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1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Os impactos ambientais negativos e não-mitigáveis decorrentes da implantação e operação
do Sistema Produtor São Lourenço - SPSL deverão ser compensados obedecendo aos
preceitos da legislação ambiental, em especial o previsto na Lei nº 9.985, de 2000, que
trata das unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação - SNUC e dispositivos posteriores, em especial os Decretos Federais nº 4.340,
de 22 de agosto de 2002, e nº 6.848, de 14 de maio de 2009.
A compensação ambiental pela implantação e operação do SPSL será estabelecida pela
Câmara de Compensação Ambiental da SMA/Cetesb a partir dos indicadores do impacto
gerado pelo empreendimento e das características do ambiente a ser impactado,
informados no presente Programa e no EIA do qual é parte integrante, atendendo ao Art. 1º
do Decreto Federal no 6.848/09.
O impacto nas unidades de conservação presentes na região foi avaliado considerando o
disposto na Resolução CONAMA no 428/10, que define que a Zona de Amortecimento (ZA)
de UCs a considerar em estudos de impacto ambiental deve ser provisoriamente de 3 km,
enquanto o Plano de Manejo com a delimitação da ZA não for aprovado.
A seguir apresentam-se subsídios à Câmara Técnica para apoio à decisão no que se refere à
definição do Grau de Impacto e ao encaminhamento dos recursos oriundos da Compensação
Ambiental do empreendimento em licenciamento, onde se incluem informações acerca das
unidades de conservação que potencialmente podem ser contempladas com os recursos
oriundos da compensação ambiental do empreendimento.

2. OBJETIVOS
O objetivo deste programa é instruir o processo de compensação ambiental devida pelo
empreendimento Sistema Produtor São Lourenço, fornecendo à Cetesb e à Câmara de
Compensação Ambiental da SMA os elementos necessários (indicadores) para o cálculo da
compensação, a partir do Grau de Impacto – GI, visando a futura aplicação desses recursos
em unidades de conservação, conforme previsto na legislação.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O EMPREENDIMENTO
O empreendimento Sistema Produtor São Lourenço - SPSL se desenvolverá na zona oeste
da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP e na porção leste-sudeste do município de
Ibiúna, em zona limítrofe da RMSP, abrangendo 11 municípios, a saber:
•

Sistema hidráulico: Ibiúna, Juquitiba, Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi,
Jandira, Barueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba.

•

Linha de transmissão: Embu Guaçu, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Ibiúna.

O SPSL consiste em um conjunto de instalações para captação de uma vazão média anual
de 4,7 m3/s de água no Reservatório Cachoeira do França (na bacia do Alto Juquiá), e
posterior recalque, adução de água bruta, tratamento e adução de água tratada para
reforço e regularização do abastecimento público de água de cerca de 1,5 milhões de
pessoas na zona oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), mediante interligação
ao Sistema Integrado Metropolitano (SIM) operado pela Sabesp.
O Decreto Federal de concessão à Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) do
aproveitamento hidrelétrico das UHEs de França, Fumaça, Barra, Porto Raso, Alecrim e
Serraria, situadas ao longo do rio Juquiá, e o respectivo Contrato de Concessão firmado
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entre a ANEEL e a CBA, reservam o direito de reversão de uma vazão de até 4,7 m3/s para
abastecimento público da RMSP.
O SPSL compõe-se de um conjunto de instalações lineares com 48,22 km de adutora de
água bruta (com 2100 mm de diâmetro), 30,75 km de adutora de água tratada (em 2100,
1800, 1500 e 1200 mm de diâmetro), 14,3 km de 4 sub-adutoras (em 800 e 400 mm),
cerca de 40,36 km de linha de transmissão em 138 kV, e mais instalações localizadas –
tomada de água, estações elevatórias, chaminés de equilíbrio, Estação de Tratamento de
Água (ETA) e reservatórios – situadas no território dos referidos 11 municípios.
A Figura 1 apresenta a disposição do SPSL nas 3 grandes bacias hidrográficas que
atravessa – Alto Juquiá, Alto Sorocaba e Alto Tietê, cujas particularidades geo-topoclimáticas, históricos e tendências de ocupação as identificam como grandes unidades
homogêneas de paisagem, a saber: bacia do Alto Juquiá, de perfil conservacionista (inclui
região de Embu Guaçu no Alto Tietê); bacia do Alto Sorocaba, de perfil transicional; e bacia
do Alto Tietê, de perfil antrópico consolidado.

4. PESQUISA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
O bioma original nas Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento é a Mata
Atlântica, no contexto de porções das bacias hidrográficas Alto Juquiá (pertencente à bacia
do Ribeira de Iguape), Alto Sorocaba (bacia Médio Tietê-Sorocaba) e Alto Tietê (trecho
jusante de Pinheiros-Pirapora e sub-bacia do rio Embu Guaçu). São encontrados na região
grandes fragmentos de remanescentes de Mata Atlântica (matas e capoeiras),
predominantemente em estágios de sucessão médio e avançado, formando um continuum
biológico que, no entanto, encontra-se frequentemente entrecortado por extensos plantios
de reflorestamento com espécies exóticas (pinus e eucalipto) e cultivos de hortaliças. A
seleção do traçado da adutora do SPSL buscou maximizar o aproveitamento de vicinais
preexistentes e de áreas já antropizadas para as obras localizadas, evitando supressão ou
fragmentação de ambientes florestados.
Para proteger os remanescentes florestais dessa região nas adjacências da serra do
Paranapiacaba, da serra do Mar e de outros ambientes conservados, os poderes públicos
estadual e federal instituíram as seguintes Unidades de Conservação – UCs, participantes do
SNUC, em áreas de influência do empreendimento (Tabela 1 e Figura 1):
TABELA 1 - PRESENÇA DE ÁREAS PROTEGIDAS EM RELAÇÃO À ÁREA DE INFLUÊNCIA DO SPSL
UC - SNUC

AFETAÇÃO

1

Parque Estadual da Serra do Mar Núcleos Pedro de Toledo e Curucutu

Trecho da adutora
e toda a LT
atravessam a ZA.

2

Parque Estadual do Jurupará

Trecho da adutora
atravessa a ZA

3

Reserva Estadual do Morro Grande REMG (também é Área Natural Tombada)

Trecho da adutora
atravessa a ZA

4

APA Estadual Represa de Itupararanga

ETA e adutora
atravessam a APA

5

APA Estadual Várzeas do Rio Tietê

6

RPPN Federal Fazenda Meandros I

7

RPPN Federal Fazenda Meandros II

8

RPPN Federal Fazenda Meandros III
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Adutora atravessa
a APA
(*) Traçado da
adutora margeia o
limite da RPPN ao
longo de estrada

TERRITÓRIO ENVOLVIDO NA ÁREA DE
INFLUÊNCIA
Área de mananciais, que abrange os
municípios de Juquitiba, São Lourenço da
Serra e Embu Guaçu.
Ibiúna, quadrante SO do reservatório
Cachoeira do França (lado sul do reservatório
e MD do rio Juquiá, a jusante da UHE França)
Cotia (distrito de Caucaia do Alto) e Vargem
Grande Paulista
Setor leste da APA, atravessando sub-bacias
de mananciais em Ibiúna, Cotia e Vargem
Grande Paulista
Setor oeste da APA, nos municípios de
Barueri, Carapicuíba e Santana do Parnaíba

Propriedade particular no município de Ibiúna
(Fazenda Meandros)

Na AII do traçado
da adutora
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(*) O traçado da adutora de água bruta foi desviado por estradas vicinais de Juquitiba e alongado em
mais 3,5 km para evitar a travessia de trecho da RPPN Fazenda Meandros I, em corredor estreito de
vegetação que conecta com a RPPN Fazenda Meandros II.

