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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
Diante do quadro atual da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) e da necessidade de se 

reestruturar o sistema de transporte coletivo, em função das novas dinâmicas urbanas e regionais, a 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, através da EMTU/SP, está implantando na Região 

Metropolitana da Baixada Santista – RMBS o Sistema Integrado Metropolitano (SIM), que se caracteriza 

por uma rede de transporte coletivo de média capacidade, por meio da tecnologia Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT), integrado ao sistema sobre pneus.  

O SIM-VLT busca, de um lado, implantar um projeto que estrutura o sistema de transporte coletivo e, de 

outro, ser elemento para desencadear a requalificação urbana ao longo de toda a RMBS. 

Destaca-se que a opção pela tecnologia VLT para o corredor estruturante introduz exigências de 

conformidade da operação que requer alto grau de confiabilidade no projeto e na implantação do 

empreendimento, para todos os produtos e no plano operacional.  

A implantação de uma rede de VLT fornece a oportunidade, portanto, para um questionamento dos 

pressupostos urbanísticos até então adotados, podendo ser utilizada também como vetor de renovação e 

requalificação urbana. 

Neste contexto, então, o presente “Estudo de Impacto Ambiental” (EIA) consolida e apresenta os estudos 

ambientais desenvolvidos nas diferentes áreas de influência do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – 

Valongo (Fase 2), planejado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - 

EMTU e com interveniência da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. 

Neste produto, conforme recomenda o Parecer Técnico / CETESB nº 318/13/IE que consolidou o Termo 

de Referência para a elaboração do EIA-RIMA, estão apresentados, entre outros, os limites referenciais 

das áreas de influências (indireta, direta e diretamente afetada) adotadas para o referido estudo 

ambiental, assim como, de forma sintética, o projeto funcional/básico do empreendimento (caracterização 

do empreendimento), utilizando-se uma base topográfica, em escala 1:10.000 ou maior, sendo 

destacadas de forma ilustrativa as faixas do viário atual existente (através de cortes e/ou seções típicas 

do traçado proposto), bem como as principais estruturas de apoio operacional ao VLT, em especial, das 

estações. 

 
Da mesma forma, são aqui apresentados os dados relativos ao estudo de alternativas tecnológicas 

envolvendo outras modalidades de transporte, demonstrando e justificando a adoção da alternativa 
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ferroviária, com veículos leves sobre trilhos e do sistema de tração. Também as alternativas locacionais 

estudadas para o traçado são aqui apresentadas e discutidas 

 
Complementarmente, também é tratado neste estudo o item relativo à legislação incidente sobre o objeto 

do licenciamento ambiental em análise, ficando evidenciado que tanto no âmbito federal, estadual e/ou 

municipal, a legislação vigente no país é dotada de um conjunto de resoluções, leis e decretos 

relacionados à questão do meio ambiente, que tem por objetivo o uso coerente dos recursos naturais, 

visando o desenvolvimento socioeconômico do país e a qualidade de vida da população. 

 
Nesse cenário, então, foi feita a apresentação e a discussão das leis, decretos, resoluções e normas 

relacionadas tanto ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento proposto, assim como a 

proteção ao meio ambiente e o uso e ocupação do solo. Adicionalmente, foi procedido um exame da 

legislação incidente aplicável especificamente à implantação do SIM - VLT, com ênfase nas questões 

ligadas ao controle e proteção ambiental e nos aspectos institucionais que lhe são inerentes. 

 
Mais adiante, o EIA apresenta de forma detalhada uma análise integrada dos diferentes aspectos e 

condições atuais dos meios físico, biótico e socioeconômico ocorrentes nas áreas de influência do 

empreendimento. Nestes diagnósticos ambientais estão identificadas e descritas as variáveis 

susceptíveis, direta ou indiretamente, aos efeitos significativos das ações da implantação e operação do 

empreendimento. 

 
Ainda no âmbito deste EIA, também estão aqui apresentadas de forma detalhada, a identificação, 

previsão, avaliação dos impactos ambientais, decorrentes das atividades de planejamento, construção e 

operação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, tendo por base a análise conjunta dos dados 

específicos do empreendimento (caracterização do empreendimento) e das características do ambiente 

em que o mesmo será instalado (diagnósticos ambientais); assim como são propostas as pertinentes 

ações de mitigação e/ou controle dos impactos ambientais identificados para as diferentes fases do 

empreendimento projetado, refletidas posteriormente através de específicos planos e programas 

ambientais. 

 
Por fim, relativamente ao EIA-RIMA do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2), aqui 

consolidados, vale ressaltar que os mesmos foram elaborados por uma equipe composta por diversos 

especialistas, de diferentes áreas de atuação, sob a responsabilidade técnica da WALM Engenharia e 

Tecnologia Ambiental Ltda., consolidados em 4 volumes, contendo textos e anexos; além de um volume 

independente que consolida o RIMA e um outro volume contemplando o Programa de Compensação 

Ambiental – SNUC. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA DE  
CONSULTORIA 

 
 
1.1 Identificação do empreendedor 
 
 Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU 
 CNPJ: 58.518.069/0001-91 
 Endereço: Rua Quinze de Novembro, 244 – 3º Andar – Gerência de Planejamento, Desenvolvimento e 

Meio Ambiente – GPA. 
CEP: 01013-000 – São Paulo – SP. 
Fone: (11) 3113-4700 / Fax: (11) 33113-4802 

 Contato: Arq. Marilene A.C. Mantovani (marilenem@emtu.sp.gov.br)  
Fone: (11) 3113-4818 

 
 
1.2 Identificação da empresa responsável pela elaboração do EIA / RIMA 
 
 WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda. 
 CNPJ: 67.632.216/0001-40 
 Endereço: Rua Apinagés, 1100, cj. 609 – Perdizes / CEP: 05017-000 – São Paulo – SP. 

www.walmambiental.com.br 
 Contatos: Geól. Jacinto Costanzo Júnior 

Geól. Walter Sergio de Faria 
Fone (11) 3873-7006 / Fax (11) 3873-7020 
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2. INTRODUÇÃO 
 
Diante do quadro atual da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) e da necessidade de se 
reestruturar o sistema de transporte coletivo em função das novas dinâmicas urbanas e regionais a 
Secretaria de Transportes Metropolitanos - STM, através da EMTU/SP, está implantando na Região 
Metropolitana da Baixada Santista – RMBS o Sistema Integrado Metropolitano (SIM), que se caracteriza 
por uma rede de transporte coletivo de média capacidade, por meio da tecnologia Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT), integrado ao sistema sobre pneus.  
 
O SIM-VLT busca, de um lado, implantar um projeto que estrutura o sistema de transporte coletivo e, de 
outro, ser elemento para desencadear a requalificação urbana ao longo de toda a RMBS.  
 
Destaca-se que a opção pela tecnologia VLT para o corredor estruturante, introduzem exigências de 
conformidade da operação que requer alto grau de confiabilidade no projeto e na implantação do 
empreendimento para todos os produtos e no plano operacional.  
 
A implantação de uma rede de VLT fornece a oportunidade, portanto, para um questionamento dos 
pressupostos urbanísticos até então adotados, podendo ser utilizada também como vetor de renovação e 
requalificação urbana. 
 
