiental apresentados no EIA, assim: 

 

 Quanto ao transporte e circulação viária, a AAE discute as vantagens da 

construção dos trechos que compõem o Rodoanel, enquanto no EIA os impactos 

sobre esse tema estão restritos a comprometimento da qualidade do trânsito 

durante a construção das obras quanto à circulação de veículos e pedestres; 

 Quanto à estrutura urbana e uso e ocupação do solo na AAE apresenta-se que não 

haverá modificações significativas no ordenamento territorial em função do 

empreendimento e  que o mesmo poderá ensejar aspectos positivos quanto a 

logística de transporte de cargas e desoneração das vias internas saturadas da 

RMSP; por sua vez no EIA decorrente dessas premissas são discutidos os impactos 

referentes a alterações urbanísticas e de valores imobiliários próximos ao 

empreendimento; 

 Quanto aos recursos naturais quanto a manutenção de solos e vegetação são 

destacadas na AAE as preocupações maiores em nível de planejamento, e nos 

respectivos EIAs são descritos os impactos relacionados aos terrenos e recursos 

hídricos superficiais; 

 Quanto a área de proteção e recuperação de mananciais também na AAE é feita 

uma avaliação mais ampla em escala de planejamento, mas também destacando-se 

ações mais localizadas (como controle de cargas difusas na operação de rodovias) 

a serem adotadas no EIA que apresenta os impactos relativos a esse tema na escala 

de projeto; 
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 Quanto à qualidade do ar e clima, a AAE faz uma avaliação ampla sobre o tema e 

os EIAs limitam-se a identificar os impactos na qualidade do ar durante a 

construção e a operação. 

  

Para analisar a integração dos na AAE e nos EIAs também foi utilizado o referencial 

de Honrado et al. (2013) para inferir em que estágio, dentre os três possíveis, em que se 

encontram integrados esses estudos ambientais considerando-se o recorte da abordagem dos 

SE. No Quadro 20 estão apresentados os elementos destacados por Honrado et al. (2013) 

referentes aos três estágios que permitem inferir a importância da tipologia de SE nos 

documentos de AI – AAE e EIAs – concomitantemente. 

 

Quadro 20. Integração dos SE em AAE e EIA por meio da análise da influência da AAE sobre os EIAs 

analisados. 

Componente do 

roteiro para 

avaliação dos SE 

EIA AAE 

Influência da 

AAE sobre 

os EIAs 

analisados 

(1) Integração: A 

tipologia de SE 

como uma 

avaliação central e 

ferramenta de 

integração na 

prática de AI (deve 

incluir avaliação e 

quantificação dos 

SE) 

Estágio 1: A 

tipologia de SE 

como uma 

ferramenta de 

avaliação integrada 

Não 

apresentado 

Estágio 1: 

Priorização dos 

serviços 

ecossistêmicos 

Realizado 

parcialmente 

Não houve 

influência da 

AAE sobre o 

conteúdo dos 

EIA quanto 

aos SE nesse 

contexto 

(2) Avaliação: as 

tipologias de SE 

como ferramenta 

de avaliação em 

algumas áreas da 

análise 

 

Estágio 2: A 

tipologia de SE 

como um 

ferramenta de 

avaliação 

temática/setorial 

Estágio 3: 

Avaliações de SE 

temáticas/setoriais 

implícitas 

Realizado 

parcialmente 

 

 

 

 

Realizado 

parcialmente 

Estágio 2: 

Identificação e 

envolvimento 

dos 

stakeholders 

(partes 

interessadas) 

Estágio 3: AAE 

com inclusão de 

SE 

Não 

apresentado 

adequadamente 

 

 

 

Realizado 

parcialmente 

Pode ser 

aventada uma 

influência 

parcial com 

relação a 

esses aspectos 

dos SE da 

AAE em 

relação aos 

EIAs 

decorrentes 

(3) Quantificação: 

Mapeamento e 

valoração para 

algumas áreas da 

avaliação 

Estágio 4: 

Avaliações de SE 

temáticas/setoriais 

quantificadas 

Estágio 5: 

Avaliações de SE 

temáticas/setoriais 

explícitas e 

espacializadas 

Não 

apresentado 

 

 

 

Não 

apresentado 

Estágio 4: SE 

como parte do 

problema e 

mapeamento 

dos 

stakeholders 

Estágio 5: 

Valoração dos 

SE 

Não 

apresentado 

 

 

 

Não 

apresentado 

Não se aplica, 

pois esses 

aspectos dos 

SE não foram 

observados na 

AAE, nem 

nos EIAs 

Fonte: modificada de Honrado et al. (2013). 
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Pelo Quadro 20 pode-se considerar que a influência da disseminação do tema SE a 

partir do que foi estabelecido ou discutido na AAE em direção ao conteúdo dos EIAs é 

limitada, visto que é restrita a relação de causa e efeito entre o que foi apresentado sobre os 

SE na AAE e o que se encontra sobre os mesmos nos conteúdos dos EIAs dos três trechos 

analisados. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Em termos de hierarquização ou “tiering”, de modo geral, percebe-se adequação 

entre temas ambientais discutidos em nível de planejamento estratégico e posteriormente 

abordados em nível de projeto, como enfatizado por Tomlinson e Fry (2002) ao discutir os 

vínculos entre AAE e AIA para o planejamento estratégico de transportes.  

Entretanto, com relação a alguns aspectos relevantes percebe-se que, inclusive os 

positivos que justificam a execução do Programa Rodoanel, não são apropriadamente 

discutidos em termos de identificação de impactos em nível de projeto. Considera-se que os 

impactos relativos a implicações do Rodoanel na produtividade dos recursos hídricos nos 

mananciais afetados, bem como de melhora da qualidade do ar, não são apropriadamente 

identificados por meio dos impactos listados sobre esses temas no respectivo EIA de cada 

trecho do Rodoanel. Isso evidencia uma limitação em termos de encadeamento na tomada de 

decisão, ou seja, aspectos ambientais relevantes identificados em nível de planejamento, não 

são apropriadamente mensurados em nível de projeto. Esse resultado se distancia da boa 

prática em “tiering” como destacado por Desmond (2009), em que deve haver um caminho 

dependente dentro da tomada de decisão em níveis hierárquicos do planejamento no sentido 

de que o nível superior decisório deve influenciar o nível subsequente reforçando a 

probabilidade de decisões similares no futuro. 

Outra limitação importante é constatada quando se comparam os Quadros 4, 5 e 6. 

Embora os projetos do programa Rodoanel sejam rodoviários em áreas urbanas e peri-urbanas 

na RMSP os impactos ambientais apresentados em cada EIA corresponderam aos meios 

físico, biótico e antrópico ou socioeconômico em onze categorias maiores que foram 

desmembradas em impactos mais específicos. Entretanto, praticamente os três EIAs 

apresentam para a grande maioria dos impactos praticamente a mesma descrição, e por vezes 

até a mesma redação, o que denota que as transformações que as diferentes áreas dentro da 

RMSP vão sofrer são basicamente as mesmas. Entende-se que as especificidades locais, que 

são resultados das interferências do projeto sobre o meio afetado, foram homogeneizadas para 

todo o empreendimento em seus diferentes trechos. Isso também denota uma limitação na 

prática local em termos de “tiering” que deveria ser capaz de influenciar a abordagem de 

condições localizadas particulares. Revela-se aqui o mesmo problema constatado na prática 

de AIA, em que muitos EIAs apresentam impactos genéricos que poderiam ser associados a 

vários empreendimentos, como enfatizado por Tzoumis (2007). Também aqui não houve 

influência positiva do “tiering” para superar essa limitação da prática de AIA. 
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Em termos de serviços ecossistêmicos, os achados dessa pesquisa corroboram 

aqueles verificados por Honrado et al. (2013) que nos diferentes níveis do planejamento 

subsidiado por EIA ou AAE, os serviços ecossistêmicos não são regularmente considerados 

na prática tradicional de AI no país a partir do estudo de caso do Programa Rodoanel e 

projetos decorrentes.  

A abordagem restrita dos serviços ecossistêmicos no nível de programa, embora mais 

ampla que nos respectivos EIAs de projeto, não permite observar as constatações de Kumar et 

al (2013) sobre auferir benefícios no desenvolvimento do planejamento. Assim como as 

vantagens apontadas por Landsberg et al. (2013), acerca de uma avaliação de impactos mais 

abrangente em termos dos efeitos imediatos e de longo prazo, visto que os impactos entre 

apresentados nos diferentes EIAs praticamente são os mesmos e bastante restritos em termos 

de serviços ecossistêmicos associados de modo explícito e implícito. 

A perda de fornecimento destes serviços por meio de valor econômico relacionado, 

que poderia ser explícita enquanto valoração dos serviços ecossistêmicos, cuja importância é 

enfatizada por Tardieu et al. (2013) como um aspecto positivo da abordagem de serviços 

ecossistêmicos em AI, também não foi observada neste estudo de caso. Assim os benefícios e 

valores humanos destacados por Karjalainen et al. (2013) como advindos da abordagem de 

SE aos estudos de AI também resultou limitada na análise realizada nesta pesquisa. 

Desse modo, os desafios da integração do conceito de serviços ecossistêmicos aos 

instrumentos de AI verificados por Rosa e Sánchez (2015) na análise de casos de mineração 

também se observam para o estudo de caso analisado, visto a abordagem tímida desse 

conceito a EIAs e AAE realizados de acordo com a prática tradicional de AI; quais sejam a 

ausência de quantificação de fornecimento de serviços ecossistêmicos e de indicadores nesse 

contexto e da adequada caracterização dos beneficiários dos serviços ecossistêmicos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O tema serviços ecossistêmicos, enquanto pressupõe-se de uma ferramenta para 

incorporação e valorização dos mesmos na tomada de decisão, encontra-se pouco integrado 

nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e na Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 

executados pela prática tradicional de Avaliação de Impacto, do planejamento rodoviário 

paulista, a partir da análise do estudo de caso do Programa Rodoanel Mario Covas e os 

projetos rodoviários subsequentes que o compõe, o Trecho Sul, o Trecho Leste e o Trecho 

Norte do Rodoanel. 

Nos EIAs do Trecho Sul, Trecho Leste e do Trecho Norte os serviços ecossistêmicos 

aparecem preferencialmente de modo implícito não caracterizando se de fato houve a intenção 

de valoriza-los na tomada de decisão ou se foram mencionados, pois trata-se de uma análise 

ambiental que necessariamente perpassa sobre os mesmos. Tal conclusão pode ser 

corroborada pelo fato que dos dois serviços ecossistêmicos identificados explicitamente, 

provisão de água e polinização, apenas para o primeiro são previstas medidas específicas de 

mitigação e monitoramento. Outro ponto que reforça essa conclusão é que só foram 

abordados implicitamente serviços de suporte no EIA do Trecho Leste e do Trecho Norte, 

embora o serviço de polinização também tenha sido apontado no EIA do Trecho Sul. 