Na Figura 2 pode-se visualizar, sobre foto aérea na escala 1:25.000, as instalações do
empreendimento SPSL e a delimitação das UCs presentes, além da indicação de suas zonas
de amortecimento e as áreas prioritárias para conectividade segundo o Projeto
Biota/Fapesp.

5. QUADRO COMPARATIVO DE UCS
A Tabela 2 apresenta as principais características das UCs, pertinentes ao presente estudo.
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TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS DAS UCS

UC – SNUC
CATEGORIA

Parque
Estadual da
Serra do Mar
UC Estadual de
Proteção
Integral

Parque
Estadual do
Jurupará
UC Estadual de
Proteção
Integral

Área (ha) e
afetação à UC
Constitui a maior UC
na Mata Atlântica,
com 3.153,9 km2, em
um total de 23
municípios. A
captação, adutora e a
LT atravessam
porções da Zona de
Amortecimento, na
área de mananciais de
Juquitiba, São
Lourenço, Embu
Guaçu e Ibiúna, mas
estão fora da área do
Parque Estadual.
Envolve os Núcleos
Curucutu e Pedro de
Toledo.
Possui 262,50 km2
nos municípios de
Ibiúna (95% do
parque) e Piedade, no
quadrante SO do
reservatório de
Cachoeira do França
(lado sul do
reservatório e
margem direita do rio
Juquiá, à jusante da
UHE França). A UC
não será diretamente
afetada. O SPSL
situa-se no limite de 3
km da ZA.
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Finalidade

Bioma e Características de Uso do Solo

Gestão

É um dos mais importantes
biomas do planeta e sua
enorme riqueza biológica, além
do patrimônio cultural material
e imaterial abrigado pela
floresta e seus habitantes
tradicionais, sofrem ameaças e
perda de áreas e
biodiversidade. Na região de
interesse, o Parque abriga
nascentes de importantes
mananciais metropolitanos do
Alto Tietê e Baixada Santista,
bem como mananciais da bacia
do Alto Juquiá / bacia Ribeira
de Iguape.

É o maior Parque da Mata Atlântica, está localizado
na região mais desenvolvida do país, único corredor
biológico íntegro conectando os remanescentes
florestais do sul do Estado do Rio de Janeiro aos
remanescentes do Vale do Ribeira e Paraná,
possibilitando a manutenção dos fluxos gênicos e a
preservação de espécies que necessitam de grandes
territórios para sua sobrevivência. É composto por
conjuntos de ecossistemas riquíssimos de florestas
densas, campos naturais, mangues, restingas e
várzeas, que abrigam boa parte das espécies
endêmicas e ameaçadas de extinção do bioma,
além de proteger as cabeceiras formadoras das
bacias do Paraíba do Sul, Tietê e mananciais que
abastecem a Baixada Santista e Litoral Norte.

Foi criado pelos Decretos Estaduais nº 10.251
de 30/08/77, nº 13.313 de 06/03/79 e nº
19.448/82. Segundo o Plano de Manejo do
PESM, os territórios adjacentes inseridos em
Área de Proteção de Mananciais fazem parte
da Zona de Amortecimento da UC, possuindo
largura variável. O PESM possui Plano de
Manejo aprovado em 2006, e a zona de
amortecimento do Parque abrange toda a
APRM presente na bacia do Alto Juquiá. É
administrado pela Fundação Florestal e a
gestão é realizada através de 8 núcleos,
havendo envolvimento do SPSL com os
núcleos Curucutu e Pedro de Toledo.

O P.E. do Jurupará pertence a
um dos maiores corredores de
Mata Atlântica do país,
abrigando mananciais da bacia
do rio Ribeira de Iguape, subbacia do Alto Juquiá. Ao longo
da elaboração do Plano de
Manejo do PEJU (Inst. Ekos
Brasil) foram encontradas 68
espécies de fauna e flora
ameaçadas de extinção, além
de 182 endêmicas, e mais de
300 novos registros de
ocorrência de espécies na área
do Parque.

Composto por áreas devolutas, o Parque tem 70%
de mata em bom estado de conservação. Cerca de
2.700 hectares são de matas nativas e há ao menos
250 espécies de aves. Abriga espécies de flora e
fauna presentes em lista de ameaçados de
extinção, entre elas a araponga (Procnias
nudicollis), o sabiá-pimenta (Carpornis
malanocephalus), o gavião-pombo (Leucopternis
lacernulatus) e a choquinha-pequena
(Myrmotherula minor). Os mamíferos não são
muitos. Ao todo, existem 35 espécies, como a paca
(Agouti paca), o bugio (Alouatta guariba), o monocarvoeiro (Brachyteles arachnoides) e a onça parda
(Puma concolor). Há famílias residentes e
atividades ilegais de caça e pesca.

Foi criado pelos Decretos Estaduais no 35.703
e 35.704, de 22/09/1992 e é administrado
pela Fundação Florestal. É prevista a
realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, de recreação em
contato com a natureza e de turismo
ecológico. O Plano de Manejo está em
desenvolvimento mas não há previsão de
término.
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UC – SNUC
CATEGORIA

Reserva
Estadual do
Morro Grande
– REMG
UC Estadual de
Proteção
Integral

APA Represa
Itupararanga
UC Estadual de
Uso Sustentável

Área (ha) e
afetação à UC
Está localizada no
município de Cotia e
apresenta área total
de 106 km2, dos quais
270,68 ha externos
ao seu limite, que
correspondem à ETA
Morro Grande, da
SABESP. A UC não
será diretamente
afetada. Trecho da
adutora de água
tratada na estrada de
Caucaia situa-se na
ZA da Reserva.

Possui 936,51 km²,
com a represa
ocupando 29,9 km²
da área. A APA
abrange toda a bacia
contribuinte ao
reservatório. A
adutora atravessa
porções do alto curso
nos municípios de
Ibiúna, Cotia (Caucaia
do Alto) e Vargem
Grande Paulista.

0814.C.02.AMB.EIAF.00
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Programa de Compensação Ambiental
Finalidade

Bioma e Características de Uso do Solo

Gestão

Foi criada com a destinação
específica de preservação da
flora e da fauna e proteção aos
mananciais do Alto Cotia.
Possui cerca de 10.600 ha
recobertos por florestas,
notadamente secundárias em
estágio avançado, pertencentes
ao Domínio da Mata Atlântica.