2.1 Objeto do licenciamento 
 
O objeto específico do licenciamento ambiental em questão se refere à Implantação, operação e 
manutenção de um Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, em uma área inserida no território municipal de 
Santos, compreendendo o Trecho Conselheiro Nébias - Valongo (Fase 2), cuja extensão perfaz 8,0 km, e 
incluindo suas 14 estações. 
 
O Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, em sua configuração final, considerará o seu início pela Rua 
Campos Mello e retorno pela Rua da Constituição, com fim do trecho na Av. Conselheiro Nébias (no 
sentido Centro – Praia), resultando na abrangência das seguintes vias: 
 
 Rua Campos Mello 
 Rua Dr Cochrane 
 Rua João Pessoa 
 Rua São Bento 
 Rua Visconde de Embaré 
 Rua Amador Bueno 
 Rua Luís de Camões 
 Avenida Conselheiro Nébias 
 Avenida Visconde de São Leopoldo 
 Rua da Constituição 

 
2.2 Breve histórico do empreendimento proposto 
 
Desde finais dos anos 1990 a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos – STM e recentemente 
em parceria com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP, vêm 
desenvolvendo estudos objetivando estabelecer e implantar um sistema de média capacidade de 
transporte coletivo moderno e de alta tecnologia que atenda adequadamente às necessidades de 
deslocamentos da população da Região Metropolitana da Baixada Santista. 
 
A proposição da implantação de um Sistema Integrado Metropolitano de Transporte para a Região 
Metropolitana da Baixada Santista partiu da necessidade de uma maior integração e racionalização dos 
serviços de transporte coletivo em operação na região, com ênfase no município de Santos, que 
concentra os principais desejos de viagem de toda região, e o município de São Vicente, associada à 
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disponibilidade da faixa de domínio do antigo Trem Intrametropolitano – TIM, ligando o bairro de Barreiros 
em São Vicente com a região do Porto de Santos. 
 
A Figura 2.2-1, apresentada a seguir, mostra a implantação geral do SIM-VLT da RMBS, em seus 
diferentes trechos, com destaque ao trecho aqui definido como prioritário e que contempla o Trecho 
Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2). 
 

 
 

Figura 2.2-1: Implantação projetada do SIM-VLT da RMBS, em seus diferentes trechos (fases). 

 
 
2.2.1 A situação do processo de licenciamento ambiental 
 
A diretriz de traçado do VLT proposta no SIM – Sistema Integrado Metropolitano da Região Metropolitana 
da Baixada Santista, apresenta 4 (quatro) etapas de implantação, com configuração em ramificações e 
com previsão para uma quinta ramificação: 
 

 1º Trecho Barreiros/Porto – 11,16 km, 15 estações, sendo oito estações no município de São 
Vicente e sete no município de Santos; 

 2º Trecho Conselheiro Nébias - Valongo (Fase 2) – 8 km, 14 estações no município de Santos, 
objeto do presente EIA-RIMA; 

 3º Trecho Conselheiro Nébias - Ferry-Boat – 4,4 km, 5 estações no município de Santos – em 
fase de estudo funcional; 

 4º Trecho Barreiros - Samaritá – 7,4 km, 4 estações no município de São Vicente  em fase de 
estudo funcional e básico; 

 5º Trecho BRT Litoral Sul – ligando os municípios de Praia Grande (Bairros Caiçara e 
Samambaia) ao Município de São Vicente (na Estação São Vicnete do VLT, no Trecho Barreiros-
Porto) – em fase de projeto funcional e básico. 

 
Com a finalidade de viabilizar a implantação do SIM, a STM – Secretaria dos Transportes Metropolitanos 
elaborou com base no Parecer Técnico CPRN/DAIA/131/08, o EIA – Estudo de Impacto Ambiental e o 
seu respectivo RIMA – Relatório de Impacto Ambiental (Processo SMA 13.845/07) visando à obtenção do 
licenciamento ambiental do 1º Trecho Barreiros/Porto do empreendimento, que obteve a LP – Licença 
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Prévia nº. 91.923 de 01/12/2009 e LI – Licença de Instalação nº 2201 de 03/07/2013, atualmente em fase 
de obras. 
 
Para a 2ª Etapa do VLT/SIM -Trecho Conselheiro Nébias - Valongo a EMTU havia solicitado inicialmente 
a emissão da LP – Licença Prévia através da apresentação de um Relatório Ambiental Preliminar - RAP, 
conforme determinado pelo Parecer Técnico nº 175/11/IE de 17/10/2011. Entretanto, em função da 
análise da CETESB do documento apresentado e da vistoria técnica conjunta com a CETESB, realizada 
em 05/06/2013, foi emitido o Parecer Técnico nº 317/13/IE, de 04/07/2013, estabelecendo que a EMTU 
deveria apresentar para o licenciamento ambiental desse segundo trecho do VLT/SIM um EIA-RIMA.  
 
Estabeleceu, ainda, que o RAP, anteriormente apresentado, fosse considerado como diretriz para a 
elaboração de parte do Plano de Trabalho de desenvolvimento dos novos estudos ambientais, dado que 
a partir de 16/04/2013, por solicitação da Prefeitura Municipal de Santos através do ofício 514/2013-DP, a 
EMTU começou a estudar a viabilidade de implantação do binário formado pela Av. Dr Campos Melo e 
Nébias Valongo. 
 
Desde então, várias alternativas de traçado foram avaliadas, conforme melhor detalhadas adiante no item 
5, culminando com a escolha da diretriz do traçado do trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2), 
objeto específico do presente EIA-RIMA.   
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3. LEGISLAÇÃO INCIDENTE 
 
 
3.1 Contextualização Institucional 
 
A legislação ambiental vigente é composta por diversas normas que são editadas nos âmbitos federal, 
estaduais e municipais e têm por objetivo ordenar a conservação da natureza, o uso e a proteção dos 
recursos naturais e o controle da poluição. 
 
Conforme apresentado no Quadro 3.1-1 a seguir, a Constituição Federal (Art. 24) dispõe que a regra para 
o exercício da competência legislativa é a edição de normas concorrentes pela União, Estados e Distrito 
Federal, sendo que a União estabelecerá normas de caráter geral e os Estados e Distrito Federal, 
normas suplementares. Aos Municípios cabe editar normas sobre assuntos locais, e, suplementar a 
legislação federal e estadual no que couber (CF, Art. 30, I, II). 
 

Quadro 3.1-1 
Contextualização Institucional 

 

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

EMENTA 

 
Artigo 23, Incisos VI e VII 

 
Estabelece competência comum da União, Estados e Municípios para a 
proteção do meio ambiente, no combate à poluição e na preservação de 
florestas, fauna e flora.  
 

 
Artigo 24, Incisos VI, VII e VIII 

 
Trata da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal 
para legislar sobre: florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, 
cultural, artístico, turístico e paisagístico; responsabilidade por dano ao 
meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico. 
 

 
Artigo 24, parágrafos 1º, 2º e 3º 

 
Define a prevalência da União na expedição de normas gerais, com 
competência suplementar dos Estados e, na ausência de normas gerais 
federais, competência plena aos Estados para tanto. 
 