Por outro lado, na AAE do Programa Rodoanel os serviços ecossistêmicos aparecem 

parcialmente, revelando um potencial intrínseco desse relatório em nível estratégico para 

influenciar a consideração desse tema nos estudos ambientais decorrentes do mesmo. Ainda 

assim, há que se considerar que os serviços ecossistêmicos não são abordados em sua 

plenitude como preconiza as boas práticas da Avaliação de Serviços Ecossistêmicos aplicada 

à Avaliação de Impacto. 

A integração entre os potenciais serviços ecossistêmicos na AAE e nos EIAs 

subsequentes demonstra-se limitada, revelando evidências restritas de hierarquização no 

planejamento rodoviário paulista a partir do estudo de caso analisado, bem como um diálogo 

pouco efetivo entre a tradicional prática de Avaliação de Impacto com a abordagem de 

serviços ecossistêmicos. 

Sugere-se por fim, quanto à inserção dos serviços ecossistêmicos nos instrumentos 

de planejamento em diferentes escalas analisados, pode-se concluir que a integração pauta-se 

prioritariamente por reconhecer e valorizar o meio ambiente como recurso natural, ou como 

serviços de provisão até mesmo de regulação estando o valor para os serviços de suporte e 

culturais não ressaltados na lógica tradicional de Avaliação de Impacto.  
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Os resultados da análise do “tiering” ou hierarquização no planejamento do setor de 

transportes paulista a partir do estudo de caso da AAE do Programa Rodoanel e dos EIAs 

subsequentes dos Trechos Sul, Leste e Norte demonstraram que a prática brasileira ainda é 

bastante limitada nesse sentido. 

Desse modo, esse trabalho corrobora os achados de Sánchez e Silva-Sánchez (2008) 

que mostraram limitações na definição das questões estratégicas no conteúdo da AAE e nesta 

pesquisa verificou-se que a abordagem da avaliação de impacto em nível estratégico e em 

nível de projetos de engenharia não está perfeitamente ajustada às expectativas do “tiering” no 

planejamento. 

Embora alguns aspectos essenciais básicos tenham sido revelados como o foco da 

AAE na abordagem dos temas ambientais na escala do planejamento e a relação explícita 

entre as categorias de impactos descritas no EIA e os efeitos do Rodoanel descritos na AAE 

do Programa, mesmos assim os recursos propiciados pelo “tiering” não foram adequadamente 

explorados, como um maior direcionamento dos impactos em nível de projeto. 

Recomenda-se que na consolidação do uso da AAE e dos SE no planejamento 

brasileiro as boas práticas de “tiering” possam ser empregadas, de modo a orientar a tomada 

de decisão para a promoção da sustentabilidade. 

Enquanto contribuições à prática, essa pesquisa consiste em demonstrar como está o 

estágio atual de consideração dos serviços ecossistêmicos em estudos ambientais – EIA e 

AAE – realizados no país, e mostrar caminhos e orientações para que seja ampliada e/ou 

melhorada. Enfim, a contribuição à prática reside em apresentar para empresas de consultoria 

como podem realizar essa integração, para empreendedores que contratam esses EIAs como 

solicitar e/ou avaliar essa integração e para os analistas ambientais como avaliar essa 

integração na tomada de decisão. 
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APÊNDICE A - DADOS COMPLETOS DA ANÁLISE DOS SERVIÇOS 

ECOSSISTÊMICOS NOS EIAS 
 

 A1: associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais do trecho Sul: 

(Continua)  

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada 

Provisão 

Alimentos Nenhuma evidencia explicita 

Matéria-prima Nenhuma evidencia explicita 

Fibras Nenhuma evidencia explicita  

Fitofármacos Nenhuma evidencia explicita 

Recursos genéticos e 

bioquímicos 
Nenhuma evidencia explicita 

Plantas ornamentais Nenhuma evidencia explicita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Água 

Nos casos de substituição, a ação refere-se à escavação, em 

geral, de solos hidromórficos com dragline e/ou 

retroescavadeira, a posterior remoção e disposição nas áreas 

de bota-fora e, por fim, a importação de material de 

empréstimo para substituir o solo removido. Pode incluir 

também a execução prévia de ensecadeiras simples e o 

esgotamento da água local com motobombas, se necessário. 

Pág.7  

A ação inclui as tarefas necessárias ao desvio das águas 

(escavação mecânica com retroescavadeira para execução de 

corta-rio), remoção localizada de solos moles, assentamento 

de bueiros e a implantação de berços e, tubos e galerias. Pág.9 

Alguns procedimentos especiais, como, por exemplo, a 

instalação de drenos horizontais profundos em cortes, onde 

aflora a água subterrânea, exigirão equipamentos 

especializados. Pág.9 

Apesar de surgirem uma pequena vulnerabilidade a erosão, 

esta característica é alterada quando da remoção do solo 

superficial e, consequentemente, da exposição do saprolito 

para a ação das aguas pluviais. Nesta nova situação, o 

saprolito e mesmo a rocha mais alterada pode ser entalhada de 

forma muito conspícua, dando origem sulcos e ravinas. 

Pág.14 

O principal impacto potencial do empreendimento nas aguas 

subterrâneas será o rebaixamento localizado nível freático 

durante a construção, que poderá ocorrer em algumas das 

porções das planícies aluviais inseridas na ADA, em especial 

naquelas em que os solos serão corrigidos ou substituídos, e 

npos cortes profundos. Em qualquer situação, os impactos se 

restringirão a ADA. Pág.16 

Finalmente, a fauna aquática, a despeito de seu grau de 

degradação ou comprometimento atuais, poderá ser afetada 

pela alteração da qualidade da agua durante a implantação do 

empreendimento e posteriormente, de modo indireto, pela 

contaminação acidental dos corpos d’agua por cargas toxicas. 

Pág.18 

A ocorrência de chuvas sobre áreas de solo exposto durante 

os trabalhos de terraplanagem e pavimentação e durante a 

utilização das áreas de apoio aos mesmos (depósitos de 

materiais excedentes e áreas de empréstimo), deverá causar p 

carreamento de particulados finos em direção a cursos d’água 

próximos, provocando aumento da turbidez e consequente 

decréscimo da qualidade das águas durante períodos limitados 

da fase de implantação do empreendimento, e durante a fase 

de operação, nas ocasiões em que ocorram processos 

erosivos, com o consequente carreamento de material. Pág.31 
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A1: associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais do trecho Sul:      

(Continuação)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada 

Provisão Água 

Tem se registro da existência de sedimentos contaminados no 

fundo do reservatório Billings. Sendo de origem industrial, 

estima-se que a contaminação poderá incluir metais pesados e 

outros contaminantes que, ao serem resolvidos durante a 

escavação das fundações das pontes que atravessarão o braço 

principal e o braço Bororé do reservatório, poderão afetar 

negativamente a qualidade das águas no local. Pág.33 

O impacto na qualidade das águas do reservatório será em todo 

caso temporário e restrito a um setor limitado, sendo passível 

de contenção através  da adequação dos procedimentos 

construtivos adotados. Uma avaliação mais detalhada desse 

impacto e detalhamento das medidas para a sua mitigação será 

apresentada no Requerimento de Licença de Instalação. Pg.33 

Esse impacto refere-se a outras alterações (além do aumento da 

turbidez e assoreamento de que tratam os Impactos 2.02 e 2 

2.03), na qualidade da água em cursos d’água interceptados ou 

tangenciados pelas obras, durante a fase de construção. Pág.37 

Um dos riscos potenciais de contaminação dos cursos d’água 

durante a construção vincula-se a eventos acidentais similares 

aos relacionados com o Impacto 1.04 (vazamentos de 

combustíveis ou produtos perigosos). Esse risco se distribui de 

maneira um pouco mais difusa do que no caso da contaminação 

do solo, podendo afetar a qualidade das águas em trechos de 

cursos d’água a jusante da ADA. Pág.37 

Outros risco a ser comtemplado refere-se a eventual lavagem, 

pelo efeito das chuvas do primer ou outros produtos utilizados 

durante o processo de pavimentação nos sub-trechos com 

pavimento flexível. Nesses casos, gera-se o risco de atingir as 

drenagens naturais  com consequências que afetam não somente 

a qualidade das águas mas também a vegetação ribeirinha. O 

risco de tais eventos pode ser evitado mediante a restrição a 

aplicação de determinados produtos em dias com riscos de 

chuva. Pág.37 

Finalmente, a utilização de concreto resulta em risco de 

alteração de pH da água. A eliminação desse risco exige o 

controle rigoroso do escoamento das águas residuais de 

atividades de concretagem, inclusive as águas utilizadas na 

lavagem de betoneiras e outros equipamentos. Todas essas 

medidas preventivas estão incorporadas ao Programa de 

Adequação de Procedimentos Construtivos (P2.02 na Seção 

7.5). No entanto, n execução de obras subaquáticas (pontes) 

alterações localizadas no pH das águas circundantes serão 

inevitáveis. Trata-se em todo caso, de impacto localizado e de 

reduzida duração e intensidade. Pág.37 

O principal impacto potencial nas águas subterrâneas refere-se 

ao rebaixamento localizado do lençol. Esse impacto ocorrerá 

com intensidade reduzida nos trechos do traçado que percorrem 

planícies fluviais, em especial nos que exijam a substituição ou 

correção de solos, e nos cortes de estrada que devem ter 

interferência localizada no lençol freático, principalmente nas 

regiões dos terrenos cristalinos. Pág.37 

As águas subterrâneas estarão sujeitas a riscos de contaminação 

durante a fase de implantação em decorrência de eventual 

infiltração de efluentes domésticos dos canteiros de obra, 

associada por sua vez, à execução de fossas sépticas. Pág.38 
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A1: associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais do trecho Sul: 

(Continuação)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada 

Provisão Água 

Segundo o mapeamento da fragilidade dos sistemas aquíferos 

realizados nos diagnósticos, verifica-se que o Rodoanel 

atravessará basicamente três tipos distintos de aquíferos: 

aquífero cristalino, aquífero São Paulo e aquífero aluvionar, 

sendo que destes, o de maior fragilidade é o aquífero aluvionar, 

existente em menos de 30% do traçado, devido a sua 

característica de porosidade e nível de água raso a quase 

aflorante. Pág.38 

Os demais sistemas aquíferos, existentes em mais de 70% do 

traçado, apresentam baixo grau de fragilidade, dessa forma, o 

risco de contaminação associado ao tipo de empreendimento e 

contaminante pode ser classificado como extremamente baixo, 

sendo improvável a alteração a qualidade das águas sub-

superficiais, ao nível local e regional, nestes trechos. Pág.38 

O risco de contaminação do lençol freático durante a operação 

vincula-se principalmente a vazamentos acidentais de produtos 

tóxicos que ocorram em sub-trecho de interceptação de aquífero 

aluvionar, devido a sua característica de porosidade e nível de 

água raso a quase aflorante. Pág.38 

Nos demais trechos espera-se que as ações de contingência, 

incluindo confinamento do vazamento e remoção de eventuais 

solos contaminados, evitarão qualquer risco de deterioração 

qualidade das águas subterrâneas. Pág.38 

Em suma: se há, de um lado, um processo consolidado de 

localização de famílias de baixa renda na região sul da RMSP, e 

uma tendência de crescimento populacional nesta região até 

2020, de outro lado, há obstáculos físicos à ocupação em alguns 

trechos e, sobretudo, intervenções do Poder Público destinadas 

a conter o crescimento extensivo na região, a preservar os 

remanescentes florestais e a proporcionar melhores condições 

sanitárias para a população que ali reside, a fim de recuperar a 

qualidade das águas dos mananciais. Pág.87 

Em alguns locais às margens do Reservatório Billings, existem 

propriedades cujos valores de mercado caíram ao longo do 

tempo, em função do processo de ocupação por loteamentos 

clandestinos  ou irregulares, da progressiva degradação das 

águas, e da restrições criadas pela primeira legislação de 

proteção aos mananciais. A implantação do Trecho Sul não tem 

poder para alterar esta condição estrutural, embora possa 

provocar processos de valorização em áreas próximas às 

intersecções, conforme comentado. Pág.89 

A contração da mão-de obra para execução da rodovia poderá 

ter impacto sobre as despesas municipais, em virtude da 

superutilização da infra-estrutura física e social existente, 

resultante do aumento da s demandas locais por água, energia, 

coleta de esgotos, escolas, creches, postos de saúde, etc. 