A cobertura florestal predominante na REMG é a
Floresta Ombrófila Densa Montana, com
contribuições da Floresta Estacional Semidecidual e
das florestas mistas com Araucária, todas
pertencentes ao Domínio da Mata Atlântica.
Ao fazer limite, ao sul, com as cabeceiras do rio
Ribeira de Iguape, as florestas da REMG se
interligam com as extensas florestas desta bacia,
estendendo-se até o P.E. Jurupará e estabelecendo
ligações mais tênues, pois interrompidas pela
rodovia Régis Bittencourt, com o P.E. da Serra do
Mar (Núcleo Curucutu) e a APA Capivari -Monos
pelos divisores da bacia do Guarapiranga e Ribeira
de Iguape. A REMG representa uma das maiores
extensões de florestas contínuas remanescentes no
Planalto Paulistano. A ocupação e o uso das terras
no entorno da REMG apresenta um padrão
altamente fragmentado. A expansão das atividades
agrícolas e da urbanização provocou alterações na
cobertura vegetal original do entorno: redução e
fragmentação da cobertura florestal, remanescentes
de dimensão reduzida com sua composição e
estrutura modificadas pela ação antrópica.
O reservatório de Itupararanga foi criado em 1912
para geração de energia elétrica, mas hoje é
voltado aos usos múltiplos, com destaque para o
abastecimento público, recreação e lazer. É
formado a partir do barramento do rio Sorocaba,
que se forma com a confluência dos rios
Sorocabuçu e Sorocamirim em Ibiúna. A APA é
formada pela bacia contribuinte nos municípios de
Ibiúna, Piedade, Votorantim, Vargem Grande Pta,
São Roque, Cotia, Mairinque e Alumínio, onde se
observa o avanço de loteamentos em áreas de
grande fragilidade ambiental e o uso agrícola
intenso com utilização de agrotóxicos. A bacia
hidrográfica da represa de Itupararanga está
localizada a poucos quilômetros da RMSP, sendo
responsável pelo abastecimento de 63% da
população residente na região de Sorocaba e pela
geração de energia elétrica pela CBA.

A REMG foi criada pela Lei Estadual no 1.949,
de 04/04/1979, e é administrada pela
SABESP.
A área protegida corresponde às cabeceiras do
rio Cotia. Desde 1916, quando foi iniciada a
construção da barragem da represa de Pedro
Beicht e posteriormente da Cachoeira da
Graça, é explorada como manancial de
abastecimento para setor oeste da RMSP,
conformando o Sistema Produtor Alto Cotia.
Um trecho da Ligação Ferroviária MairinqueSantos corta a região sul da REMG, enquanto
que uma linha de transmissão de energia
elétrica da subestação de Ibiúna de FURNAS
atravessa a REMG a sudoeste do reservatório
Pedro Beicht, facilitando acesso não autorizado
ao seu interior.

A APA Represa de Itupararanga
foi criada visando a proteção
dos recursos hídricos da
represa de Itupararanga e os
remanescentes florestais. Tem
como objetivo proteger a
diversidade biológica,
disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos
recursos naturais no entorno da
represa. Apesar da excelente
qualidade da água, a criação da
APA tornou-se necessária
devido ao intenso uso antrópico
do solo nas bacias afluentes.

Foi criada pela Lei Estadual nº 10.100/98.
Com a Lei nº 11.579/03 os limites da APA se
ampliaram para toda a bacia contribuinte. A
implantação da APA Represa de Itupararanga
é coordenada pela SMA-SP, em conjunto com
os municípios participantes. No Plano de
Manejo da APA de Itupararanga, três
princípios orientadores servirão de base para a
elaboração do documento de outras APAs
estaduais: a implantação de boas práticas
agrícolas e a recuperação de APP, o turismo
sustentável e a proteção da biodiversidade e
dos recursos hídricos. O Plano de Manejo da
APA de Ituparanga está em análise no
Consema.
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UC – SNUC
CATEGORIA

APA da Várzea
do Rio Tietê –
Setor Oeste
UC Estadual de
Uso Sustentável

RPPN Fazenda
Meandros I
UC Federal de
Uso Sustentável
RPPN Fazenda
Meandros II
UC Federal de
Uso Sustentável
RPPN Fazenda
Meandros III
UC Federal de
Uso Sustentável

Área (ha) e
afetação à UC
Área total: 74 km2.
No setor oeste onde
se situa o SPSL,
abrange os municípios
de Osasco, Barueri,
Carapicuíba e Santana
de Parnaíba. A
adutora de água
tratada e a subadutora Gênesis
atravessam a Zona de
Uso Consolidado em
Barueri e Carapicuíba.
Possui 111,30 ha.
Situada em Ibiúna. A
adutora de água bruta
margeia o limite NO.
Possui 145,20 ha.
Não há afetação
direta.
Possui 72,60 ha.
Não há afetação
direta.

0814.C.02.AMB.EIAF.00
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Programa de Compensação Ambiental
Finalidade

Bioma e Características de Uso do Solo

Gestão

Proteção das várzeas do rio
Tietê, ocupada por áreas
urbanas dos municípios
atravessados pelo rio Tietê. A
várzea tem função reguladora
das cheias do rio, minimizando
as enchentes nas áreas
urbanizadas lindeiras. No setor
Oeste, o objetivo é manter as
características do Parque
Tamboré, um referencial de
qualidade ambiental para a
região.
Proteção do patrimônio natural
da mata Atlântica dentro da
propriedade (Fazenda
Meandros), em perpetuidade e
de maneira sustentável.

Bioma Mata Atlântica. Uso dentro da área da APA
na AII: cobertura herbáceo-arbustiva, áreas
alagadiças, lagoa de Carapicuíba e ocupação urbana
densa em bairros dos municípios de Barueri e
Carapicuíba.

Foi criada em 1987, regulamentada em 1998 e
é administrada pela Fundação Florestal,
segundo o Decreto Estadual 54.079/09. Conta
com um zoneamento ecológico-econômico que
estabelece diretrizes para o uso dos recursos
naturais da área e com um Colegiado Gestor.
Dentre as atribuições do Colegiado está
articular os agentes sociais para a gestão da
APA.

Flora Representativa: Mata Atlântica (Floresta
Ombrófila Densa).
Fauna Representativa: Bugio-ruivo (Alouatta
clamitans), quati (Nasua nasua), onça-parda
(Puma concolor), paca (Cuniculus paca), tatu
(Dasypus spp.), tucano (Ramphastos spp.),
maritaca (Pionus maximiliani), beija-fl or
(Phaethornis eurynome), jacu (Penelope obscura).
Está sendo realizado um levantamento com foco na
composição de espécies arbustivas e arbóreas, base
para as atividades de recuperação da cobertura
vegetal na Fazenda Meandros. O conhecimento
gerado servirá como base para a marcação de
matrizes florestais e um Viveiro de mudas nativas
das espécies ocorrentes na Bacia do Alto Juquiá na
própria Fazenda.