 
Artigo 30, incisos I e II 

 
Atribui competência aos Municípios para legislar sobre assuntos de 
interesse local, bem como competência suplementar às normas da União 
e do Estado em âmbito geral.  
 

 
Artigo 30, incisos VIII e IX 

 
Compete aos Municípios promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; bem como para promover a 
proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a 
ação fiscalizadora federal e estadual. 
 

CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL 

EMENTA 

 
Artigo 191 

 
O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação da 
coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e 
melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as 
peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento 
social e econômico. 
 
 



 
 
 
 
 

   8 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

 
Artigo 193 

 
 

 
- O Estado, mediante lei, criará um sistema de administração da 
qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio 
ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, 
coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade (...)  
- O sistema de administração da qualidade ambiental será coordenado 
por órgão da administração direta que será integrado por: Conselho 
Estadual do Meio Ambiente, órgão normativo e recursal, cujas atribuições 
e composição serão definidas em lei; órgãos executivos incumbidos da 
realização das atividades de desenvolvimento ambiental. 
 

 
Artigo 195; Parágrafo único 

 
- O sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será 
integrado pela Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento 
florestal e de mananciais, incumbidas da prevenção e repressão das 
infrações cometidas contra o meio ambiente, sem prejuízo dos corpos de 
fiscalização dos demais órgãos especializados. 
 

 
Artigo 180 

 
No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 
urbano, o Estado e os Municípios assegurarão a preservação, proteção e 
recuperação do meio ambiente urbano e cultural; a criação e manutenção 
de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico 
e de utilização pública; a observância das normas urbanísticas, de 
segurança, higiene e qualidade de vida. 
 

 
Artigo 181 

 
Lei municipal estabelecerá em conformidade com as diretrizes do plano 
diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e 
ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais 
limitações administrativas pertinentes. 
 

 
 
Constitui objeto de licenciamento ambiental do presente Estudo de Impacto Ambiental - EIA, a 
implantação e a operação do SIM-VLT da RMBS – Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2); 
portanto, primordialmente submetido aos aspectos institucionais em matéria de “transportes”. 
 
Sendo assim, apresentam-se a seguir no Quadro 3.1-2, de forma resumida, os principais aspectos 
institucionais do projeto, no âmbito da competência legislativa e administrativa federal e estadual em 
“matéria de transporte”. 
 

Quadro 3.1-2 
Principais Aspectos Institucionais do Projeto 

 

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

EMENTA 

 
Artigo 21, XX; XXI 

 

 
Compete à União: instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; e 
estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação 
 

 
Artigo 22, XI - 

 
Estabelece competência privativa à União para legislar sobre trânsito e 
transporte. 
 

 
Art. 25; § 1.º; § 3.º 

 
 

(EC Nº 5, de 1995) 

 
Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarem, observados os princípios da Constituição Federal, sendo aos 
mesmos reservados as competências que não lhes sejam vedadas. 
 
Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
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metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 
por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum. 
 

 
Art. 29 

 
O Município reger-se-á por lei orgânica, votada, aprovada e 
promulgada pela respectiva Câmara Municipal, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo 
Estado. 
 

 
Art. 30; I; II; V 

 
Entre as competências municipais, estabelecidas na Constituição 
Federal, destacam-se: legislar sobre assuntos de interesse local; 
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; organizar 
e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, 
que tem caráter essencial. 
 

 
Art. 37 

 
A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade. 
 

 
Artigo 175; caput e parágrafo único 

 
Estabelece competência ao Poder Público para prestação de serviços 
públicos diretamente ou por meio de concessão ou permissão 
precedida de licitação.  
 

 
Art. 177; § 4º; II; c. 
EC Nº 33, DE 2001 

 

 
A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico 
relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e 
seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, 
dentre os recursos arrecadados, deverá destinar parte ao 
financiamento de programas de infraestrutura de transportes. 
 

 
Artigo 178; I 

EC Nº 7, DE 1995 

 
A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, marítimo e 
terrestre. 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 
FEDERAL 

EMENTA 

 
Lei Ordinária nº 8422, de 14 de maio 1992 

(Conversão da MPV nº 302, de 1992) 
Artigos 1º e 6º 

 

 
Cria o Ministério dos Transportes e das Comunicações e estabelece, 
como assuntos de sua competência, dentre outros, o transporte 
ferroviário, rodoviário e aquaviário. 

 
Decreto nº 502, de 23 de abril de 1992 

Art. 1º; I 

 
Aprova a Estrutura Regimental do Ministério dos Transportes.  
   

 
Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de 

2002 
 

Artigos 3º e 4º, VIII, § 3º 
 

Anexo I 

 
Regulamenta a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e 
estabelece lhe competir, dentre outras atribuições, descentralizar o 
acompanhamento e a fiscalização da execução dos atos de outorga, 
mediante convênios de cooperação técnica e administrativa com 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 
 

 
Resolução nº 001, de 20 de fevereiro de 
2002, com alterações introduzidas pelas 

 
Aprova o Regimento Interno e a Estrutura Organizacional da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 
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Resoluções 104/2002; 240/2003; 
399/2004; 432/2004; 756/2004; 1613/2006. 

 

 
Resolução nº 44, de 4 de julho de 2002 

 

 
Aprova a adequação à legislação vigente, sem qualquer alteração de 
seu conteúdo, a compilação em um único documento, dos diversos 
atos emitidos pelo Ministério dos Transportes e pela ANTT, relativos à 
prestação dos Serviços de Transporte Ferroviário pelas empresas 
Concessionárias. 
 

 
Resolução nº 59, de 15 de agosto de 2002 

 

 
Determina que as Concessionárias de rodovias e ferrovias prestem 
informações trimestrais e anuais. 

 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 

 
Artigo 1º e § único 

 
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços previsto no art. 175 da Constituição Federal, no qual devem a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, promover a 
revisão e as adaptações necessárias da legislação, buscando atender 
as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. 
 

 
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 

 
 

 
Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 
permissões de serviços públicos. 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
INFRA-CONSTITUCIONAL 

EMENTA 
 

 
Lei Complementar Estadual nº 760, de 1º 

de agosto de 1994 
Art. 1°, I a V e § único 

 
Estabelece as diretrizes para a Organização Regional do Estado de 
São Paulo, com o fito de promover o planejamento regional para o 
desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida, a 
cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a 
descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades 
da administração direta e indireta atuantes na região, visando ao 
máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados; a 
utilização racional do território, dos recursos naturais e culturais e a 
proteção do meio ambiente, mediante o controle da implantação dos 
empreendimentos públicos e privados na região; a integração do 
planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum 
aos entes públicos atuantes na região e a redução das desigualdades 
sociais e regionais, através da criação de um Sistema de Planejamento 
Regional e Urbano, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento 
e Gestão, com as finalidades de incentivar a organização regional e 
coordenar e compatibilizar seus planos e sistemas de caráter regional. 