Pág.121 

Em geral, a demanda por equipamentos sociais  é resolvida em 

locais mais próximos à residência. Como a maior parte dos 

trabalhadores envolvidos na obra voltará diariamente às suas 

residências, não se espera uma significativa  relocação dessas 

demandas para as áreas próximas ao traçado. No caso da infra-

estrutura  física , o atendimento às demandas por água e coleta 

de esgotos será resolvido no contexto do planejamento das 

obras. Pág.121 
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A1: associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais do trecho Sul: (Final)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada 

 Regulação 

Purificação do ar Nenhuma evidencia explicita 

Regulação do clima Nenhuma evidencia explicita 

Purificação e regulação dos 

ciclos da agua 
Nenhuma evidencia explicita 

Controle de enchentes e 

erosão 
Nenhuma evidencia explicita 

Tratamento de resíduos Nenhuma evidencia explicita 

Controle de pragas e doenças Nenhuma evidencia explicita 

 Cultural 

Inspiração para a cultura, arte 

e para experiências espirituais 
Nenhuma evidencia explicita 

Populações rurais e 

particularmente as 

tradicionais, como caiçaras, 

indígenas, quilombolas e 

caboclos, tem sua cultura, 

crenças e modo de vida 

associados aos serviços 

culturais de ecossistemas 

nativos 

Nenhuma evidencia explicita 

 Suporte 

Ciclagem de nutrientes Nenhuma evidencia explicita 

Produção primaria Nenhuma evidencia explicita 

Formação dos solos Nenhuma evidencia explicita 

Polinização 

Conforme sugerem os resultados dos estudos do Programa 

Biota, a fragmentação afeta também a capacidade reprodutiva 

de muitas espécies (i. e. a polinização e a dispersão de 

propágulos) e interfere no processo natural de sucessão. Pág. 

68 

Nos fragmentos remanescentes na região de Caucaia do Alto, 

o isolamento afeta, de fato, o sucesso da fertilização 

(polinização) e a frutificação de Psychotria suterella (LOPES; 

BUZATO, 2002, 2004; LOPES, 2003), espécie característica 

da submata, identificada na área de influência direta do 

Rodoanel, nas florestas remanescentes em estágio médio a 

avançado de regeneração (ver seção 5.3.2.1). Os autores 

concluíram que, ao contrário do esperado, a polinização por 

espécies generalistas, como é o caso do sistema de P. 

suterella e seus polinizadores, é tão vulnerável à 

fragmentação como aquela por especialistas, que têm 

respostas idiossincrásicas à perturbação. Pág. 68 

O fracionamento de formações florestais, naturais ou 

antrópicas, poderá eventualmente interromper corredores, 

elementos lineares que unem fragmentos isolados, 

particularmente importantes em paisagens fragmentadas para 

as espécies cuja polinização e/ou dispersão dependam de 

animais estritamente florestais ou que evitam ambientes não-

florestais. Pág. 70 

 Dispersão de sementes  Nenhuma evidencia explicita 
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A2: Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do trecho Sul e 

possíveis serviços ecossistêmicos. (Continua) 

Compartimento Impacto Serviço ecossistêmico Descrição/Justificativa 

  Provisão Regulação Cultural Suporte  

Terrenos 

1.01 Alteração da 

morfologia do relevo e 

da estabilidade das 

encostas, e aumento da 

susceptibilidade à 

erosão, principalmente 

nos trechos de maior 

intensidade de 

movimentação de terras 

e aqueles com solos 

mais vulneráveis 

   X    X   

-processos erosivos 

associados ao 

escoamento fluvial 

Recursos 

Hídricos 

Superficiais  

2.01 Alterações no 

regime fluviométrico 

de cursos d’água 

    X   

-redução da 

permeabilidade da 

superfície dos terrenos 

que pode afetar os 

volumes de escoamento 

pluvial e os picos de 

cheias nas bacias 

interceptadas 

Recursos 

Hídricos 

Superficiais  

2.02 Alteração dos 

níveis de turbidez dos 

corpos hídricos durante 

a construção 

   X    X   

-deverá causar o 

carreamento de 

particulados finos em 

direção a cursos d’água 

próximos, provocando 

aumento da turbidez e 

consequente 

decréscimo da 

qualidade das águas  

-processos erosivos, 

com o consequente 

carreamento de 

material 

Recursos 

Hídricos 

Superficiais  

2.03 Assoreamento de 

cursos d’água durante a 

construção 

    X   

-fonte de processos 

erosivos 

-alterações localizadas 

da morfologia fluvial 

dos trechos afetados, 

podendo originar 

situações de obstrução 

de drenagem com 

impacto na vegetação 

ribeirinha 

Qualidade do Ar  

4.02 Impactos na 

qualidade do ar durante 

a operação  

    X   

-alterará a quantidade 

de emissões 

atmosféricas de fonte 

móvel 

-deterioração da 

qualidade do ar, em 

função da atração de 

viagens que de outra 

forma continuariam a 

utilizar-se do sistema 

viário 
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A2: Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do trecho Sul e 

possíveis serviços ecossistêmicos. (Continuação)                                                        

Compartimento Impacto Serviço ecossistêmico Descrição/Justificativa 

  Provisão Regulação Cultural Suporte  

Vegetação 

5.01 Supressão da 

vegetação da área 

diretamente afetada 

    X   
-remoção da vegetação.  

 

Vegetação 

5.02 Ampliação do grau 

de fragmentação dos 

remanescentes florestais 

   X    

-poderá segregar 

populações e interferir 

na capacidade 

reprodutiva daquelas 

vulneráveis ao 

isolamento 

Vegetação 

5.03 Efeitos nas 

comunidades ribeirinhas 

pelas interferências nos 

cursos d’água e nas 

planícies aluviais 

   X    X   

-interferência na 

estrutura e distribuição 

de algumas comunidades 

florestais 

-desmatamento 

-interferência na 

dinâmica natural dos 

cursos d’agua 

Vegetação 

5.04 Alteração do nível 

de risco da ocorrência de 

incêndios nas florestas 

   X    X   

-formações florestais 

remanescentes poderão 

se tornar vulneráveis 

durante as obras ou fase 

de operação por 

descuido dos 

trabalhadores ou 

usuários da rodovia 

Infra-Estrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

7.01 Modificações 

temporárias no padrão 

local de distribuição do 

tráfego, principalmente 

pelo remanejamento de 

vias e pelo efeito do 

tráfego  

    

-não foi encontrada 

associação 

 

 

Infra-Estrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

7.02 Sobrecarga de 

veículos pesados na 

malha viária local 

durante a construção  

    

-não foi encontrada 

associação 

 

 

Infra-Estrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

7.03 Deterioração do 

pavimento de vias 

públicas utilizadas pelos 

veículos a serviço das 

obras 

    

-não foi encontrada 

associação 

 

 

Infra-Estrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

7.04 Impactos nos níveis 

de carregamento de 

tráfego do sistema viário 

lda AII 

    

-não foi encontrada 

associação 

 

 

Infra-Estrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

7.07 Redução de 

problemas decorrentes 

da circulação de cargas 

altas 

    

-não foi encontrada 

associação 

 

Infra-Estrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

7.09 Favorecimento da 

intermodalidade no 

transporte de cargas 

 

    

-não foi encontrada 

associação 

 

Infra-Estrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

7.10 Interferências com 

fluxos transversais de 

pedestres 

    

-não foi encontrada 

associação 
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A2: Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do trecho Sul e 

possíveis serviços ecossistêmicos. (Final)                                                        

Compartimento Impacto Serviço ecossistêmico Descrição/Justificativa 

  Provisão Regulação Cultural Suporte  

Estrutura Urbana  
8.02 Alterações nos 

valores imobiliários 
    

-não foi encontrada 

associação 

Estrutura Urbana  

8.05 Equalização da 

atratividade relativa dos 

eixos radiais 

interligados à 

localização de 

atividades econômicas 

    
-não foi encontrada 

associação 

Atividades 

Econômicas 

9.01 Redução dos 

tempos e custos das 

viagens de caminhões 

    
-não foi encontrada 

associação 

Atividades 

Econômicas  

9.02 Geração de 

empregos diretos e 

indiretos durante a 

construção 

    
-não foi encontrada 

associação 

Atividades 

Econômicas  

9.05 Aumento do grau 

de atratividade para a 

instalação de atividades 

comerciais e industriais 

e consolidação de pólos 

industriais  

    
-não foi encontrada 

associação 

Atividades 

Econômicas  

9.06 Melhoria no 

padrão de 

acessibilidade de 

atividades 

comerciais/industriais 

já instaladas na AII 

    
-não foi encontrada 

associação 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.01 Mobilização 

social durante as etapas 

de planejamento e 

implantação 

    
-não foi encontrada 

associação 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.02 Aumento dos 

níveis de ruído durante 

a construção 

    
-não foi encontrada 

associação 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.05 Desapropriação      
-não foi encontrada 

associação 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.06 Relocação de 

moradias 
    

-não foi encontrada 

associação. 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.07 Aumento dos 

níveis de ruído durante 

a operação   

    
-não foi encontrada 

associação 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.09 Alterações 

localizadas nas relações 

sociais entre as 

comunidades de áreas 

urbanas consolidadas 

    
-não foi encontrada 

associação 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.10 Alterações na 

paisagem 
   X    X   

-supressão da 

vegetação e alteração 

da morfologia do relevo 

Finanças 

Públicas  

12.03 Impactos 

decorrentes do aumento 

dos níveis de 

investimento privado 

    

-não foi encontrada 

associação 
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A3: Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais de intensidade média e 

alta apresentados no EIA do Trecho Leste. (Continua)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada 

Provisão 

Alimentos Nenhuma evidencia explicita 

Matéria-prima Nenhuma evidencia explicita 

Fibras Nenhuma evidencia explicita  

Fitofármacos Nenhuma evidencia explicita 

Recursos genéticos e bioquímicos Nenhuma evidencia explicita 

Plantas ornamentais Nenhuma evidencia explicita  

Água 

Nos casos de substituição, a ação refere-se à escavação, em 

geral, de solos hidromórficos com dragline e/ou 

retroescavadeira, a posterior remoção e disposição nas 

áreas de bota-fora e, por fim, a importação de material de 

empréstimo para substituir o solo removido. Pode incluir 

também a execução prévia de ensecadeiras simples e o 

esgotamento da água local com motobombas, se 

necessário. Pág.7 

A ação inclui as tarefas necessárias ao desvio das águas 

(escavação mecânica com retroescavadeira para execução 

de corta-rio), remoção localizada de solos moles, 

assentamento de bueiros e a implantação de berços e, tubos 

e galerias. Pág.10 

Alguns procedimentos especiais, como, por exemplo, a 

instalação de drenos horizontais profundos em cortes, onde 

aflora a água subterrânea, exigirão equipamentos 

especializados. Pág.10 

Os terrenos afetados diretamente pela implantação do 

Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas são sustentados 

principalmente por rochas do embasamento cristalino, as 

quais compõem o sistema aqüífero cristalino ou fraturado. 