Foi criada pela Portaria nº 157/01. É
administrada pelos proprietários da Fazenda
Meandros (repres. Cláudio Martins Ferreira).
Foi criada pela Portaria nº 149/2001. É
administrada pelos proprietários da Fazenda
Meandros (repres. Cláudio Martins Ferreira).
Foi criada pela Portaria nº 150/01. É
administrada pelos proprietários da Fazenda
Meandros (repres. Cláudio Martins Ferreira).
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6. SITUAÇÃO DE ASPECTOS DE GESTÃO DAS UCS
Os itens usualmente contemplados pela Câmara Técnica com os recursos da compensação
ambiental nas UCs estão relacionados à: a) Fiscalização; b) Regularização Fundiária; c)
Implantação ou Elaboração do Plano de Manejo; e/ou d) Atividades de Educação Ambiental.
A situação referente aos quesitos considerados nas UCs de alguma forma envolvidas com o
empreendimento está apresentada na Tabela 3 a seguir.
TABELA 3 - SITUAÇÃO ATUAL DE ASPECTOS DE GESTÃO DAS UCS
UC

Parque Estadual
da Serra do Mar –
Núcleo Pedro de
Toledo (porções
em Juquitiba e São
Lourenço da Serra)
e Núcleo
Curucutu (São
Lourenço e Embu
Guaçu)

Parque Estadual
do Jurupará

Reserva Estadual
do Morro Grande
- REMG

APA Estadual
Represa de
Itupararanga

FISCALIZAÇÃO
No Plano de Manejo
foram propostas 54
bases de apoio à
fiscalização e visitação
das trilhas que
percorrem e atravessam
o Parque, e que deverão
ser implantadas por
meio de parcerias.

O Parque nunca foi
aberto à visitação. Em
2004, duas portarias
foram construídas a fim
de monitorar a entrada
de pessoas, mas nunca
foram utilizadas. Foram
concebidas também no
intuito de intimidar
caçadores, coletores
ilegais de palmito e
madeireiros. Há
invasões e cerca de
1.200 pessoas habitam a
área protegida.
A Sabesp não autoriza a
entrada de visitantes no
interior da Reserva.
Porém, há inúmeras
trilhas utilizadas pela
população, inclusive com
acesso ao lago.
É feita apenas por
voluntários de ONGs e
interessados em manter
a qualidade do
manancial.

0814.C.02.AMB.EIAF.00

REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
A regularização
fundiária do P.E.
Serra do Mar já está
em execução por
meio do ITESP e da
PGE, com recursos
de compensação
financeira
provenientes de
obras de infraestrutura, como a
duplicação da
rodovia dos
Imigrantes e a
instalação de
plantas e dutos da
Petrobrás.

Em 2008 houve
assinatura do
contrato celebrado
entre o ITESP e a
Fundação Florestal
para levantamento
da situação
fundiária no P.E. de
Jurupará nos
municípios de
Ibiúna e Piedade.
Segundo o diretor
da UC, há cerca de
1.200 moradores
dentro da UC.
Há solicitação (Pref.
Cotia) de
transformar a
Reserva em Parque
Estadual, mas
haveria necessidade
de aquisição das
terras.
Nesse tipo de UC
não há
obrigatoriedade de
aquisição de áreas.

PLANO DE MANEJO
O Plano de Manejo
dessa UC foi
aprovado em 2006.
No Plano foram
definidas 11 Áreas
Prioritárias de
manejo,
principalmente para
regularização
fundiária e
ecoturismo. O
Projeto de
Preservação da Mata
Atlântica – PPMA
(parceria financeira
entre o Banco KfW/
Alemanha e o
Governo de São
Paulo) está
implementando o
Plano de Manejo por
meio de uma
coordenação técnica
que integra seus 8
núcleos e estrutura
seu Conselho
Consultivo.
Sua elaboração foi
iniciada, mas não há
previsão de término.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Os principais atrativos e
400 km de trilhas do
Parque foram avaliados
através de reuniões com as
comunidades e instituições
nos 8 núcleos do Parque, 2
oficinas regionais e uma
conclusiva. Os resultaram
foram apresentados como
Temas de Concentração
Estratégica, tanto para
avaliar as atividades do
Parque como para propor
linhas de ação para a
pesquisa, a conservação do
patrimônio natural e
cultural, a proteção, o uso
público e a interação sócioambiental.

É prevista a realização de
pesquisas científicas e o
desenvolvimento de
atividades de educação e
interpretação ambiental, de
recreação em contato com
a natureza e de turismo
ecológico.

Não possui Plano de
Manejo, que hoje é
uma das prioridades
da UC.

A Sabesp administra toda
atividade de educação
ambiental em seus
domínios.

Em elaboração.
Ênfase nos recursos
hídricos relacionados
à represa de
Itupararanga e uso
do solo na bacia.

A APA Itupararanga realiza
reuniões com moradores e
interessados para
divulgação das ações prómananciais e uso do solo na
bacia.
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UC
APA da Várzea do
Rio Tietê – Setor
Oeste

FISCALIZAÇÃO
É realizada pela Polícia
Ambiental e necessita
recursos adicionais.

É realizada pelo
proprietário da área
protegida (Fazenda
Meandros), com
recursos próprios e sem
participação
governamental.

Programa de Compensação Ambiental
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
Não pertinente.

A RPPN encontra-se
em propriedade
particular
regularizada.

RPPN Meandros –
I, II e III

sabesp

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Não possui Plano de Atualmente não há
Manejo, que hoje é a atividade de Educação
maior prioridade da
Ambiental nesse setor da
UC.
APA. Interessante receber
recursos para esse tema.
O Plano de Manejo
É prevista a realização de
está em elaboração. pesquisas científicas e o
Interessante receber desenvolvimento de
verba para custear a atividades de interpretação
elaboração do Plano ambiental, de recreação em
e a implantação das contato com a natureza e
ações nele previstas. de turismo ecológico.
Atualmente está sendo
verificado o grau de
maturidade das florestas
remanescentes nas RPPNs
Meandros I, II e III,
inseridas em um corredor
ecológico extremamente
ameaçado pela indústria
madeireira, com estudos
florístico e fitossociológico e
a organização de
informações bibliográficas
sobre o comportamento
fenológico das espécies
ocorrentes, bem como a
recuperação de áreas
degradadas (1 alq de área
sem vegetação).
PLANO DE MANEJO

7. POTENCIAIS IMPACTOS NAS UCS PRESENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA
Os potenciais impactos do SPSL em cada UC e respectiva ZA presente nas áreas de
influência, bem como a avaliação do significado dos impactos no contexto das medidas de
mitigação e dos programas de compensação e proteção ambiental previstos, estão
apresentados a seguir.
Parque Estadual da Serra do Mar (UC de Proteção Integral). O SPSL não interfere
diretamente com a área do Parque. Conforme o Plano de Manejo, toda a área de proteção
de mananciais na porção sul da RMSP constitui zona de amortecimento do P.E. Portanto, a
ZA abrange a totalidade dos municípios de Juquitiba, São Lourenço e Embu Guaçu. A ZA
não abrange a porção da bacia do Alto Juquiá localizada no município de Ibiúna.
As intervenções do SPSL localizadas na ZA do Parque compreendem:
•

•

Assentamento de 5,88 km de adutora de água bruta ao longo de estradas vicinais no
município de Juquitiba, com os seguintes impactos potenciais:
−

Supressão de 1,89 ha de vegetação natural, sendo 0,77 ha em estágio médio, 0,81
ha em estágio inicial e 0,31 ha de vegetação ciliar e de várzea, além de 2,98 ha de
campo antrópico;

−

Pequeno acréscimo na fragmentação de ecossistemas, com afetação de 1.377 m
lineares de borda de vegetação em estágio médio (a supressão correspondente já
está computada acima);

−

Travessia subterrânea de 15 cursos de água e travessia aérea do rib. Laranjeiras;

−

Intervenção em 5,67 ha de APP.