 

3.2 Contextualização da Legislação Ambiental Incidente 
 
Nos termos da legislação ambiental vigente, o referido projeto está sujeito ao licenciamento ambiental 
apoiado no Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 
o que subsidiará a outorga das licenças Prévia (LP); de Instalação (LI) e de Operação (LO). 
 
No âmbito do presente EIA procurar-se-á apresentar, então, a legislação incidente e aplicável à 
implantação do Trecho Conselheiro Nébias / Valongo (Fase 2) do SIM-VLT da RMBS, com ênfase nos 
aspectos institucionais e nas questões ligadas ao controle e proteção ambientais que lhe são inerentes, 
cujo conteúdo visa contribuir para a compreensão não só da natureza e objetivos deste EIA, enquanto 
instrumento de planejamento necessário ao licenciamento administrativo, mas também, das 
possibilidades e limitações de competência que o ordenamento jurídico–institucional impõe ao tratamento 
das diversas ações necessárias à sua consecução. 
 
Desse modo, o presente item foi estruturado de tal forma abordar, sistematizadamente, a legislação nos 
âmbitos federal e estadual subdividida de acordo com a hierarquia presente no ordenamento jurídico: 
disposições constitucionais, legislação ordinária e atos normativos em geral, tais como: resoluções, 
portarias, instruções normativas, entre outros, e para os seguintes principais temas: 
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 Licenciamento ambiental 
 Unidades de conservação 
 Supressão, recomposição ou proteção de vegetação 
 Proteção da fauna 
 Proteção ao patrimônio cultural 
 Poluição do solo e subsolo / áreas contaminadas 
 Poluição atmosférica 
 Poluição sonora (níveis de ruídos e vibrações) 
 Recursos Hídricos (qualidade das águas / outorgas) 
 Desapropriação e reassentamento 
 Gerenciamento dos resíduos da construção civil 

 
3.2.1 Licenciamento Ambiental 
 
 Constituição Federal, Art. 225, § 1º, inciso IV, que atribui ao Poder Público o dever de exigir, na forma 

da lei, a realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, previamente à 
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente. 

 
 Lei Federal 6.938/81 (Regulamentação: Decreto 99.274/90 / Alterações: Lei 7.804/89; Lei 8.028/90; Lei 

9.960/00; Lei 9.985/00; Lei 10.165/00; Lei 11.284/06), que dispõe sobre a PNMA (Política Nacional do 
Meio Ambiente). Institui o SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) delimitando a competência 
dos órgãos que o integram, bem como, dos instrumentos de implementação e fiscalização da PNMA 
(zoneamento, licenciamento, avaliação de impactos ambientais, delimitação de áreas protegidas, entre 
outros). 

 
 Lei Federal 9.605/98 (Regulamentação: Decreto 6.514/08 - Lei dos Crimes Ambientais). Dispõe sobre 

infrações e penalidades. Condiciona a realização do licenciamento ambiental e observância de suas 
diretrizes, para estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sob pena de aplicação 
de sanções. 

 
 Resolução CONAMA 01/86 (Alteração: Resolução 11/86). Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes 

gerais para o EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto do Meio Ambiente. 
 
 Resolução CONAMA 06/86. Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação de pedidos de 

licenciamento. 
 
 Resolução CONAMA 09/87. Dispõe sobre procedimentos para audiências públicas. 
 
 Resolução CONAMA 237/97. Estabelece as etapas e procedimentos relacionados ao processo de 

licenciamento ambiental, bem como as competências dos órgãos relacionados. Define os tipos de 
licença para cada fase do empreendimento (LP, LI e LO) e apresenta lista dos empreendimentos 
necessariamente sujeitos ao licenciamento. 

 
 Resolução CONAMA 306/02. Estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para realização 

de auditorias ambientais. 
 

 Resolução CONAMA 428/10. Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização do 
órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 
36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela 
administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA 

 
 Constituição do Estado de São Paulo, Art. 192.  Prevê licenciamento precedido de estudos ambientais 

para atividades e empreendimentos, efetiva ou potencialmente, causadores de degradação ambiental. 
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  Lei Estadual 997/76 (Regulamentação: Decreto 8468/76; Decreto 50.753/06). Dispõe sobre o controle 

de poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo, sujeitando a licenciamento as atividades 
potencial ou efetivamente poluentes.  No artigo 5º sujeita a licenciamento pelo órgão estadual a 
instalação, construção, ampliação, operação e funcionamento de fontes de poluição 
enumeradas no regulamento da lei. 

 
 Lei Estadual 9.509/97 (Regulamentação: Decreto 47.400/02; Decreto 55.147/09). Estabelece a Política 

Estadual de Meio Ambiente e respectivos instrumentos de aplicação, dispondo sobre licenciamento no 
Capítulo III, artigos 19 a 26. 

 
  Resolução SMA 12/89. Dispõe sobre a necessidade de publicação de pedido de requerimento das 

licenças de instalação e funcionamento. 
 
 Resolução SMA 22/09. Dispõe sobre a necessidade de apresentação de certidão de usos e ocupação 

do solo e exame/manifestação técnica da Prefeitura Municipal local. 
 

 Resolução SMA 22/10. Dispõe sobre a operacionalização e execução da licença ambiental. 
 

 Resolução SMA 85/12. Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização dos órgãos 
responsáveis pela administração de unidades de conservação, de que trata o § 3º, do artigo 36, da Lei 
Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

 
 Resolução SMA 100/13. Regulamenta as exigências para os resultados analíticos, incluindo-se a 

amostragem, objeto de apreciação pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Administração da 
Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos 
Recursos Naturais – SEAQUA. 

 
 Resolução SMA 49/14. Dispõe sobre procedimentos para licenciamento ambiental na Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 
 
 Resolução Conjunta SMA/SERHS nº 01/05. Regula o Procedimento para o Licenciamento Ambiental 

Integrado às Outorgas de Recursos Hídricos e Instrução Técnica DPO 001/07, atualizada em 
01/04/2013. 

 
3.2.2 Unidades de Conservação e Outras Áreas Protegidas 
 
As unidades de conservação são “espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob o regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção” (art. 2º, I, da Lei 9.985/2000).  
Portanto, as unidades de conservação inserem-se no conceito de área protegida, levando-se em conta a 
sua definição: “área definida geograficamente, que é destinada, ou regulamentada, e administrada para 
alcançar objetivos específicos de conservação”. 
 
As unidades de conservação, integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Unidades de 
Conservação – SNUC, segundo a Lei 9.985/2000, dividem-se em dois grupos, com características 
específicas: Unidades de proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 
 
Vale destacar, ainda, que no processo de licenciamento ambiental a obrigatoriedade da compensação 
ambiental está declaradamente apoiada pela Lei 9.985/2000, nos seguintes termos: “nos casos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo 
órgão ambiental e respectivo relatório EIA-Rima, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 
manutenção de unidades de conservação do Grupo Proteção Integral, de acordo com o disposto neste 
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artigo e no regulamento desta lei” (art. 36,caput). Levam-se, aqui, à prática os princípios do usuário-
pagador, do poluidor pagador, da prevenção, da precaução e da reparação. 
 