Nesse tipo de sistema aqüífero a água subterrânea circula 

nos espaços vazios gerados por fraturas e falhas existentes 

no maciço rochoso. Pág.17 

Secundariamente, o traçado selecionado intercepta terrenos 

formados por rochas sedimentares da Bacia de São Paulo 

(aqüífero São Paulo) e por sedimentos aluviais (aqüífero 

aluvionar), compondo o tipo de aqüífero sedimentar, no 

qual a circulação e/ou armazenamento de água ocorre nos 

interstícios do material constituinte. Pág.17 

A fauna aquática presente na AID do Trecho Leste está 

associada aos cursos d’água bastante alterados pela 

ocupação antrópica, cuja qualidade da água também foi 

analisada. Os organismos avaliados, por responder pelo 

nível de alteração dos ambientes naturais, foram às 

comunidades de ictiofauna, zooplacton e fitoplancton, 

além de zoobentos associados à macrófitas. Os principais 

ambientes amostrados foram o Rio Tietê - várzea -, Rio 

Guaió, nascentes do Rio Tamanduateí e Braço do Rio 

Grande. Pág.18 

A Bacia do Rio Guaió, em trecho de Morrotes sustentados 

por xistos, as interferências associadas ao empreendimento 

e à ação das águas pluviais devem causar processos 

erosivos localizados e de menor intensidade, devido à 

constituição argilosa dos solos residuais e de alteração. No 

entanto, podem ocorrer movimentos de massa em cortes 

condicionados pela foliação desfavorável relacionada à 

xistosidade, ao bandamento e aos planos de fraqueza das 

rochas. Pág.25 
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A3: Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais de intensidade média e 

alta apresentados no EIA do Trecho Leste. (Continuação)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada  

Provisão Água 

Conforme apresentado no diagnóstico do meio físico da AID, 

o túnel projetado tangencia a região das nascentes do rio 

Tamanduateí, as quais se encontram localizadas no interior do 

Parque da Gruta de Santa Luzia. O curso d’água de uma 

destas nascentes drena o interior da Gruta Santa Luzia. Desta 

forma, a escavação do túnel na altura desta nascente, 

apresenta potencial para provocar alterações no fluxo interno 

de águas subterrâneas, com consequências sobre o volume de 

água que atravessa o interior da Gruta Santa Luzia, o qual 

poderia vir a diminuir por um eventual rebaixamento do 

aquífero. Pág.30 

Durante a etapa de construção, a qualidade das águas nos 

corpos hídricos da AID poderá ser afetada pelo carreamento 

de sedimentos durante os eventos de chuva, resultando no 

aumento da turbidez. Na fase de operação, esse impacto pode 

ocorrer em situações transitórias de obras de manutenção ou 

em eventos pluviométricos críticos que provoquem 

instabilização e queda de taludes de corte ou aterros. Pág.31 

As precipitações sobre áreas de solo exposto durante os 

trabalhos de terraplenagem e pavimentação e durante a 

utilização das áreas de apoio aos mesmos (depósitos de 

materiais excedentes e áreas de empréstimo) poderão causar o 

carreamento de particulados finos em direção a cursos d’água 

próximos, provocando aumento da turbidez e consequente 

decréscimo da qualidade das águas. Pág.31 

Esse impacto será mais crítico quando afetar cursos d’água 

que possuem pequenos barramentos utilizados para tomadas 

de água para irrigação ou para criação de peixes com fins 

recreacionais. Pág.32 

Esse impacto refere-se às potenciais alterações nos recursos 

hídricos superficiais além daqueles relacionados ao aumento 

da turbidez e assoreamento, sobre qualidade da água em 

cursos d’água interceptados ou tangenciados pelas obras, 

durante a fase de construção. Pág.34 

Nos trabalhos de escavação do túnel Santa Luzia, poderá 

ocorrer percolação de água do maciço fraturado durante as 

atividades de corte. Esta percolação de água associada à 

aplicação de revestimento do teto e laterais do túnel com a 

utilização de concreto poderá gerar volumes de água residual 

composta de nata de concreto, cujo fluxo poderá atingir 

cursos d’água que drenam o trecho afetado, resultando em 

potencial alteração da qualidade da água. Pág.35 

Durante a fase de operação da rodovia existe o impacto 

potencial de contaminação dos cursos de água atravessados 

em decorrência da ocorrência de acidentes rodoviários com 

veículos que transportam produtos perigosos, ou também pelo 

carreamento de cargas difusas pela lavagem das superfícies 

durante os eventos de chuva. Pág.35 

Com relação às cargas difusas que acorrem aos cursos de 

água, a parcela atribuível à rodovia é decorrente da lavagem, 

pelas chuvas, das pistas de rolamento, da faixa de domínio e 

do sistema de drenagem do empreendimento. Outros aportes 

de cargas difusas geradas na própria faixa de domínio podem 

incluir lixo comum lançado pelos motoristas, e sedimentos 

gerados em áreas instáveis ou pontos de erosão. Pág.36 
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A3: Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais de intensidade média e 

alta apresentados no EIA do Trecho Leste. (Continuação)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada  

Provisão Água 

Deve-se considerar, entretanto, que em decorrência das 

dimensões limitadas da faixa de domínio em relação à área 

das bacias contribuintes dos cursos de água atravessados, a 

contribuição específica da rodovia é muito pequena. 

Pág.36 

De modo geral, o principal impacto potencial do 

empreendimento nas águas subterrâneas será o 

rebaixamento localizado do nível freático durante a 

construção, que poderá ocorrerem algumas das porções das 

planícies aluviais inseridas na ADA, em especial naquela 

sem que os solos serão corrigidos ou substituídos, mas 

principalmente nos cortes profundos. Outra possibilidade 

de impacto decorre das atividades de escavação do túnel na 

região do Parque Santa Luzia. Pág.37 

Contudo este impacto é limitado à ADA e eventualmente 

trechos da AID, devendo assim ocorrer de forma pontual 

nos trechos com escavações de grande porte. Os cortes 

mais profundos podem vir a interferir com o lençol freático 

onde ele for mais superficial. Caso esta interferência venha 

a diminuir significativamente a disponibilidade de água 

para formações florestais do entorno, pode ocorrer a perda 

de vitalidade da vegetação. Pág.37 

Quanto à disponibilidade hídrica dos aqüíferos, devido às 

características hidrogeológicas da região, demonstradas no 

diagnóstico, não se prevê perda de produtividade. Os 

poços de captação, em geral, captam água a profundidades 

muito superiores às escavadas. Pág.37 

O aqüífero em granitos corresponde a um aqüífero 

cristalino fraturado, cujas rochas não apresentam espaços 

vazios entre os minerais que as constituem, de modo que a 

água circula ao longo dos espaços vazios gerados por 

fraturas e falhas formadas após o resfriamento e 

consolidação da rocha. Pág.38 

Dependendo do comportamento do fluxo interno de água 

nos aqüíferos cristalinos fraturados, as nascentes podem 

estar associadas às falhas, fraturas ou juntas, que 

controlam o fluxo da água subterrânea e interceptam a 

superfície do terreno. Nesta condição, as nascentes do 

Parque estariam condicionadas ao fluxo de água nas 

fraturas, falhas e juntas do maciço granítico. Por outro 

lado, há possibilidade de que as surgências d’água sejam 

alimentadas pelo aqüífero livre, sem influência do sistema 

de fraturas e falhas que podem caracterizar o maciço 

granítico que sustenta o morrote. Pág.39 

De qualquer forma, a escavação do túnel na altura destas 

nascentes apresenta potencial para provocar alterações no 

fluxo interno de águas subterrâneas, com consequências 

para as nascentes. Estas alterações de fluxo poderão 

ocorrer de diferentes maneiras, uma vez que as fraturas em 

rochas graníticas são comumente heterogêneas. Pág.39 
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A3: Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais de intensidade média e 

alta apresentados no EIA do Trecho Leste. (Continuação)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada  

Provisão Água 

Segundo Santos de Jesus (2005), a percolação da água 

subterrânea ocorre nas zonas de fraturamentos e 

descontinuidades das fraturas, falhas e juntas. O caminho 

preferencial do fluxo ocorre pela abertura das fraturas 

presentes, e a capacidade de fluxo nas zonas fraturadas 

dependerá dos padrões fundamentais que são a 

conectividade (junção entre as fraturas), a densidade 

(quantidade de fraturas existentes em uma determinada 

área) e a abertura (medida de separação entre as paredes 

rochosas ao longo do plano de quebramento). Tal padrão é 

que dá origem à porosidade secundária, designada por 

porosidade de fratura, as quais permitem, quando as 

fraturas estão abertas e interligadas entre si, a circulação e 

armazenamento da água. Pág.39 

As investigações que subsidiarão o detalhamento do 

projeto em nível executivo devem gerar informações que 

permitirão avaliar em maior detalhe tanto os riscos de 

rebaixamento e modificação dos fluxos da água 

subterrânea, como as possibilidades de modificação no 

comportamento hidrológico das nascentes existentes nas 

encostas do morro. Simultaneamente, as investigações 

possibilitarão também o estudo de alternativas e 

procedimentos construtivos e de medidas de controle 

desses impactos durante as obras. Pág.39 

Neste caso, a perfuração do túnel poderá provocar o 

deslocamento das águas armazenadas nas fraturas acima 

do nível de escavação para os espaços vazios (interior do 

túnel). Caso isto venha a ocorrer, poderá haver uma 

migração das nascentes para jusante como conseqüência 

do rebaixamento do aqüífero. Pág.40 

Após o selamento do túnel, pode ocorrer a recarga das 

fraturas e estabilização do processo de rebaixamento dos 

aqüíferos (freático e cristalino). Por outro lado, 

dependendo do nível de fraturamento, há possibilidade de 

ocorrência de novas surgências de água nas encostas. 