Melhorias em 20 km das estradas das Laranjeiras, Manoel Maia, da Sama e Sebastião
Xavier, para habilitar acesso viário às obras, com os seguintes impactos potenciais:

0814.C.02.AMB.EIAF.00
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−

Eventual supressão de bordas de vegetação, no caso de necessidade de alargamento
da plataforma das estradas;

−

Reforço ou substituição de pontes em 25 travessias de cursos de água;

−

Intervenção em 3,11 ha de APP.

Implantação de 40,36 km de linha de transmissão em circuito duplo em 138 kV, entre a
Subestação Embu Guaçu e a estação elevatória de água bruta na captação, com os
seguintes impactos potenciais:
−

Supressão de 36,15 ha de vegetação natural, sendo 27,40 ha em estágio médio,
8,11 ha estágio inicial e 0,64 ha de várzea, além de 8,70 ha de campos antrópicos;

−

Fragmentação de ecossistemas, com a abertura de 6.030 m lineares de clareiras e
afetação de 6.237 m lineares de bordas de vegetação em estágio médio (a
supressão correspondente já está computada acima);

−

Travessia aérea de 110 cursos de água, com supressão de vegetação até a margem
na faixa desmatada para estender os cabos (supressão já computada acima);

−

Intervenção em 20,04 ha de APP.

Transformação da cidade de Juquitiba (e em grau menor, São Lourenço) no principal
centro urbano de apoio às obras, com atração de população e maior pressão de
ocupação antrópica (temporária) na bacia do reservatório Cachoeira do França.

Os impactos na ZA do P.E. da Serra do Mar constituem a soma dos impactos incidentes nos
municípios de Juquitiba, São Lourenço e Embu Guaçu, e correspondem, em grande medida,
aos impactos do SPSL na bacia do Alto Juquiá.
Os impactos são localizados, de magnitude pequena a média em cada local, distribuídos em
diferentes áreas, e de alta relevância pela importância ambiental da região em pauta. Estes
impactos serão objeto de mitigação e compensação ambiental de acordo com as normas
legais, conforme discutido nos itens relativos a cada impacto e cada programa.
A avaliação global efetuada indica que: (i) estes impactos não descaracterizam a boa
situação atual de preservação da cobertura vegetal e dos recursos hídricos na bacia do Alto
Juquiá, e que (ii) as medidas de reposição florestal, recomposição de APP, compensação a
UCs, melhoria do saneamento básico em Juquitiba e São Lourenço, pagamento pelo uso da
água, ações de apoio aos municípios e ações para proteção da bacia do manancial
constituem uma agenda positiva que deve trazer ganhos ambientais sustentáveis à região.
A decretação da bacia do Alto Juquiá como área de proteção de mananciais (APM), e a
inclusão de toda a APM como ZA do P.E. da Serra do Mar têm como fulcro a proteção dos
recursos hídricos para abastecimento público da RMSP, objetivo que o SPSL vem
concretizar. Por outro lado, o SPSL adota uma concepção que minimiza o impacto ambiental
e traz consigo intervenções complementares que fortalecem a proteção do manancial.
Finalmente, destaca-se que o SPSL não causa qualquer impacto direto ou indireto na área
do próprio Parque.
Portanto, entende-se que a implantação do SPSL: (i) é consistente com os objetivos da
extensão da ZA do Parque a toda a APM na porção respectiva da RMSP, e (ii) trará ganhos
ambientais sustentáveis à região, com benefícios para a manutenção da conectividade entre
fragmentos florestais da serra de Paranapiacaba e serra do Mar.
Parque Estadual de Jurupará (UC de Proteção Integral). O SPSL não interfere
diretamente com a área do Parque. O local da captação e trechos iniciais da adutora de
água bruta tangenciam a ZA do Parque (faixa de 3 km). O rio Juquiá a jusante da UHE
França constitui o limite leste e o limite sul do Parque.
O SPSL tem interferência mínima com a ZA do P.E. Jurupará, consistente em:

0814.C.02.AMB.EIAF.00

11

SISTEMA PRODUTOR SÃO LOURENÇO
•

Programa de Compensação Ambiental

sabesp

Implantação de acesso viário e assentamento de adutora de água bruta em trecho de
cerca de 1 km dentro da ZA do Parque, próximo da captação (a 2,8 km do extremo NE
do Parque), em área fortemente antropizada por atividade de reflorestamento.

A área de intervenção dentro da ZA drena para o próprio braço do rib. Laranjeiras, nas
imediações da captação, para fora da ZA.
As obras da ensecadeira no braço do rib. Laranjeiras devem afetar uma área circunscrita,
fora da faixa de 3 km da ZA do Parque. O SPSL não afetará o ecossistema aquático do
reservatório Cachoeira do França, nem do rio Juquiá e reservatórios a jusante da UHE
França.
Portanto, entende-se que a implantação do SPSL não causa nenhum impacto sensível ao
P.E. Jurupará, nem a sua zona de amortecimento.
RPPN Fazenda Meandros I (UC de uso sustentável). O traçado da adutora de água
bruta segue por 1,2 km junto do limite da RPPN Fazenda Meandros I, ao longo da estrada
Juquitiba-Ibiúna. Em face do relevo acidentado, em meia encosta em parte do trecho, é
possível que a conformação da faixa de trabalho de 12 m de largura requeira intervenção
em estreita faixa dentro da Fazenda, com alguma supressão na borda do maciço de
vegetação que recobre a RPPN.
A ocorrência ou não de intervenção dentro da RPPN só será estabelecida no projeto
executivo, com levantamento topográfico em faixa mais larga de ambos lados da estrada e
com o detalhamento de: (i) as obras de corte e aterro necessárias para implantar a faixa de
trabalho e a faixa para desvio do tráfego; e (ii) a posição precisa da vala onde a adutora
será assentada.
Tal impacto dentro da Reserva, se houver, será de pequena magnitude, com afetação de
uns poucos metros para dentro da cerca de divisa da propriedade.
De qualquer forma, a execução de obras na borda de fragmentos de vegetação florestal da
RPPN causará alguns impactos temporários na UC, tais como: afugentamento da fauna, por
efeito do ruído e vibrações; algum escoamento de águas para dentro da reserva.
Cabe salientar que o traçado da adutora adotado no projeto básico já é o resultado de
modificação efetuada após consulta com o Administrador da Reserva, atendendo a sua
solicitação. O traçado foi desviado por estradas vicinais em Juquitiba, e aumentado em
cerca de 3,5 km, para evitar passar por dentro da RPPN, em estreito corredor que liga as
RPPNs Fazenda Meandros I e II. A estrada Juquitiba-Ibiuna ora adotada é a única via
existente que permite conectar a região da captação com o eixo da estrada Verava e galgar
as escarpas da serra de Paranapiacaba.
A avaliação efetuada indica que os impactos na RPPN Fazenda Meandros I são de pequena
magnitude – mesmo que haja necessidade de intervenção em estreita faixa dentro da
Reserva, e não comprometem seus objetivos de conservação ambiental.
RPPN Fazenda Meandros II e III (UCs de uso sustentável). As obras do SPSL não
terão qualquer impacto direto ou indireto nestas duas reservas. O traçado da adutora de
água bruta passa a distância de 1 a 2 km do limite mais próximo destas UCs, e o rib. dos
Pedrosos (afluente do rib. Laranjeiras) separa a RPPN Fazenda Meandros I, do bloco Faz.
Meandros II e III, com o que tampouco há a possibilidade de drenagem de águas da área
de obras para dentro destas duas reservas.
Reserva Estadual Morro Grande (UC de Proteção Integral). O SPSL não terá
interferência direta no território da Reserva Morro Grande. O trecho final da adutora de
água bruta e a ETA ficam próximo, porém fora do limite de 3 km que delimita a ZA da
Reserva. O SPSL atravessa trecho de cerca de 6,6 km dentro da ZA, nos municípios de
Cotia e Vargem Grande Paulista, abrangendo as seguintes instalações:
•