 Constituição Federal, Art. 225, § 1º, III. Institui o dever do Poder Público de definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos 
garantindo-lhes a proteção de seus atributos; 

 
  Lei Federal 9.985/00 (Regulamentação: Decreto 4.340/02 / Alterações: Lei 11.516/07; Lei 11.132/05). 

Institui o SNUC – Sistema Nacional das Unidades de Conservação, composto pelas unidades de 
conservação federais, estaduais e municipais. Define as categorias de unidades de conservação 
conforme o uso e finalidade. Estabelece critérios e procedimentos para criação, implantação e gestão 
das Unidades de Conservação. Dispõe sobre os mecanismos e procedimentos para fiscalização sobre o 
uso dos atributos naturais conforme respectivos “planos de manejo” (incentivos, isenções e 
penalidades) e também dispõe sobre a utilização de zonas de amortecimento e a criação de corredores 
ecológicos. Em seu artigo 36 determina que nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos 
de significativo impacto, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de Unidade 
de Conservação do grupo de proteção integral, mediante a destinação de um percentual de valores. 

 
  No âmbito federal, o Decreto 6.848 de 14 de maio de 2009 alterou e acrescentou dispositivos ao 

Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002, estabelecendo uma base de cálculo para o valor da 
compensação.  

 
 Lei Federal 11.428, de 22/12/2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica 
 

 Decreto Federal 4.340/02 (Alteração: Decreto Federal 6.848/09). Dispõe em seus artigos 31 a 34 os 
parâmetros para o cálculo de compensação ambiental. 

 
 Decreto Federal 6.514/08. Dispõe sobre as infrações administrativas e sanções administrativas ao meio 

ambiente. 
 

 Decreto Federal 6.660/08. Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

 
 Resolução CONAMA 13/90 Dispõe sobre as atividades desenvolvidas no entorno das Unidades de 

Conservação.  Em seu artigo 2º dispõe da obrigatoriedade de licenciamento de atividades que afetem 
as áreas circundantes das Unidades de Conservação, determinadas em um raio de 10 (dez) 
quilômetros. 

 
  Resolução CONAMA 371/06. Estabelece as diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, 

aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental, conforme 
dispõe o artigo 36 da Lei 9.985/00 que instituiu o SNUC. 

 
 Resolução CONAMA 429/11. Dispõe sobre os procedimentos para a recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente – APPs. 
 

 Já no âmbito do Estado de São Paulo, foi publicada, em 27 de dezembro de 2006, a Resolução SMA 
56/06, que estabeleceu a gradação de impacto ambiental para fins de cobrança de compensação 
ambiental decorrente de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental no Estado.  

 
  Constituição do Estado de São Paulo, Art. 196 Dispõe que a Mata Atlântica, a Serra do Mar, a Zona 

Costeira, o Complexo Estuarino entre Iguape e Cananéia, os Vales do Rio Paraíba, Ribeira, Tietê e 
Paranapanema e as Unidades de Conservação do Estado são espaços territoriais especialmente 
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protegidos e sua utilização far-se-á na forma da lei, dependendo de prévia autorização e dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente. 

 
  Decreto Estadual 51.246/06. Dispõe sobre os procedimentos para a instituição de Área de Relevante 

Interesse Ecológico - ARIE no Estado de São Paulo. Em seu artigo 2º define ARIE como uma Unidade 
de Conservação de Uso Sustentável cuja finalidade é manter os recursos naturais de importância 
regional ou local e conservar a natureza. Em seu artigo 7º dispõe que o Plano de Manejo da ARIE deve 
contemplar medidas destinadas à restrição de instalação e manutenção de atividades potencialmente 
poluidoras ou causadoras de erosão ou outras formas de degradação incompatíveis com as finalidades 
da área. 

 
 Resolução SMA 68/09. Define as medidas mitigadoras para evitar o agravamento das pressões sobre 

as áreas protegidas no litoral paulista. 
 

 Resolução SMA 85/12. Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização dos órgãos 
responsáveis pela administração de unidades de conservação, de que trata o § 3º do art. 36, da Lei 
Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000. 

 
3.2.3 Supressão, Recomposição ou Proteção de Vegetação 
 
A eventual necessidade de remoção de vegetação arbórea de ocorrência na área de intervenção do 
empreendimento deverá considerar a seguinte legislação: 
 
 Lei Federal 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981; 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e 11.428, de 22 de dezembro de 2.006; 
revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965; e 7.754, de 14 de abril de 1989; e a Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 
 
 Decreto Federal no 750/1993, que dispõe sobre o corte, exploração e a supressão de vegetação 

primária ou em estágio médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica; 
 
 Decreto Federal 6.514/08. Dispõe sobre as infrações administrativas e sanções administrativas ao meio 

ambiente. 
 
 Resolução CONAMA 369/2006, que dispõe sobre casos excepcionais, de utilidade pública, interesse 

social ou baixo impacto ambiental, para intervenção ou supressão de vegetação em APP. 
 

 Resoluções Conjuntas IBAMA/SMA-SP 02/94 e 05/96. Dispõe sobre a utilização e proteção de 
vegetação nativa de Mata Atlântica. 

 
 Instrução Normativa MMA 06/08. Lista as espécies de flora brasileira ameaçadas de extinção e com 

deficiência de dados. 
 
 Decreto Estadual no 49.723/2005, que institui o programa de Recuperação de Zonas Ciliares no Estado 

de São Paulo. 
 
 Decreto Estadual no 49.566/2005, que dispõe sobre a intervenção de baixo impacto ambiental em APP 

definidas pelo Código Florestal, e define no Art. 4º que os pedidos de autorização para intervenção 
deverão ser formalizados junto ao Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN) 
da Secretaria de Meio Ambiente. 

 
 Decreto Estadual nº 39.743/1994, que dá nova redação ao Art.18 do Decreto Estadual nº 30.443, de 20 

de setembro de 1989. 
 
 Resolução SMA 48/04. Publica a lista oficial das espécies de flora do Estado de São Paulo ameaçadas 

de extinção conforme recomendação do Instituto de Botânica de São Paulo. 
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 Resolução SMA 86/09. Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas 

objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação nativa em áreas rurais no Estado de São 
Paulo. 

 
 Resolução SMA 32/14. Estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre restauração ecológica no 

Estado de São Paulo. 
 
 Resolução SMA 22/10. Dispõe sobre a operacionalização e execução da licença ambiental para 

assegurar a correta implementação de obras decorrentes de licenças ambientais, que exigem 
supressão relevante de vegetação nativa, em especial aquelas que promovem interferências de fluxo de 
fauna silvestre. Em seu artigo 3º dispõe que sempre que o empreendimento implicar em supressão de 
vegetação nativa em estágio médio ou avançado em área superior à 1 hectare, deverá contemplar 
estratégia para minimizar impacto sobre a fauna direta ou indiretamente envolvida considerando-se o 
direcionamento e método de supressão, época do ano, necessidade de monitoramento e conectividade. 

 
 Decisão de Diretoria CETESB nº 287/2013/V/C/I, de 11 de setembro de 2013. Dispõe sobre 

procedimentos para a autorização de supressão de exemplares arbóreos nativos isolados. 
 