Pág.40 

As águas subterrâneas estarão sujeitas a riscos de 

contaminação durante a fase de implantação em 

decorrência de eventual infiltração de efluentes domésticos 

dos canteiros de obra, associada por sua vez, à execução 

incorreta de fossas sépticas. Pág.40 

Segundo o mapeamento da fragilidade dos sistemas 

aqüíferos realizados no diagnóstico, verifica-se que o 

Rodoanel atravessará basicamente três tipos distintos de 

aqüíferos: aqüífero cristalino, aqüífero São Paulo e 

aqüífero aluvionar, sendo que destes, o de maior 

fragilidade é o aqüífero aluvionar, existente em cerca de 

50% do traçado, devido a sua característica de porosidade 

e nível de água raso a quase aflorante. Contudo, os riscos 

de contaminação do aqüífero por produtos perigosos ao 

longo do traçado são minimizados, uma vez que a maioria 

das manutenções e abastecimentos ocorrerá nas áreas de 

apoio, e nestas estão previstos estruturas e dispositivos de 

contenção de vazamentos. Pág.40 
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A3: Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais de intensidade média e 

alta apresentados no EIA do Trecho Leste. (Continuação)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada  

Provisão Água 

Os demais sistemas aqüíferos, cristalino e São Paulo 

apresentam baixo e médio grau de fragilidade, dessa 

forma, o risco de contaminação associado ao tipo de 

empreendimento e contaminante pode ser classificado 

como extremamente baixo, sendo improvável a alteração 

da qualidade das águas sub-superficiais, ao nível local e 

regional, nestes trechos. Pág.41 

O risco de contaminação do lençol freático durante a 

operação vincula-se principalmente a vazamentos 

acidentais de produtos tóxicos que ocorram em sub-trecho 

de interceptação de aqüífero aluvionar, devido a sua 

característica de porosidade e nível de água raso a quase 

aflorante. Pág.41 

Nos demais trechos, as ações de contingência, incluindo 

confinamento do vazamento e remoção de eventuais solos 

contaminados, evitarão qualquer risco de deterioração 

qualidade das águas subterrâneas. Pág.41 

Para a herpetofauna, principalmente a poluição da água e a 

alternação do microclima é essencial e está fortemente 

relacionada a permanência da espécie de anfíbios na área. 

No caso dos microhilídeos em particular, que são animais 

de folhiço, a retirada da cobertura florestal é considerado 

significativo e muito impactante. Para algumas serpentes e 

lagartos, especialmente espécies arborícolas, o problema 

também está associado ao desmatamento. Pág.68 

Como já descrito no diagnóstico da AID, a maioria dos 

cursos d’água diretamente afetados pelas obras encontram-

se já bastante comprometidos devido a problemas de 

poluição no que diz respeito à qualidade das águas e dos 

sedimentos, com repercussão na composição das 

comunidades aquáticas presentes. As potenciais 

interferências provocadas pelas obras do Trecho Lestes, 

concentrarse-ão no período de construção quando as obras 

de terraplenagem exigirão interferência direta sobre 

drenagens, cursos d’água e áreas de várzea – habitat de 

fauna aquática - durante a execução do projeto de 

drenagem definitiva. O impacto potencial de assoreamento 

e alterações na qualidade 

d’água nestas travessias de drenagem na faixa de domínio 

e a jusante das obras podem gerar impactos sobre a fauna 

aquática. Pág.74 

As espécies que apresentaram maiores índices de 

dominância na área são características de ambientes 

bastante alterados pela poluição e com baixos índices de 

oxigenação da água, como é o caso dos guarús 

(Phalloceros caudimaculatus e Poeciliavivípara),do 

pedrinha (Corydoras aeneus) e do caborja (Hoplosternum 

littoralle). Pág.74 

A implantação do Trecho Leste, como qualquer outra obra 

de grande porte deverá interferir com as redes de utilidades 

públicas existentes ao longo do seu traçado, tais como as 

redes de energia elétrica, telefonia, gás, água potável, 

coleta de esgotos, entre outras, especialmente nos trechos 

de urbanos. Pág.136 
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A3: Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais de intensidade média e 

alta apresentados no EIA do Trecho Leste. (Final)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada  

Provisão Água 

 

Como tem sido procedimento adotado nos demais trechos 

do Rodoanel, a contratação dos trabalhadores dará 

preferência aos moradores locais, que retornam 

diariamente para suas residências, não constituindo 

demandas adicionais efetivas para serviços sociais. No 

caso da infra-estrutura física, o atendimento às demandas 

por água e coleta de esgotos deverá ser equacionado no 

contexto do planejamento das obras. Pág.151 

 

 Regulação 

Purificação do ar Nenhuma evidencia explicita 

Regulação do clima Nenhuma evidencia explicita 

Purificação e regulação dos ciclos 

da agua 
Nenhuma evidencia explicita 

Controle de enchentes e erosão Nenhuma evidencia explicita 

Tratamento de resíduos Nenhuma evidencia explicita 

Controle de pragas e doenças Nenhuma evidencia explicita 

 Cultural 

Inspiração para a cultura, arte e 

para experiências espirituais 
Nenhuma evidencia explicita 

Populações rurais e 

particularmente as tradicionais, 

como caiçaras, indígenas, 

quilombolas e caboclos, tem sua 

cultura, crenças e modo de vida 

associados aos serviços culturais 

de ecossistemas nativos 

Nenhuma evidencia explicita 

 Suporte 

Ciclagem de nutrientes Nenhuma evidencia explicita 

Produção primaria Nenhuma evidencia explicita 

Formação dos solos Nenhuma evidencia explicita 

Polinização (coloquei todos os 

trechos onde a palavra 

polinização aparecia) 

Conforme sugerem os resultados dos estudos do Programa 

Biota, a fragmentação afeta também a capacidade 

reprodutiva de muitas espécies (i. e. a polinização e a 

dispersão de propágulos) e interfere no processo natural de 

sucessão. Pág. 60 

Nos fragmentos remanescentes na região de Caucaia do 

Alto, o isolamento afeta, de fato, o sucesso da fertilização 

(polinização) e a frutificação de Psychotria suterella 

(LOPES; BUZATO, 2002, 2004; LOPES, 2003), espécie 

característica da submata, identificada na área de 

influência direta do Rodoanel, nas florestas remanescentes 

em estágio médio a avançado de regeneração (ver seção 

5.3.2.1). Os autores concluíram que, ao contrário do 

esperado, a polinização por espécies generalistas, como é o 

caso do sistema de P. suterella e seus polinizadores, é tão 

vulnerável à fragmentação como aquela por especialistas, 

que têm respostas idiossincrásicas à perturbação. Pág. 60 

O fracionamento de formações florestais, naturais ou 

antrópicas, poderá eventualmente interromper corredores, 

elementos lineares que unem fragmentos isolados, 

particularmente importantes em paisagens fragmentadas 

para as espécies cuja polinização e/ou dispersão dependam 

de animais estritamente florestais ou que evitam ambientes 

não-florestais. Pág. 62 

 Dispersão de sementes  Nenhuma evidencia explicita 
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A4: Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do trecho Leste e 

possíveis serviços ecossistêmicos. (Continua)                                                        
Compartimento Impacto Serviço ecossistêmico Descrição/Justificativa 

    Provisão Regulação Cultural Suporte 
 

Terrenos 

1.01 Alteração da 

morfologia do 

terreno, da 

estabilidade das 

encostas e aumento 

da susceptibilidade 

à erosão 

 
   X     -processos erosivos 

1.02 Alteração da 

morfologia do 

terreno por aterro 

de vales, planícies 

e/ou canal fluvial 

 
   X 

  

-elevada susceptibilidade à erosão e 

ao 

Assoreamento; 

-remoção da cobertura vegetal 

 Recursos 

Hídricos 

Superficiais 

 

 2.01 Alterações no 

regime 

fluviométrico de 

cursos d’água 

   X    X     

-pode reduzir os tempos de 

concentração e aumentar as áreas das 

bacias de contribuição de algumas 

drenagens naturais 

-poderão ocorrer problemas pontuais, 

como desestabilização de margens ou 

o aumento do risco de inundações 

2.02 Alteração dos 

níveis de turbidez 

dos corpos hídricos 

durante a 

construção 

   X    X   

-a qualidade das águas nos corpos 

hídricos da AID poderá ser afetada 

pelo carreamento de sedimentos 

durante os eventos de chuva 

-causar o carreamento de particulados 

finos em direção a cursos d’água 

próximos, provocando aumento da 

turbidez e conseqüente decréscimo da 

qualidade das águas 

-poderá afetar todos os cursos d’água 

das bacias de drenagem atravessadas 

diretamente pelo empreendimento 

2.03 Assoreamento 

de cursos d’água 

durante a 

construção 

   X    X    X    X 

-alterações localizadas da morfologia 

fluvial podendo originar situações de 

obstrução de drenagem com impacto 

na vegetação ribeirinha; 

-afetar cursos d’água que possuem 

pequenos barramentos utilizados para 

tomadas de água para irrigação ou 

para criação de peixes com fins 

recreacionais 

 Qualidade do Ar 

 

4.01 Impactos na 

qualidade do ar 

durante a 

construção 

     X     

-ressuspensão de poeira deverá 

ocorrer como decorrência das 

atividades de limpeza do terreno, 

terraplenagem, formação da base e 

sub-base do pavimento pavimentação 

-suspensão de poeira nas pedreiras 

comerciais 

-emissões decorrentes da queima de 

combustíveis durante a Construção 
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A4: Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do trecho Leste e 

possíveis serviços ecossistêmicos. (Continuação)                                                        

Compartimento Impacto Serviço ecossistêmico Descrição/Justificativa 

  Provisão Regulação Cultural Suporte  

 Vegetação 

 

5.01 Supressão de 

cobertura vegetal 

da área diretamente 

afetada 

        
-não foi encontrada associação 

 

5.02 Ampliação do 

grau de 

fragmentação de 

remanescentes 

florestais 

   X    X     X 

-46 fragmentos florestais em estágio 

médio e médio a avançado de 

regeneração e florestas de várzea 

serão diretamente afetados pela 

implantação do Trecho Leste do 

Rodoanel 

-fracionamento de formações 

florestais, naturais ou antrópicas, 

poderá eventualmente interromper 

corredores, elementos lineares que 

unem fragmentos isolados 

particularmente importantes em 

paisagens fragmentadas para as 

espécies cuja polinização e/ou 

dispersão dependam de animais 

estritamente florestais ou que evitam 

ambientes não-florestais 

5.03 Efeitos nas 

comunidades 

vegetais ribeirinhas 

pelas interferências 

nos cursos d’água e 

nas planícies 

aluviais 

   X    X   

-possibilidade das obras afetarem de 

forma significativa a sua dinâmica 

hidrológica 

Natural 

5.04 Alteração do 

nível de risco da 

ocorrência de 

incêndios nas 

florestas 

   X      X 
-pode afetar negativamente 

remanescentes florestais 

 Fauna 

6.01 Impactos 

sobre as 

comunidades de 

vertebrados 

terrestres 

   X        X 

-desaparecimento da fauna 

silvestre 

 

6.02 

Interferências 

com corredores 

ecológicos e com 

os deslocamentos 

da fauna 

   X    X     X 

-diminuição da diversidade 

genética entre as populações 

silvestres; 

-possibilitam também a 

passagem de doenças, 

predadores e espécies exóticas 

que comprometem a dinâmica da 

metapopulação; 