Trecho inicial da adutora de água tratada, em todo o setor em que esta segue ao longo
da estrada dos Pereiras e da estrada Caucaia do Alto;
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Chaminé de equilíbrio de água tratada e elevatórias que abastecerão os reservatórios
setoriais de Caucaia do Alto e Vargem Grande Paulista.

A intervenção dentro da ZA será feita em área altamente antropizada, na lateral de estradas
asfaltadas. A supressão de vegetação nesse trecho é muito pequena, e a área de
intervenção drena para a bacia do rio Sorocamirim, e não para a bacia do reservatório de
Cachoeira da Graça, que delimita a Reserva Morro Grande.
A linha de transmissão passa a 6 km ao sul do limite da Reserva, fora da ZA.
A avaliação efetuada indica que os impactos na ZA da Reserva Morro Grande são de
pequena magnitude, em área peri-urbana já altamente antropizada, e não têm qualquer
repercussão no interior da Reserva.
APA Estadual Represa de Itupararanga (UC de uso sustentável). A APA de
Itupararanga abrange todo o território da bacia dessa represa. O SPSL atravessa extenso
trecho de 32 km, mais obras pontuais, no setor de montante dos formadores do rio
Sorocaba – rios Una / Sorocabuçu e Sorocamirim, nos municípios de Ibiúna, Cotia e Vargem
Grande Paulista, abrangendo as seguintes instalações:
•

Trecho de 26,6 km de adutora de água bruta, entre a Chaminé de equilíbrio (situada no
divisor de águas entre as bacias do alto Juquiá e Itupararanga) e a entrada da ETA;

•

ETA São Lourenço, incluindo o reservatório de água bruta e a elevatória de água
tratada, situada em terreno de 28 ha e com área de intervenção de cerca de 20 ha;

•

Trecho de 5,0 km de adutora de água tratada;

•

Chaminé de equilíbrio de água tratada.

No trecho da APA atravessado pelo SPSL, a adutora será assentada na lateral de estradas
vicinais e da estrada de Caucaia, ao longo de um corredor bastante antropizado com
predomínio de ocupações rurais (horticultura principalmente) e peri-urbanas, e trechos em
área urbana.
Os principais impactos ambientais do SPSL no trecho da APA Itupararanga são:
•

Supressão de 6,82 ha de capoeiras, sendo 0,09 ha em estágio médio e 6,73 ha em
estágio inicial; supressão de 1 ha de mata ciliar e várzea, 1,9 ha de brejo e 30,1 ha de
vegetação em estágio pioneiro + campo antrópico;

•

Intervenção em 11,8 ha de APP.

A avaliação ambiental efetuada indica que: (i) os impactos são localizados, distribuídos ao
longo do traçado, de magnitude em geral pequena em cada local; (ii) as alterações na
qualidade dos cursos de água terão alcance local, e não devem afetar o reservatório
Itupararanga; (iii) os cuidados ambientais previstos durante a obra e a recomposição das
áreas de intervenção permitem prever que as obras do SPSL não descaracterizarão a atual
situação ambiental da bacia; (iv) a ETA São Lourenço fará o tratamento e secagem de lodos
dentro da estação, e não descarregará efluentes líquidos no rib. dos Pereiras; (v) o SPSL
permitirá melhorar sensivelmente o abastecimento de água dos núcleos urbanos de Caucaia
do Alto e Vargem Grande Paulista, situados na APA.
Estes elementos demonstram que as intervenções do SPSL previstas no território da APA
são compatíveis com os objetivos de criação da unidade, de proteção da qualidade
ambiental da bacia e de proteção da represa de Itupararanga para usos múltiplos.
APA Várzeas do Rio Tietê (UC de Uso Sustentável) – Núcleo Oeste. O trecho final da
adutora de água tratada do SPSL e a sub-adutora Gênesis atravessam cerca de 9.600 m
desta APA, na Zona de Uso Controlado, em trechos dos municípios de Barueri, Santana de
Parnaíba e Carapicuíba.
A passagem das adutoras do SPSL pela APA é necessária para: (i) permitir a interligação
com as adutoras existentes do Sistema Integrado que abastecem os municípios de
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Carapicuíba, Barueri, Jandira e Itapevi; e (ii) atravessar o rio Tietê para permitir abastecer
o setor Gênesis do município de Santana do Parnaíba, na margem direita do rio.
O traçado dentro da APA segue em sua maior parte por ruas e avenidas urbanas, com
interferência mínima com bordas de maciços de vegetação natural. Grande parte do trecho
dentro da APA ocorre nas marginais do rio Tietê em Barueri e Santana de Parnaíba. No
trecho mais longo, pela marginal direita (av. Dr. Dib Sauaia Neto), a faixa de trabalho da
adutora situa-se integralmente na caixa viária e não interfere com as lagoas marginais nem
com a vegetação do Parque Ecológico Ilha de Tamboré. No único trecho significativo fora de
via pública, a adutora de água tratada segue pelo limite sul da ETE Barueri, por área com
vegetação antropizada.
Os principais impactos ambientais do SPSL no trecho da APA Várzeas do Tietê são:
•

Supressão de 0,06 ha de vegetação ciliar e de brejo, 0,55 ha de vegetação em estágio
pioneiro + campo antrópico, e 0,13 ha de vegetação antropizada + arborização;

•

Não há supressão de capoeiras em estágio inicial ou médio;

•

Travessia subterrânea de alguns poucos cursos de água, e travessia aérea dos rios
Cotia, São João de Barueri e Tietê;

•

Intervenção em 4,1 ha de APP.