3.2.4 Proteção da Fauna 
 
 Decreto nº 60.133/14, que apresentou, em seu anexo I, nova lista das espécies da fauna silvestre 

ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo. Tal norma revogou o Decreto Estadual nº 56.031, em 
vigor desde o ano de 2.010. 

 
 Instrução Normativa MMA 03/03, que promulgou a lista oficial das espécies da fauna brasileira 

Ameaçadas de extinção. 
 

 Instrução Normativa MMA 05/11, que estabelece critérios e procedimentos para as análises dos pedidos 
e concessões de anuências prévias para a supressão de vegetação de mata atlântica primária ou 
secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração. 

 
 Resolução SMA 25/10. Estabelece os critérios da gestão de fauna silvestre, no âmbito da Secretaria do 

Meio Ambiente 
 

 Portaria DEPRN 42/00, que Estabelece os procedimentos iniciais relativos à fauna silvestre para 
instrução de processos de licenciamento no âmbito do DEPRN. 

 
3.2.5 Patrimônio Cultural 
 
O Patrimônio Cultural Brasileiro é definido pela Constituição Nacional de 1988 da seguinte forma: 
 

“Art. 216 – Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à maioria dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: (...) 
 
Parágrafo V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico”. 

 
Assim, a Constituição Brasileira atualmente em vigor assegura ao patrimônio arqueológico a categoria de 
patrimônio cultural a ser institucionalmente protegido. Tal condição é também reiterada pelo fato do Brasil 
ser signatário de uma série de resoluções elaboradas em convenções internacionais direcionadas à 
atualização de conceitos, normas e práticas aplicáveis ao gerenciamento dos patrimônios culturais 
nacionais, tais como: a Carta de Atenas, de 1931; a Conferência UNESCO- Nova Déli, de 1956; a Carta 
de Veneza, de 1964; as Normas de Quito, de 1968; a 15º Sessão da UNESCO em Paris, de 1968; a 
Carta de Nairóbi, de 1976; e a Carta de Burra, de 1980, entre outras. 
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A Carta Internacional sobre Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios, elaborada em Veneza 
(1964), por exemplo, enfatiza a importância da ação interdisciplinar no gerenciamento, estudo e 
preservação do patrimônio edificado, ressaltando a contribuição da pesquisa arqueológica e histórica no 
processo de intervenção no bem cultural. 
 
A Carta para Proteção e a Gestão do Patrimônio Arqueológico, elaborada em Lausanne (1990) pelo 
ICOMOS/ICAHN, por sua vez, esclarece em seu artigo primeiro que o patrimônio arqueológico deve 
compreender a totalidade material do produto da ação do homem passível de resgate por metodologias 
arqueológicas. Devendo, dessa forma, abranger todos os vestígios da existência humana, ou seja, os 
lugares onde há indícios de suas atividades pretéritas, independente de sua magnitude, podendo ser 
monumentos, ruínas, estruturas, ou vestígios abandonados de todo tipo; na superfície, no subsolo, ou 
sob as águas, assim como o material a eles associados. 
 
A Carta de Lausanne também reafirma a importância do patrimônio arqueológico como elemento 
identificador das raízes socioculturais das populações humanas, destacando as políticas de proteção ao 
patrimônio como mecanismo de preservação e planejamento de intervenções junto ao mesmo.  Enfatiza 
também a importância de medidas legislativas de gerenciamento das ações referentes à manutenção da 
integridade dos sítios arqueológicos. 
 
Ademais, a preservação dos recursos arqueológicos do país é oficialmente assegurada por um vasto 
corpo legislativo que vem sendo aprimorado ao longo do tempo, sobretudo com a adoção de medidas 
mais eficazes, incluindo algumas de caráter punitivo, visando garantir o gerenciamento e a manutenção 
do acervo arqueológico nacional. O patrimônio arqueológico brasileiro é um bem público sob a tutela da 
União, reconhecido e protegido pela legislação, tendo por gestor o IPHAN – Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 
 
A legislação específica que rege esse tema está representada pelos seguintes atos: 
 
 Decreto Lei 25/37. Dispõe que os bens móveis ou imóveis existentes no país e cuja conservação seja 

de interesse público, em razão do valor histórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico 
nacional, só serão considerados parte integrante do patrimônio artístico nacional depois de inscritos 
separado ou concomitantemente nos Livros de Tombo. Equipara a patrimônio histórico e artístico 
sujeitos a proteção especial os monumentos naturais, os sítios e as paisagens. 

 
 Decreto-Lei 4.146/42. Dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos. Em seu artigo 1º dispõe que 

os depósitos fossilíferos são propriedade da nação e sua extração depende de autorização prévia do 
Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM. 

 
 Lei nº. 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para qualquer fim, da totalidade ou 

parte das jazidas arqueológicas, o que é considerado crime contra o Patrimônio Nacional; 
 

  Lei 7.347/85, que aborda a questão de forma indireta ao disciplinar a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

 
 Decreto 95.733/88. Dispõe que no orçamento de projetos e obras de médio e grande porte, executados 

total ou parcialmente com recursos federais, haverá obrigatoriamente dotações de no mínimo 1% (um 
por cento) do orçamento destinado à prevenção e correção de efeitos negativos de caráter ambiental, 
cultural e social. 

 
 Decreto 99.556/90 (Alteração: Decreto 6.640/08). Qualifica as cavidades naturais subterrâneas como 

patrimônio espeleológico sob competência do IBAMA e condiciona seu uso e de sua área de influência 
à observação de legislação específica e dentro de condições que assegurem sua integridade física e 
manutenção do equilíbrio ecológico. Em seu artigo 3º dispõe que as cavidades subterrâneas 
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consideradas com grau de relevância máximo e sua área de influência não poderão ser objeto de 
impactos negativos irreversíveis. As cavidades consideradas de alto, médio ou baixo grau de relevância, 
poderão ser objeto de impactos negativos irreversíveis mediante licenciamento ambiental, sendo que o 
empreendedor deverá realizar medidas e financiamentos para assegurar a preservação, em caráter 
permanente de outras cavidades subterrâneas, ou ainda, do patrimônio espeleológico. 

 
 Decreto 6.514/08. Dispõe sobre as infrações administrativas e sanções administrativas ao meio 

ambiente.  
 
 Resolução CONAMA nº 01, de 23/01/1986, que estabelece que os sítios e monumentos arqueológicos 

devam ser objeto de consideração para a emissão das licenças Prévia, de Instalação e Operação de 
empreendimentos que causem impacto significativo ao meio ambiente; 

 
 Portaria IPHAN 07/88. Regulamenta os pedidos de permissão, autorização e comunicação prévia para o 

desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações arqueológica em projetos que afetem direta ou 
indiretamente sítios arqueológicos. 

 
 Resolução CONAMA 04/87. Qualifica o patrimônio espeleológico nacional como patrimônio cultural, sítio 

ecológico de relevância cultural. 
 