-os impactos de fragmentação e 

perda de conectividade 

provocam efeitos de atrito que 

levam as extinções locais e 

erosão genética no longo prazo 
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A4: Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do trecho Leste e 

possíveis serviços ecossistêmicos. (Continuação)                                                        

Compartimento Impacto Serviço ecossistêmico Descrição/Justificativa 

  Provisão Regulação Cultural Suporte  

 Infra-Estrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

7.01 Modificações 

temporárias no 

padrão local de 

distribuição do 

tráfego durante a 

Construção 

        -não foi encontrada associação 

7.02 Aumento na 

circulação de 

veículos pesados na 

malha viária local 

durante a 

construção 

    -não foi encontrada associação 

7.03 Deterioração 

do pavimento de 

vias públicas 

utilizadas pelos 

veículos a serviço 

das obras 

    -não foi encontrada associação 

7.04 Impactos nos 

níveis de 

carregamento do 

sistema viário da 

AII e AID 

    -não foi encontrada associação 

7.10 

Favorecimentos da 

intermodalidade no 

transporte de 

cargas 

    -não foi encontrada associação 

7.11 Interferências 

com fluxos 

transversais de 

veículos e 

pedestres 

    -não foi encontrada associação 

Estrutura Urbana 

8.01 Indução à 

ocupação de 

terrenos vagos e 

áreas não-

urbanizadas 

        -não foi encontrada associação 

8.02 Alterações dos 

valores imobiliários 
    -não foi encontrada associação 

8.03 Aumento do 

grau de atratividade 

para usos 

residenciais 

    -não foi encontrada associação 

8.04 Aumento do 

grau de atratividade 

para logística e 

serviços 

associados. 

    -não foi encontrada associação 

8.06 Equalização 

da atratividade 

relativa dos eixos 

radiais interligados 

à localização de 

atividades 

econômicas 

    -não foi encontrada associação 
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A4: Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do trecho Leste e 

possíveis serviços ecossistêmicos. (Final)                                                        

Compartimento Impacto Serviço ecossistêmico Descrição/Justificativa 

  Provisão Regulação Cultural Suporte  

 Atividades 

Econômicas 

 

9.01 Aumento do 

grau de 

atratividade para 

a instalação de 

atividades 

comerciais e 

industriais e 

consolidação de 

pólos industriais 

        
-não foi encontrada associação 

 

9.02 Melhoria no 

padrão de 

acessibilidade de 

atividades 

comerciais e 

industriais 

instaladas na AII 

    -não foi encontrada associação 

9.03 Geração de 

empregos diretos 

e indiretos 

    -não foi encontrada associação 

9.05 

Descentralização 

da oferta de 

emprego 

    -não foi encontrada associação 

 Qualidade de 

Vida da 

População 

 

11.01 

Mobilização 

social durante as 

etapas de 

planejamento e 

implantação 

        -não foi encontrada associação 

11.02 Incômodos 

à população 

lindeira na 

construção 

    X   

-o aumento de poeira em 

suspensão 

 

11.05 

Desapropriação 
    -não foi encontrada associação 

11.06 Alterações 

localizadas nas 

relações sociais 

entre as 

comunidades de 

áreas urbanas 

consolidadas 

    -não foi encontrada associação 

11.07 Alterações 

na paisagem 
      X 

-supressão de vegetação e 

alteração da morfologia do 

relevo 

 Finanças 

Públicas 

 

12.03 Impactos 

nos níveis de 

investimento 

privado 

        
-não foi encontrada associação 
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A5: Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais de intensidade média e 

alta apresentados no EIA do Trecho Norte. (Continua)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada 

Provisão 

Alimentos Nenhuma evidencia explicita 

Matéria-prima Nenhuma evidencia explicita 

Fibras Nenhuma evidencia explicita  

Fitofármacos Nenhuma evidencia explicita 

Recursos genéticos e bioquímicos Nenhuma evidencia explicita 

Plantas ornamentais Nenhuma evidencia explicita  

Agua 

Nos casos de substituição, a ação refere-se à escavação, em geral, 

de solos hidromórficos com dragline e/ou retroescavadeira, a 

posterior remoção e disposição nas áreas de bota-fora e, por fim, 

a importação de material de empréstimo para substituir o solo 

removido. Pode incluir também a execução prévia de 

ensecadeiras simples e o esgotamento da água local com 

motobombas, se necessário. Pág.7 

A ação inclui as tarefas necessárias ao desvio das águas 

(escavação mecânica com retroescavadeira para execução de 

corta-rio), remoção localizada de solos moles, assentamento de 

bueiros e a implantação de berços e, tubos e galerias. Pág.9 

Alguns procedimentos especiais, como, por exemplo, a instalação 

de drenos horizontais profundos em cortes, onde aflora a água 

subterrânea, exigirão equipamentos especializados. Pág.9 

Os terrenos afetados diretamente pela implantação do Trecho 

Norte do Rodoanel são sustentados principalmente por rochas do 

embasamento pré-Cambriano, as quais compõem o Sistema 

Aquífero Cristalino. Nesse tipo de sistema aqüífero, a água 

subterrânea circula nos espaços vazios gerados por fraturas e 

falhas existentes no maciço rochoso. Regionalmente, as 

profundidades médias encontradas variam entre 50 e 100 m. 

Pág.17 

Sistemas aquíferos do tipo sedimentar, no qual a circulação e/ou 

armazenamento de água ocorre nos interstícios do material 

constituinte, estão representados na AID do traçado 

selecionado/ADA pelo Sistema Aquífero São Paulo e por 

aquíferos aluvionares. Pág.17 

A fauna aquática presente na AID do Trecho Norte está associada 

aos cursos d’água bastante alterados pela ocupação antrópica, 

cuja qualidade da água também foi analisada. Os organismos 

avaliados, por responder pelo nível de alteração dos ambientes 

naturais, foram as comunidades de ictiofauna, zooplâncton e 

fitoplâncton, além de zoobentos associados a macrófitas. Os 

principais ambientes amostrados foram o rio Juqueri, em dois 

locais, um no braço da margem esquerda da represa Mairiporã e 

outro no corpo da referida represa; ribeirão Engordador, em 

trecho a jusante da represa do Engordador; ribeirão Cabuçu, em 

trecho a jusante da represa do Cabuçu; e ribeirão Tanque Grande, 

na represa Tanque Grande. Pág.20 

A atividade dos processos erosivos aumenta logo após a remoção 

dos solos superficiais e/ou exposição dos materiais geológicos, 

podendo ocorrer de modo intenso durante todo o período que 

antecede a implantação da drenagem superficial definitiva, da 

forração vegetal e das demais atividades de recomposição vegetal 

e paisagismo. Além disso, alteração da dinâmica das águas sub-

superficiais, devido à impermeabilização da base de encostas, 

pode causar a elevação do nível da água nos maciços e também 

causar o desencadeamento de movimentos de massa em encostas. 

Pág.25 

Durante a etapa de construção, a qualidade das águas nos corpos 

hídricos da AID poderá ser afetada pelo carreamento de 

sedimentos durante os eventos de chuva, a partir de áreas fontes, 

resultando no aumento da turbidez. Na fase de operação, esse 

impacto pode ocorrer em situações transitórias de obras de 

manutenção ou em eventos pluviométricos críticos que 

provoquem instabilização e aporte de material proveniente de 

taludes de corte ou aterros. Pág.33 
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A5: Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais de intensidade média e 

alta apresentados no EIA do Trecho Norte. (Continua)                                                        
Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada  

Provisão Agua 

As precipitações sobre áreas de solo exposto durante os trabalhos 

de terraplenagem e pavimentação e durante a utilização das áreas 

de apoio (depósitos de materiais excedentes e áreas de 

empréstimo) poderão causar o carreamento de particulados finos 

em direção a cursos d’água próximos, provocando aumento da 

turbidez e consequente decréscimo da qualidade das águas. 

Pág.34 

Apesar de sua importância em função do porte das obras, esse 

impacto possui relevância menor, pois não há sistemas públicos 

de captação de água nos cursos de água atravessados a jusante do 

empreendimento. A captação efetuada pelo Serviço Autônomo da 

Águas e Esgoto (SAAE) de Guarulhos localiza-se a cerca de 800 

m a montante do empreendimento e em área da bacia do Rio 

Cabuçu de Cima, não existindo qualquer possibilidade de as 

obras afetarem a qualidade das águas na captação. Pág.34 

Apesar da maioria dos cursos de água localizados na ADA do 

traçado proposto já apresentarem águas com qualidade bastante 

comprometida, como demonstrado nos resultados das campanhas 

realizadas para este EIA e apresentadas na Seção 5.3.1.4, há 

riscos potenciais de contaminação dos cursos d’água durante a 

construção, associados a eventos acidentais como o vazamento de 

combustíveis ou produtos perigosos, ou em situações de rotina 

durante as atividades de construção, como o manuseio e 

armazenamento inadequado de produtos perigosos, disposição 

inadequada de resíduos líquidos das instalações de apoio e frentes 

de obra, ou no carreamento de substâncias aplicadas na execução 

das estruturas de concreto e na pavimentação. Pág.37 

Nos trabalhos de escavação dos túneis, poderá ocorrer percolação 

de água do maciço fraturado durante as atividades de corte. Estas 

águas de percolação, em contato com os materiais aplicados para 

o revestimento do teto e laterais do túnel, compostos de concreto 

e/ou natas de cimento poderá gerar volumes de águas de mistura, 

cujo fluxo poderá atingir cursos d’água que drenam o trecho 

afetado, resultando em potencial alteração da qualidade da água a 

jusante. Pág.37 

Durante a fase de operação da rodovia existe o impacto potencial 

de contaminação dos cursos de água atravessados em decorrência 

de acidentes rodoviários com veículos que transportam produtos 

perigosos, ou também pelo carreamento de cargas difusas pela 

lavagem das superfícies durante os eventos de chuva. Pág.37 

Com relação às cargas difusas que afluem aos cursos de água, a 

parcela atribuível à rodovia é decorrente da lavagem, pelas 

chuvas, das pistas de rolamento, da faixa de domínio e do sistema 

de drenagem do empreendimento. Outros aportes de cargas 

difusas geradas na própria faixa de domínio podem incluir lixo 

comum lançado pelos motoristas, e sedimentos gerados em áreas 

instáveis ou pontos de erosão. Pág.38 

Deve-se considerar, entretanto, que em decorrência das 

dimensões limitadas da faixa de domínio em relação à área das 

bacias contribuintes dos cursos de água atravessados, a 

contribuição específica da rodovia é muito pequena. Pág.38 

O principal impacto potencial do empreendimento nas águas 

subterrâneas será o rebaixamento localizado do nível freático 

durante a construção, que poderá ocorrer em algumas das porções 

das planícies aluviais inseridas na ADA/AID do traçado 

selecionado, em especial naquelas em que os solos serão 

corrigidos ou substituídos, mas principalmente nos cortes 

profundos. Além disso, também poderá haver alteração no regime 

de fluxo das águas subterrâneas em porções dos maciços 

escavados por túneis. Pág.39 
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A5: Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais de intensidade média e 

alta apresentados no EIA do Trecho Norte. (Continua)                                                        
Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada  

Provisão Agua 

Para a implantação do Trecho Norte do Rodoanel será necessário 

a execução de uma série de cortes nos maciços rochosos 

interceptados pelo traçado. Contudo este impacto é limitado à 

ADA e eventualmente trechos da AID do traçado selecionado, 

devendo assim ocorrer de forma pontual nos trechos com 

escavações de grande porte. Os cortes mais profundos podem vir 

a interferir com o lençol freático onde ele for mais superficial. 