A avaliação ambiental efetuada indica que: (i) os impactos são localizados, distribuídos ao
longo do traçado, de magnitude em geral pequena em cada local; (ii) os cuidados
ambientais previstos durante a obra e a recomposição das áreas de intervenção permitem
prever que as obras do SPSL não modificarão a atual situação ambiental da APA; (iii) as
intervenções serão executadas na Zona de Uso Controlado, de forma compatível com o
zoneamento da APA; (iv) a melhoria do abastecimento público de água beneficiará mais de
um milhão de pessoas dos municípios com parte do seu território na APA, incluindo a
população residente e atividades instaladas na Zona de Uso Controlado da APA.
Estes elementos permitem concluir que a as intervenções do SPSL previstas no território da
APA são compatíveis com os critérios de uso do solo estabelecidos para esta unidade, e não
interferem com os objetivos de sua criação.
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (RBCV). O SPSL não
interfere diretamente com a Zona Núcleo da RBCV (P.E. da Serra do Mar, P.E. do Jurupará e
RE Morro Grande). Parte do traçado da adutora, do acesso viário e da linha de transmissão
situa-se na Zona de Amortecimento da Reserva, sobreposta parcialmente com algumas das
ZAs das referidas UCs que conformam a Zona Núcleo. As áreas urbanas cuja população será
abastecida pelo SPSL, bem como a maior parte das instalações do novo Sistema Produtor
estão inseridas na Zona de Transição da RBCV.
Os cuidados ambientais na definição do traçado e na concepção do Projeto, visando
minimizar a supressão de vegetação e a fragmentação de remanescentes florestais, o baixo
grau de impacto global do empreendimento, e o amplo leque de medidas de reposição
florestal, recomposição dos ambientes afetados, compensação ambiental e apoio à proteção
da bacia do manancial permitem concluir que o SPSL é compatível com os objetivos de
proteção ambiental em âmbito regional estabelecidos para esta Reserva da Biosfera.
A Tabela 4, a seguir, apresenta um resumo das interferências previstas.
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TABELA 4 - IMPACTOS POTENCIAIS NAS UCS
UC
Afetação Territorial

Intervenções Previstas

Parque Estadual da Serra
do Mar, núcleos Pedro de
Toledo e Curucutu
Não afeta o Parque.
Obras na ZA (APM na RMSP).

Execução de 5,88 km de
adutora, 18,7 km de estrada
de acesso e 40,36 km de LT na
ZA do Parque.
Juquitiba e São Lourenço:
centros de apoio urbano às
obras.

Parque Estadual do
Jurupará
Não afeta o Parque.
Obras na ZA (3 km).

Execução de ~ 1 km de acesso
viário e de adutora no limite da
ZA do Parque.

Reserva Estadual do Morro
Grande – REMG
Não afeta a Reserva.
Obras na ZA (3 km).

Execução de 6,6 km de adutora
em estradas asfaltadas e
Chaminé de equilíbrio, na ZA
da Reserva.

APA Estadual Represa de
Itupararanga
Obras na APA.

Execução de: 32km de adutora
ao longo de estradas, ETA São
Lourenço e 2 Chaminés de
equilíbrio.

APA da Várzea do Rio Tietê Execução de 9,6 km de adutora
– Setor Oeste
na APA, ao longo de vias
Obras na APA.
públicas e junto à ETE Barueri

Potenciais Impactos à UC ou à sua ZA, causados
pelo empreendimento
Supressão de 38 ha de vegetação natural (franjas),
afetação de 7,6 km bordas, fragmentação de maciços
de vegetação (6 km), travessia subterrânea de 15
córregos (adutora), travessia de 100 córregos (LT),
afetação de 29 ha de APP.
Maior parte dos impactos deve-se à LT.
Aumento de pressão antrópica na ZA do P.E.
Projeto consistente com os objetivos da ZA do Parque.
Programas previstos: ganho ambiental p/ APM e o P.E.
Impacto pequeno em área de reflorestamento, que
drena para fora da ZA.
O SPSL não causará impacto ao P.E. Jurupará nem
impacto sensível à sua Zona de Amortecimento.
Supressão de pequenas franjas de vegetação, travessia
subterrânea de córregos e intervenção em APP na ZA,
em trecho já antropizado na estrada de Caucaia, que
drena para fora da Reserva.
Impacto mínimo, que não afeta a REMG nem a sua ZA.
Supressão de franjas de vegetação, travessia
subterrânea de córregos e intervenção em APP no setor
de montante da APA, em corredor bastante antropizado,
com ocupação rural e peri-urbana.
Impactos localizados de pequena magnitude, que não
afetam a represa; instalações não geram efluentes.
Supressão de pequenas franjas de vegetação, travessia
subterrânea de córregos e intervenção em APP na APA,
em Zona de Uso Controlado, em áreas urbanas ou com
alta antropização. Não afeta vegetação do Parque
Ecológico Ilha de Tamboré.
Impacto pequeno, intervenções compatíveis com o
zoneamento e os objetivos da APA.
Obra pode entrar alguns metros no interior da Reserva.
Possível afetação de bordas de vegetação. Outros
impactos temporários são de pequena magnitude.
Impactos não comprometem os objetivos da RPPN.

RPPN Meandros I
Obras no limite da RPPN.

Execução de 1,2 km de adutora
no limite da RPPN, em vicinal.
Traçado já foi desviado para
fora da Reserva.

RPPN Meandros II
Sem obras na RPPN.
RPPN Meandros III
Sem obras na RPPN.

Não há.
Obras da adutora ficam a mais
de 1-2 km do limite das RPPN.

O SPSL não causará impacto direto nem indireto nestas
duas RPPN.

Reserva da Biosfera do
Cinturão Verde da Cidade
de São Paulo (RBCV)
Todas as intervenções do
SPSL situam-se na RBCV.

Não há obras na Zona Núcleo.
Parte das obras fica na ZA.
A população a ser abastecida
pelo SPSL e a maior parte das
instalações do SPSL estão na
Zona de Transição da RBCV.

SPSL é compatível com os objetivos de proteção
ambiental em âmbito regional da RBCV: cuidados
ambientais na definição do traçado e na concepção do
Projeto, baixo grau de impacto global, amplo leque de
medidas de reposição florestal, recomposição dos
ambientes afetados, compensação ambiental e apoio à
proteção da bacia do manancial.

8. PROPOSTA PRELIMINAR DE BENEFÍCIOS
Os recursos oriundos da compensação ambiental do empreendimento de que trata o art. 36
da Lei nº 9.985/00 serão direcionados, obrigatoriamente, a uma unidade de conservação,
preferencialmente na mesma bacia ou região hidrográfica.
A aplicação dos recursos da compensação ambiental nas unidades de conservação,
existentes ou a serem criadas, deverá obedecer à seguinte ordem de prioridade: a)
regularização fundiária e demarcação das terras; b) elaboração, revisão ou implantação de
plano de manejo; c) aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão,
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; d)
desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e)
desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área
de amortecimento.
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Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), Monumento Natural, Refúgio
de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental
(APA), quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos da
compensação somente poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades:
I- elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade;
II- realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a
aquisição de bens e equipamentos permanentes;
III- implantação de programas de educação ambiental; e
IV- financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos
naturais da unidade afetada.
Tendo em vista a situação verificada nas UCs e os potenciais impactos sobre as mesmas,
propõem-se as seguintes prioridades para alocação dos recursos da compensação ambiental
do empreendimento Sistema Produtor São Lourenço:

•

Prioridade 1: encaminhamento dos recursos para a RPPN Fazenda Meandros I, a
serem direcionados preferencialmente para:

1. Atividades de Educação Ambiental e Recuperação Florística;
2. Plano de Manejo;
3. Fiscalização.
•

Prioridade 2: encaminhamento dos recursos para a APA Itupararanga, a serem
direcionados preferencialmente para:

1. Atividades de Educação Ambiental;
2. Recuperação dos mananciais do Alto Sorocaba;
3. Plano de Manejo.
•

Prioridade 3: encaminhamento dos recursos para a APA Várzea do Rio Tietê – Setor
Oeste, a serem direcionados preferencialmente para:

1. Plano de Manejo;
2. Atividades de Educação Ambiental;
3. Fiscalização.
9. SUBSÍDIOS PARA O CÁLCULO DO GRAU DE IMPACTO – GI
Apresentam-se a seguir os indicadores necessários para estabelecimento, pela Câmara de
Compensação Ambiental, do Grau de Impacto – GI a que se refere o §2º do Art. 31-A do
Decreto 4.340/02, alterado pelo Decreto 6.848/09, para cálculo da compensação ambiental
devida pelo empreendimento Sistema Produtor São Lourenço - SPSL.
O valor da Compensação Ambiental (CA) será calculado pelo produto do Grau de Impacto
(GI) pelo o Valor de Referência (VR - o somatório dos investimentos necessários para a
implantação do empreendimento1): CA = VR x GI. A Sabesp deverá apresentar à Cetesb os
valores para o cálculo do VR antes da obtenção da LI.
Os subsídios ora apresentados estão embasados na Metodologia de Cálculo de Impacto
Ambiental apresentado no Anexo do Decreto no 6.848, de 14/05/2009.

1

São excluídos desse montante os gastos com planos, projetos e programas de mitigação dos impactos causados
pelo empreendimento, os encargos e custos incidentes sobre o financiamento e as garantias do empreendimento, e
os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.
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Para o cálculo do GI utiliza-se a fórmula GI=ISB+CAP+IUC, onde ISB representa o Impacto
sobre a Biodiversidade, CAP o comprometimento de Área Prioritária, e IUC a Influência em
Unidades de Conservação.
a) Impacto sobre a Biodiversidade - ISB
O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos sobre a biodiversidade. Para o seu cálculo
são considerados os índices de magnitude, biodiversidade, abrangência e temporalidade.
Utilizando-se a fórmula ISB=IMxIB(IA+IT)/140 e os índices dados na Metodologia (Anexo
do Decreto), tem-se os resultados da Tabela 5:
TABELA 5 - SUBSÍDIOS PARA CÁLCULO DO ISB
Índice
IM - Índice de
Magnitude

IB – Índice de
Biodiversidade
IA – Índice de
Abrangência
IT – Índice de
Temporalidade

Atributo Verificado + Considerações Efetuadas
Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais (considerando que os
traçados acompanham vicinais já existentes e não causam
fragmentação de maciços florestais)
Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas
ou ameaçadas de extinção (há ocorrência de 5 espécies de flora e 7
da avifauna com algum grau de ameaça, além de 10 espécies
endêmicas)
Impactos que ultrapassam a área de uma bacia de 1a ordem de
grandeza (empreendimento atravessa 3 UGRHIs: Alto Juquiá, Alto
Sorocaba e Alto Tietê)
Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento (os
impactos negativos sobre a biodiversidade já terão cessado logo
após a etapa de obras, pois não haverá fragmentação de
ambientes)

Valor Atribuído
2

3

4

1

Nota: as considerações efetuadas para a atribuição dos valores estão entre parênteses e em
itálico.
Assim, ISB=2x3(4+1)/140 apresenta resultado igual a 0,2143% que equivale ao Impacto
sobre a Biodiversidade.
b) Comprometimento de Áreas Prioritárias - ICAP
O ICAP tem como objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área prioritária
em que se insere. Para o cálculo do ICAP, deve-se fazer a relação entre a significância dos
impactos frente às áreas prioritárias afetadas, considerando os índices de magnitude,
comprometimento de áreas prioritárias e temporalidade, em cada compartimento
homogêneo da paisagem, constituídos pelas 3 bacias hidrográficas atravessadas. Utilizandose a fórmula CAP=IMxICAPxIT/70 e os índices e critérios dados na Metodologia, tem-se o
resultado da Tabela 6.
TABELA 6 - SUBSÍDIOS PARA CÁLCULO DO ICAP
Índice
IM - Índice de Magnitude

ICAP – Índice de
Comprometimento de
Áreas Prioritárias
IT – Índice de
Temporalidade

Atributo
Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação
ao comprometimento dos recursos ambientais (considerando
que os traçados acompanham vicinais já existentes e não
causam fragmentação de maciços florestais)
Impactos que afetem áreas de importância biológica muito
alta (considerando o continuum biológico existente na RPPN
Meandros 1, na bacia do Alto Juquiá, com antropização préexistente na ADA e AID, ao longo da Estrada Verava)
Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento
(os impactos negativos sobre a biodiversidade já terão
cessado logo após a etapa de obras, pois não haverá
fragmentação de ambientes)

Valor Atribuído
2

2

1

Nota: as considerações efetuadas para a atribuição dos valores estão entre parênteses e em
itálico.
Assim, CAP=2x2x1/70 e o Comprometimento sobre Áreas Prioritárias é igual a 0,0571%.
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c) Influência em Unidades de Conservação - IUC
O IUC avalia a influência do empreendimento sobre as unidades de conservação ou suas
zonas de amortecimento. Segundo a Metodologia apresentada no Anexo do Decreto
6.848/09, a incidência de impactos do empreendimento sobre unidades de conservação
deve ser considerada da seguinte forma registrada na Tabela 7.
TABELA 7 - SUBSÍDIOS PARA CÁLCULO DO IUC
Grupo
G4
G5

Incidência
Valor a considerar (%)
2 APAs + 1 RPPN
0,10 X 3 = 0,30
3 Zonas de Amortecimento (PE Serra do Mar, PE
0,05 X 3 = 0,15
Jurupará e Reserva Estadual Morro Grande)
TOTAL
0,45%

Segundo o Decreto 6.848, a cumulatividade no cálculo deste índice terá um valor máximo
de 0,15%. Sendo assim, o IUC a ser contabilizado é 0,15%.
d) Cálculo do Grau de Impacto - GI
O Grau de Impacto é calculado com a fórmula GI=ISB+CAP+IUC, com o que se tem:
GI = 0,2143 + 0,0571 + 0,15 = 0,42%
Dessa forma, o GI do SPSL, calculado conforme termos do Decreto 6.848/09, apresenta o
índice de 0,42%, a ser aplicado ao somatório dos investimentos necessários para a
implantação do empreendimento.
Considerando o custo total do empreendimento SPSL, da ordem de R$ 1.686 milhões, o
montante a ser aplicado na compensação ambiental conforme Lei 9.985/2000 e Decreto
6.848/09, seria equivalente a, aproximadamente, R$ 7,08 milhões (sete milhões e oitenta
mil reais).

10.

RESPONSABILIDADE PELO PROGRAMA

A Sabesp será responsável pela compensação ambiental para o SPSL como um todo,
incluindo os efeitos relativos à LT.
O cálculo final da compensação ambiental e demais providências pertinentes serão aquelas
definidas pela Câmara de Compensação Ambiental da SMA.
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