 Portaria IBAMA 887/90. Dispõe sobre a realização de diagnóstico da situação do patrimônio 

espeleológico nacional através de levantamento e análise de dados, identificando áreas críticas e 
definindo ações e instrumentos necessários para a sua devida proteção e uso adequado. Em seu artigo 
3º, § 1º dispõe que as atividades consideradas lesivas às cavidades naturais subterrâneas ou que 
impliquem em coleta de vegetais, captura de animais ou coleta de material natural dependerão de 
prévia autorização do IBAMA. 

 
 Portaria IPHAN 12/2002 e 230/2002. Dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos 

potencialmente capazes de afetar patrimônio espeleológico e estabelece os procedimentos necessários 
para obtenção de licenças ambientais tendo em vista a realização de estudos e pesquisas 
arqueológicas (revogada pela Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015). 

 
 Instrução Normativa - IPHAN Nº 1, de 25 de Março de 2015. Estabelece procedimentos administrativos 

a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de 
licenciamento ambiental dos quais participe. 

 
 Resolução CONAMA 347/04. Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico. 
 
 Constituição Estadual, Art. 260. Dispõe que as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais, bem como, os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico constituem 
patrimônio cultural estadual. 

 
 Constituição Estadual, Art. 261. Atribui ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado – CONDEPHAAT a competência para pesquisar, identificar, proteger e 
valoriza o patrimônio cultural paulista. 

 
 Lei Estadual 10.235/99. Estabelece parâmetros de reparação por lesão ao Patrimônio Cultural Difuso do 

Estado de São Paulo. Em seu artigo 1º considera como Patrimônio Cultural Difuso: (i) a paisagem 
existente, natural ou urbana, (ii) as edificações, (iii) a vegetação, e (iv)a conformação topográfica natural 
do solo e dos corpos d’água.  

 
 Decreto Estadual 48.137/03. Dispõe que a área envoltória dos imóveis tombados, edificações ou sítios 

sujeitos ao tombamento, determinará restrições de ocupação e uso e ficará disposta na respectiva 
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resolução do tombamento. Não será permitida a realização de qualquer obra dentro da área envoltória 
sem que o projeto seja previamente aprovado pelo CONDEPHAAT.  

 
 Decreto 48.439/04. Dispõe sobre aplicação de multas por danos causados a bens tombados ou 

protegidos pelo CONDEPHAAT. Em seu artigo 2º determina que o interessado em efetuar intervenção 
ou remoção nos bens de que trata do artigo 1º, deverá apresentar requerimento dirigido ao Presidente 
do CONDEPHAAT, que, juntamente com o Conselho Deliberativo do órgão decidirá sobre as condições, 
limites à intervenção ou remoção do bem. O descumprimento das restrições relativas aos bens 
tombados ensejará a aplicação de multa pecuniária de natureza administrativa a ser recolhida ao Fundo 
Especial de Despesa da Secretaria de Estado de Cultura, sem prejuízo das demais sanções civis e 
penais cabíveis. Em seu artigo 9º, parágrafo único, dispõe que em caso de realização de obra irregular 
em bens tombados, são solidariamente responsáveis: (i) o proprietário ou possuidor, (ii) o responsável 
técnico pela obra ou intervenção e, (iii) o empreiteiro. 

 
 Resolução SMA 34/03. Dispõe sobre as medidas necessárias à proteção do patrimônio arqueológico e 

pré-histórico quando do licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades potencialmente 
causadoras de significativo impacto ambiental sujeitos à EIA/RIMA. Em seu artigo 2º, § 1º, estabelece a 
competência do IPHAN para avaliar os impactos do empreendimento ou atividade com relação ao 
patrimônio arqueológico. Dispõe que para a obtenção de cada uma das licenças ambientais (licença 
prévia, de instalação e de operação) caberá ao empreendedor a realização de medidas tais como 
implantação de: (i) Programa de Prospecção; (ii) Programa de resgate Arqueológico. 

 
3.2.6 Poluição do Solo e Subsolo / Áreas Contaminadas 
 
 Constituição Federal, Art. 23, VI. Estabelece que a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição 

em qualquer de suas formas, incluindo a contaminação do solo, é de competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
 Constituição Federal, Art. 24, VI. Prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito 

Federal para legislar sobre a defesa do solo, proteção do meio ambiente e controle da poluição 
 
 Constituição Federal. Art. 30, II, VIII. Aos Municípios cabe suplementar a legislação federal e estadual, 

no que couber, bem como promover a adequação territorial mediante planejamento e controle do uso, 
do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

 
 Decreto-lei 1.413/75. Dispõe sobre o controle da poluição do Meio Ambiente provocada por atividades 

industriais. 
 
 Lei Federal 6938/81(Regulamentação: Decreto 99.274/90). Define a Política Nacional do Meio Ambiente 

e regula a estrutura administrativa de proteção e de planejamento ambiental. Em seu artigo 2º dispõe 
como princípios a racionalização do uso do solo e a recuperação de áreas degradadas. Em seu artigo 
4º determina ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e indenizar danos causados ao meio 
ambiente. Neste sentido, determina o artigo 14, IV, §1º que o responsável pela poluição tem a 
obrigação de reparar os danos causados por suas atividades, ao meio ambiente ou a terceiros afetados 
por sua atividade, independentemente de culpa.  

 
 Lei Federal 9.605/98 (Regulamentação: Decreto 6.514/08). Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Às pessoas jurídicas são 
aplicáveis as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (art.301). 

 
 Lei Federal 10.888/01. Dispõe sobre o descarte final de produtos potencialmente perigosos do resíduo 

urbano que contenham metais pesados. 
 
 Lei Complementar Nº 140/11 - Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 

único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 
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Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 
poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei 
no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
 
 Resolução CONAMA 5/93. Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos provenientes de portos, 

aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. E, seu artigo 4º determina que caberá a estes 
estabelecimentos o gerenciamento de seus resíduos, desde a geração até a disposição final, de forma a 
atender aos requisitos ambientais e de saúde pública. 

 
 Resolução CONAMA 307/02. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos 
ambientais. 

 
 Resolução CONAMA 420/09. Estabelece critérios e valores orientadores da qualidade do solo quanto à 

presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 
contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. 

 
 Norma técnica ABNT NBR 10.007. Lista os resíduos considerados perigosos. 
 
 Norma técnica ABNT NBR 10.004. Estabelece a classificação dos resíduos sólidos, listando aqueles 

considerados perigosos. 
 
 Constituição Estadual, Art. 193. Estabelece o objetivo de proteger o meio ambiente mediante um 

sistema administrativo e define entre os aspectos de política ambiental a proteção contra poluição e 
degradação. 

 
 Lei Estadual 997/76. Dispõe sobre o controle de poluição ambiental. Em seu artigo 3º proíbe o 

lançamento ou liberação de poluentes no solo. 
 
 Decreto Estadual 8.468/76. Dispõe sobre a prevenção e sobre o controle da poluição do meio ambiente.  

Em seu artigo 51 proíbe o depósito, a disposição, o descarregamento, enterro, infiltração ou acúmulo de 
resíduos no solo. O solo só poderá ser utilizado para destinação final de resíduos se houver disposição 
adequada. Em seu artigo 56 determina que o tratamento, o transporte e a disposição de resíduos de 
qualquer natureza deverão ser feitos pela própria fonte de poluição. 