Caso esta interferência venha a diminuir significativamente a 

disponibilidade de água para formações florestais do entorno, 

pode ocorrer a perda de vitalidade da vegetação. Pág.40 

Quanto à disponibilidade hídrica dos aquíferos, devido às 

características hidrogeológicas da região demonstradas no 

diagnóstico, não se prevê perda de produtividade. Os poços de 

captação, em geral, captam água a profundidades muito 

superiores às escavadas. Pág.40 

Além das possíveis alterações no nível do lençol freático 

relacionadas aos locais onde ocorrerão substituição ou correção 

de solos e cortes do terreno, também devem ser  consideradas as 

potenciais alterações no fluxo das águas subterrâneas 

relacionadas a escavações dos túneis. Pág.40 

Conforme já colocado anteriormente, as escavações dos túneis 

causam descompressões dos maciços que tem o potencial de 

causar deslocamentos nos materiais rochosos, mas também 

deslocamentos nos fluxos d’água subterrânea. Caso estas águas 

sejam interconectadas ao túnel, seja nos pontos de intersecção 

com o nível freático ou por conexão com fraturas, zonas de falhas 

e juntas, as mesmas serão drenadas para os túneis. Caso estas 

interconexões não possam ser interrompidas, por exemplo, 

durante as escavações, podem resultar no rebaixamento de lençol 

freático e captura de nascentes. Pág.40 

Dependendo do comportamento do fluxo interno de água nos 

aquíferos cristalinos fraturados, as nascentes podem estar 

associadas às falhas, fraturas ou juntas, que controlam o fluxo da 

água subterrânea e interceptam a superfície do terreno. Por outro 

lado, há possibilidade de que as surgências d’água sejam 

alimentadas pelo aquífero livre, sem influência do sistema de 

fraturas e falhas que caracterizam os aqüíferos fissurais. Pág.40 

De qualquer forma, a escavação do túnel na altura destas 

nascentes apresenta potencial para provocar alterações no fluxo 

interno de águas subterrâneas, com consequências para as 

nascentes. Estas alterações de fluxo poderão ocorrer de diferentes 

maneiras, uma vez que as fraturas em rochas graníticas são 

comumente heterogêneas. Pág.40 

As investigações que subsidiarão o detalhamento do projeto em 

nível executivo devem gerar informações que permitirão avaliar 

em maior detalhe tanto os riscos de rebaixamento e modificação 

dos fluxos da água subterrânea, como as possibilidades de 

modificação no comportamento hidrológico das nascentes 

existentes nas encostas próximas aos túneis. Simultaneamente, as 

investigações possibilitarão também o estudo de alternativas e 

procedimentos construtivos e de medidas de controle desses 

impactos durante as obras. Pág.41 

Trata-se de condição na qual a água percola pelo manto 

intemperizado, e quando encontra a superfície da rocha sã aflora 

formando as nascentes. Neste cenário, a escavação do túnel, 

ocorrendo abaixo da camada de encontro entre o manto de 

intemperismo e a camada superior de rocha sã, menos fraturada, 

apresentaria menor influência nos fluxos internos do aqüífero 

preservando a integridade das nascentes. Pág.41 
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A5: Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais de intensidade média e alta 

apresentados no EIA do Trecho Norte. (Continua)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada  

Provisão Agua 

Nessa hipótese, a água percola pelo manto de alteração e carrega o 

sistema de fraturas, que atua como reservatório de água. A água 

aflora quando a fratura intercepta a superfície do terreno na meia 

encosta. Neste caso, a perfuração do túnel poderá provocar o 

deslocamento das águas armazenadas nas fraturas acima do nível de 

escavação para os espaços vazios (interior do túnel). Caso isto venha 

a ocorrer, poderá haver uma migração das nascentes para jusante 

como conseqüência do rebaixamento do aqüífero. Pág.42 

Após o selamento do túnel, pode ocorrer a recarga das fraturas e 

estabilização do processo de rebaixamento dos aquíferos (freático e 

cristalino). Por outro lado, dependendo do nível de fraturamento, há 

possibilidade de ocorrência de novas surgências de água nas 

encostas. Pág.42 

As águas subterrâneas estarão sujeitas a riscos de contaminação 

durante a fase de implantação em decorrência de eventual infiltração 

de efluentes domésticos dos canteiros de obra, associada por sua vez, 

à execução incorreta de fossas sépticas. Pág.42 

Segundo o mapeamento da fragilidade dos sistemas aquíferos 

realizados no diagnóstico, verifica-se que o Trecho Norte do 

Rodoanel atravessará basicamente três tipos sistemas de aqüíferos: 

aquífero Cristalino, aquífero São Paulo e aquífero aluvionar, sendo 

que destes, o de maior fragilidade é o aquífero aluvionar, associado 

aos terrenos de Planícies Fluviais, devido a sua característica de 

porosidade e nível de água raso a quase aflorante. Contudo, os riscos 

de contaminação do aquífero por produtos perigosos ao longo do 

traçado são minimizados, uma vez que a maioria das manutenções e 

abastecimentos ocorrerá nas áreas de apoio, e nestas estão previstos 

estruturas e dispositivos de contenção de vazamentos. Pág.43 

Os demais sistemas aquíferos, Cristalino e São Paulo apresentam 

baixo e médio grau de fragilidade, dessa forma, o risco de 

contaminação associado ao tipo de empreendimento e contaminante 

pode ser classificado como extremamente baixo, sendo improvável a 

alteração da qualidade das águas sub-superficiais, ao nível local e 

regional, nestes trechos. Pág.43 

Nos demais trechos, as ações de contingência, incluindo 

confinamento do vazamento e remoção de eventuais solos 

contaminados, evitarão qualquer risco de deterioração qualidade das 

águas subterrâneas. Pág.43 

As sub-bacias interceptadas pelo traçado escolhido, de maneira geral, 

encontram-se bastante alteradas em relação às configurações 

originais dos corpos d’água, com vários trechos de rios e córregos já 

canalizados. A sub-bacia do rio Baquirivu apresenta uma das maiores 

intervenções antrópicas de toda a região do traçado, seguida pelas 

subbacias do Cabuçu de Cima, Cabuçu/Bananal e Juqueri. Os dados 

de qualidade de água também corroboram essas afirmações. Pág.78 

Resumidamente, os cursos d’água localizados nas proximidades dos 

trechos que serão interceptados pelo traçado escolhido apresentam 

intervenções antrópicas já consolidadas, com presença de corpos 

d’água canalizados e amplamente alterados, com consequente 

redução da qualidade da água. Tais fatores, associados aos resultados 

observados na estação de coleta E04, permitem inferir que as 

comunidades aquáticas presentes nestes corpos d’água são 

compatíveis com ambientes caracteristicamente antropizados. Ainda 

assim, é conveniente ressaltar que as possíveis interferências das 

obras de engenharia sobre os corpos d’água, e consequentemente 

sobre as comunidades aquáticas, limitam-se aos trechos de influência 

direta da obra e do período de construção. Entretanto, os 

procedimentos construtivos adotados minimizam o prazo e a 

intensidade destes impactos sob os corpos d’água, especialmente no 

que diz respeito à contaminação acidental e ao aumento de turbidez 

na água, causados pela obra. Pág.79 
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A5: Associação explícita entre o quadro de classificação dos SE e os impactos ambientais de intensidade média e 

alta apresentados no EIA do Trecho Norte. (Final)                                                        

Serviço Palavra-chave identificada Correlação explícita encontrada 

Provisão Agua 

A implantação do Trecho Norte deverá interferir com as 

redes de utilidades públicas existentes ou planejadas ao 

longo do seu traçado, tais como as redes de energia 

elétrica, telefonia, gás, água potável, coleta de esgotos, 

entre outras, especialmente nos trechos de urbanos.  

Pág.130 

Como tem sido procedimento adotado nos demais trechos 

do Rodoanel, a contratação dos trabalhadores dará 

preferência aos moradores locais, que retornam 

diariamente para suas residências, não constituindo 

demandas adicionais efetivas para serviços sociais. 

No caso da infraestrutura física, o atendimento às 

demandas por água e coleta de esgotos deverá ser 

equacionado no contexto do planejamento das obras. 

Pág.142 

Há, no entanto, registro de bens de interesse histórico e 

cultural nas vizinhanças da área de intervenção, tanto em 

São Paulo como em Guarulhos, que indicam um impacto 

potencial de interferência em função das obras de 

terraplenagem na Área Diretamente Afetada do 

empreendimento. É o caso da área do Clube de 

Funcionários da SABESP que abriga alguns remanescentes 

de antigos sistemas de abastecimento de água de São 

Paulo, entre outros bens de valor cultural. Pág.143 

 

 Regulação 

Purificação do ar Nenhuma evidencia explicita 

Regulação do clima Nenhuma evidencia explicita 

Purificação e regulação dos ciclos 

da agua 
Nenhuma evidencia explicita 

Controle de enchentes e erosão Nenhuma evidencia explicita 

Tratamento de resíduos Nenhuma evidencia explicita 

Controle de pragas e doenças Nenhuma evidencia explicita 

 Cultural 

Inspiração para a cultura, arte e 

para experiências espirituais 
Nenhuma evidencia explicita 

Populações rurais e 

particularmente as tradicionais, 

como caiçaras, indígenas, 

quilombolas e caboclos, tem sua 

cultura, crenças e modo de vida 

associados aos serviços culturais 

de ecossistemas nativos 

Nenhuma evidencia explicita 

 Suporte 

Ciclagem de nutrientes Nenhuma evidencia explicita 

Produção primaria Nenhuma evidencia explicita 

Formação dos solos Nenhuma evidencia explicita 

Polinização 

Alguns trechos da rodovia ficarão próximos às suas matas, 

o que poderá causar o afugentamento da fauna 

principalmente durante as obras e, potencialmente, na 

operação da rodovia, devido aos ruídos originados com a 

movimentação de máquinas/veículos/pessoal (Impacto 

6.02). Dada à estreita relação existente entre fauna e 

vegetação, com relação à polinização e dispersão de 

espécies vegetais, o potencial afugentamento da fauna 

poderá causar alterações na estrutura e diversidade destas 

matas em longo prazo. Pág.94 

Dispersão de sementes Nenhuma evidencia explicita 
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A6: Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do trecho Norte 

e possíveis serviços ecossistêmicos. (Continua)                                                        
Compartimento Impacto Serviço ecossistêmico Descrição/Justificativa 

  Provisão Regulação Cultural Suporte 
 

 

Terrenos 

Alteração da estabilidade 

das encostas e aumento da 

susceptibilidade à erosão 

por terraplenagem 

   X    X     X 

-processos erosivos 

-elevação do nível da água 

-desencadeamento de movimentos de 

massa em encostas 

Terrenos 

Alteração da estabilidade 

das encostas e aumento da 

susceptibilidade à erosão 

por escavação de túneis 

    X   
-resultar em desplacamentos 

superficiais das rochas 

Recursos 

Hídricos 

Superficiais 

Alterações no regime 

fluviométrico de cursos 

d’água 

   X    X   
-desestabilização de margens ou o 

aumento do risco de inundações 

Recursos 

Hídricos 

Superficiais 

Alteração dos níveis de 

turbidez dos corpos 

hídricos durante a 

construção 

   X    X   

-os trabalhos de terraplenagem e 

pavimentação poderão causar o 

carreamento de particulados finos em 

direção a cursos d’água próximos, 

provocando aumento da turbidez e 

conseqüente decréscimo da qualidade 

das águas 

Recursos 

Hídricos 

Superficiais 

Assoreamento de cursos 

d’água durante a 

construção 

   X    X   

-alterações localizadas da morfologia 

fluvial - originar situações de 

obstrução de drenagem com impacto 

na vegetação ribeirinha  

-assoreamento dos cursos d’agua 

Qualidade do Ar 
Impactos na qualidade do 

ar durante a construção 
    X   

-atividades de terraplenagem 

-circulação de veículos a serviço da 

obra 

Vegetação 

Redução da cobertura 

vegetal da área 

diretamente afetada 

    
-não foi encontrada associação 

 

Vegetação 

Alteração do nível de 

risco da ocorrência de 

incêndios nas florestas 

remanescentes no entorno 

da rodovia 

      X 
-limpeza de terreno e desmatamento 

 

Fauna 

Impactos sobre as 

comunidades de 

vertebrados terrestres e 

Interferências com 

corredores ecológicos 

   X    X     X 

-possíveis interferências com 

corredores faunísticos os contínuos 

florestais que garantem a diversidade 

genética entre as populações 

silvestres, pois permitem os 

deslocamentos da fauna silvestres 

Infraestrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

Modificações temporárias 

no padrão local de 

distribuição do tráfego 

durante a construção 

    -não foi encontrada associação 

Infraestrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

Aumento na circulação de 

veículos pesados na malha 

viária local urante a 

construção 

    -não foi encontrada associação 

Infraestrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

Impactos nos níveis de 

carregamento do sistema 

viário da RMSP 

    -não foi encontrada associação 

Infraestrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

Alterações nos volumes 

de tráfego dos demais 

trechos do Rodoanel 

    
-não foi encontrada associação 

 

Infraestrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

Melhoria da 

acessibilidade entre 

rodovias radiais da RMSP 

    -não foi encontrada associação 
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A6: Associação implícita entre a descrição dos impactos ambientais de média e alta intensidade do trecho Norte 

e possíveis serviços ecossistêmicos. (Continua)                                                        
Compartimento Impacto Serviço ecossistêmico Descrição/Justificativa 

  Provisão Regulação Cultural Suporte  

Infraestrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

Benefícios 

socioeconômicos devidos 

à redução dos tempos de 

viagem 

    -não foi encontrada associação 

Infraestrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

Favorecimento da 

intermodalidade no 

transporte de cargas 

    -não foi encontrada associação 

Infraestrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

Interferências com fluxos 

transversais de pedestres 
    -não foi encontrada associação 

Infraestrutura 

Viária, no 

Tráfego e nos 

Transportes 

Redução das Emissões de 

Gases de Efeito Estufa 
    X   

-GEE tendem a diminuir baseado na 

diminuição de distância rodada em 

um dia causado pelo 

empreendimento 

Estrutura Urbana 
8.1Alterações urbanísticas 

na AII 
    -não foi encontrada associação 

Estrutura Urbana 
8.2Alterações urbanísticas 

na AID 
    -não foi encontrada associação 

Estrutura Urbana 
8.3Alterações dos valores 

imobiliários 
    -não foi encontrada associação 

Estrutura Urbana 

8.4Aumento do grau de 

atratividade para usos 

residenciais 

    -não foi encontrada associação 

Estrutura Urbana 

8.5Aumento do grau de 

atratividade para 

atividades econômicas 

    -não foi encontrada associação 

Atividades 

Econômicas 

9.1Melhoria no padrão de 

acessibilidade às 

atividades econômicas 

    -não foi encontrada associação 

Atividades 

Econômicas 

9.2Geração de empregos 

diretos e indiretos 
    -não foi encontrada associação 

Atividades 

Econômicas 

9.4Descentralização da 

oferta de emprego 
    -não foi encontrada associação 

Infraestrutura 

Física e Social 

10.4Melhoria no padrão 

de acesso ao Aeroporto 

Internacional de São 

Paulo 

    -não foi encontrada associação 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.1Mobilização social 

durante as etapas de 

planejamento e 

implantação 

    X   

-aumento da circulação de 

caminhões em vias locais (aumento 

da poluição) 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.2Incômodos à 

população lindeira na 

construção 

    X   
-aumento de poeira em suspensão 

 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.5Desapropriação e 

Relocação de Moradias 
    -não foi encontrada associação 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.6Alterações 

localizadas nas relações 

sociais entre comunidades 

de áreas urbanas 

    -não foi encontrada associação 

Qualidade de 

Vida da 

População 

11.7Alterações na 

paisagem 
      X 

-supressão de vegetação e alteração 

da morfologia do relevo  

Finanças Públicas 
12.3Impactos nos níveis 

de investimento privado 
    

-não foi encontrada associação 
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APÊNDICE B – DADOS DA ANÁLISE DA AAE DO PROGRAMA RODOANEL  
 

 

B1: Temas ambientais apresentados na AAE e correlacionados às categorias de Serviços Ecossistêmicos.  
Temas ambientais Serviços Ecossistêmicos Comentários 

 provisão regulação cultural suporte 
 

Transportes, 

circulação e logística 
metropolitana 

    
-não foi encontrada associação 

 

Uso e ocupação do 

território 
metropolitano 

    
-não foi encontrada associação 

 

Uso e consumo de 
recursos naturais e 

política de proteção 

e conservação 

 X   

-ao mesmo tempo em que irá provocar 

perdas de porções florestadas da metrópole 
(capoeiras), a reposição compensatória 

com essências florestais nativas, em 

número muitas vezes superior ao 
suprimido, a criação de novas unidades de 

conservação e o reforço à gestão das 

existentes, propiciará um real ganho 
ambiental se implantadas essas ações de 

forma planejada e integrada com outras 

políticas já em curso 
-a utilização do Rodoanel como inibidor de 

ocupação em áreas frágeis pode significar 

uma proteção efetiva para áreas sensíveis, 
como as várzeas de cursos de água em área 

de mananciais ou do rio Tietê, esta com 

importante função na atenuação das vazões 
de enchente, e a preservação de áreas 

florestadas, como o Parque da Cantareira, 

desde que sua implantação seja associada a 
ações conjuntas de uso do solo 

Proteção de 

mananciais e 

abastecimento de 

água 

X X   

-é fundamental a preservação da qualidade 

dos mananciais metropolitanos (garantia de 

potabilização), cujas bacias hidrográficas 
se localizam no anel peri- urbano ao sul, 

leste e norte da RMSP 

-necessidade de se controlar a ocupação do 

território das bacias contribuintes aos 

corpos d’água, de modo a garantir suas 
funções de produtoras de água bruta 

Qualidade do ar e 

condições climáticas 

na RMSP 

 X   

-redução das emissões, pela melhor 

performance dos motores funcionando a 

velocidades mais altas do que no 
congestionado trânsito urbano 

-distribuição dessas fontes, diminuindo as 

emissões em áreas já congestionadas e 
densamente habitadas, e transferindo-as 

para a faixa de domínio da rodovia e suas 

imediações, em geral mais abertas e de 
maior circulação de ventos de superfície, 

com menor densidade de ocupação. 

Embora não se espere grandes alterações, 
pelo fato de as emissões de veículos 

automotores representarem hoje a maior 

fonte de poluição atmosférica da RMSP, 

sua análise é relevante para uma avaliação 

ambiental do efeito do empreendimento 

como um todo 

Macro-alternativa 

trecho sul 
X X X  

-total preservação da várzea do rio Embu 

Mirim, com a separação das duas pistas do 

Rodoanel de maneira a conter a várzea em 
seu interior (efeito barreira) e implantar o 

parque proposto pelo PDPA do Programa 

Guarapiranga e pelos municípios de Embu 
e Itapecerica da Serra 

Macro-alternativa 
trecho leste 

X X   

-confinar a várzea, permitindo preservá-la 

da ocupação urbana, garantindo sua 
capacidade de amortecimento de cheias e 

contenção de sedimentos 

Macro-alternativa 

trecho norte 
X X X  

-desenvolvimento do projeto é contribuir 

para a preservação de mananciais e para a 
proteção do Parque Estadual da Cantareira 
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B2: Identificação das evidencias explicitas acerca de tópicos relevantes de Serviços Ecossistêmicos na AAE.  
Temas 
ambientais 

Critérios para análise explícita de Serviços Ecossistêmicos Comentário 

 
Ecossistema 
(1) 

Identificação 
do SE (2) 

Stakeholders 

(partes 
afetadas/inter

essadas) (3) 

Forças 
motrizes (4) 

Benefícios 
(5) 

Valoração n 
(6)  

Uso e 

consumo de 

recursos 
naturais e 

política de 
proteção e 

conservação 

X X X X   

1- perdas de porções 

florestadas da 
metrópole 

2- regulação 

3- população 
4- construção do 

rodoanel 
6- ambiental 

Proteção de 
mananciais e 

abastecimento 

de água 

X X X X X  

1- mananciais 

metropolitanos  

2- provisão e 

regulação 

3- população 

4- construção do 
rodoanel 

5- abastecimento de 

água potável , 
qualidade de vida 

6- ambiental e Social 

Qualidade do 
ar e condições 

climáticas na 

RMSP 

X X X X X  

1- redução das 
emissões  

2- regulação 

3- população 
4- construção do 

rodoanel 

5- maior circulação 
de ventos de 

superfície 

(diminuição das ilhas 
de calor), melhoria da 

qualidade do ar 

6- ambiental e Social 

Macro-

alternativa 
trecho sul 

X X X X   

1- preservação da 

várzea e implantar o 

parque 
2- provisão, 

regulação e cultural 

3- população 
4- construção do 

rodoanel 

5- proteção de 
mananciais 

6- ambiental 

Macro-

alternativa 

trecho leste 

X X X X X  

1- preservar a várzea 

2- provisão e 
regulação 

3- população 

4- construção do 
rodoanel 

5- amortecimento de 

cheias e contenção de 
sedimentos 

6- ambiental 

Macro-
alternativa 

trecho norte 

X X X X X  

1- mananciais e 
Parque Estadual da 

Cantareira. 

2- Provisão, 
regulação e cultural 

3- população. 

4- construção do 
rodoanel 

5- recuperação 

urbana e proteção 
ambiental  

6- ambiental e Social 

 