 
 Lei Estadual 6.766/79 (Alterações: Lei 9.785/99). Dispõe sobre os princípios gerais de ordenação do 

uso e ocupação do solo para fins de parcelamento. Em seu artigo 3º, parágrafo único dispõe que não 
será permitido o parcelamento do solo em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à 
saúde pública, que não tenham sido previamente saneados e em áreas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis até sua correção. 

 
 Lei Estadual 9.509/97. Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação.  Em seu artigo 2º, Capítulo I, estabelece os princípios da Política Estadual, 
entre outros, a prevenção e recuperação do meio ambiente degradado, a informação da população 
sobre o nível da poluição e a obrigação do poluidor de recuperar danos causados. Define, ainda, que a 
suspensão ou o encerramento de atividades licenciadas ambientalmente (incluindo as áreas industriais) 
deve ser comunicado aos órgãos de controle do SEAQUA (Sistema Estadual de Administração da 
Qualidade Ambiental), e acompanhado da definição, quando seja o caso, de medidas de restauração e 
de recuperação da qualidade ambiental das áreas que serão desativadas ou desocupadas. Qualquer 
restrição ao uso, verificada após a recuperação da área, deverá ser averbada no Registro de Imóveis 
competente. Assim, os órgãos estaduais competentes somente poderão proceder ao encerramento da 
empresa sujeita ao licenciamento ambiental após comprovação da apresentação do relatório final. 
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 Lei Estadual 12.300/06 (Regulamentação: Decreto 54.645/09). Institui a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos. 

 
 Lei Estadual 13.577/09. Dispõe para o Estado de São Paulo as diretrizes e procedimentos para a 

proteção e qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas. 
 
 Decreto Estadual 54.544/09. Regulamenta a compensação ambiental enquanto instrumento para 

implantação do sistema de proteção de qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas no 
Estado de São Paulo. Dispõe em seu artigo 2º que o licenciamento de empreendimentos passíveis de 
gerar áreas contaminadas deverá recolher ao Fundo Estadual para Prevenção de Áreas Contaminadas 
(FEPRAC) quantia a ser determinada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente a título de 
compensação ambiental. 

 
 Decisão de Diretoria CETESB nº 103/2007/C/E, que estabelece os procedimentos para o 

gerenciamento de áreas contaminadas. 
 

 Resolução SMA 90/2012. Regulamenta as exigências para os resultados analíticos, incluindo-se a 
amostragem, objetos de apreciação pelos órgãos integrantes do SEAQUA, e que subsidiam o exercício 
de suas atribuições legais do controle, monitoramento e a fiscalização das atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

 
3.2.7 Poluição Atmosférica 
 
Como poluente atmosférico, entende-se qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em 
quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que 
tornem ou possam tornar o ar: (i) impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; (ii) inconveniente ao bem-estar 
público; (iii) danoso aos materiais, à fauna e flora; e (iv) prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 
propriedade e às atividades normais da comunidade. 
 
 Constituição Federal, Art. 23, VI. Estabelece que a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição 

em qualquer de suas formas, incluindo a poluição atmosférica, é de competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
 Constituição Federal, Art. 24, VI. Prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito 

Federal para legislar sobre controle da poluição. 
 
 Constituição Federal, Art. 30, II. Prevê a competência legislativa municipal para suplementar a 

legislação federal e estadual no que couber. 
 
 Decreto-lei 1.413/75. Dispõe sobre o controle da poluição do Meio Ambiente provocada por atividades 

industriais. Em seu artigo 4º dispõe que nas áreas críticas de poluição deve ser adotado um esquema 
de zoneamento urbano. 

 
 Lei Federal 6.803/80. Estabelece as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas 

de poluição, de modo a compatibilizar as atividades industriais com a proteção ambiental. 
 
 Lei Federal 6.938/81 (Regulamentação: Decreto 99.274/90). Define a Política Nacional do Meio 

Ambiente e regula a estrutura administrativa de proteção e de planejamento ambiental. Em seu artigo 
3º, III, define poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta 
ou indiretamente, prejudiquem a saúde, segurança e o bem estar da população; criem condições 
adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições 
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos. Em seu artigo 2º, V, dispõe sobre o zoneamento de atividades 
potencialmente ou efetivamente poluidoras. 
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 Portaria GM do Ministério do Interior 231/76. Estabelece padrões de qualidade do ar. 
 
 Resolução CONAMA 05/89. Instituiu o PRONAR Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 

dando definições e diretrizes para prevenção e gerenciamento. Constituem o PRONAR: os limites 
máximos de emissão, os padrões de qualidade do ar, o PROCONVE – Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos Automotores (Resolução CONAMA 18/86), o PRONACOP - Programa 
Nacional de Controle da Poluição Industrial, o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade do Ar, o 
Programa Nacional de Inventário de Fontes Poluidoras do Ar e os Programas Estaduais de Controle da 
Poluição do Ar. O PRONAR prevê vários meios de atuação, a começar pelo enquadramento do território 
nacional em três áreas de acordo com a classificação de usos pretendidos: (i) áreas onde deverá ser 
mantida a qualidade do ar em nível o mais próximo possível do verificado sem a intervenção 
antropogênica (Classe 1); (ii) áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo 
padrão secundário de qualidade (Classe 2); e (iii) áreas de desenvolvimento onde o nível de 
deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo padrão primário de qualidade (Classe 3). 

 
 Resolução CONAMA 3/90. Estabelece os padrões nacionais de qualidade do ar, subdivididos em 

primários e secundários, sendo os primários as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, 
poderão afetar a saúde da população e os secundários, as concentrações de poluentes atmosféricos 
abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população. Estabelece, ainda, 
os métodos de amostragem e análise dos poluentes atmosféricos e níveis de qualidade 
atinentes a um Plano de Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, visando 
providências dos Estados e municípios. 

 
 Resolução CONAMA 08/90. Define os limites máximos de emissão de poluentes no ar. 
 
 Resolução CONAMA 267/00. Dispõe sobre a proibição da utilização de substâncias que destroem a 

Camada de Ozônio. 
 
 Resolução CONAMA 382/07. Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos 

para fontes fixas. 
 
 Constituição Estadual, Art. 193 Estabelece o objetivo de proteger o meio ambiente mediante um sistema 

administrativo e define entre os aspectos de política ambiental a proteção contra poluição e degradação. 
 
 Lei Estadual 997/76 (Regulamentação: Decreto 8.468/76) Dispõe sobre o controle da poluição do meio 

ambiente, trata de padrões de emissões atmosféricas para fumaça e material particulado. 
 
 Decreto Estadual 6.303/75. Atribui à CETESB a competência para aplicar a legislação referente ao 

controle de poluição do ar. 
 
 Lei Estadual 8.211/93, Institui a Zona Industrial na Região Metropolitana da Grande São Paulo. 
 
 Decreto Estadual 50.753/06. Altera o Decreto Estadual 8.468/76, estabelecendo as zonas saturadas em 

ozônio e compensações para aumento de emissões atmosféricas nestas regiões. dispondo sobre 
controle de poluição e delimitação de emissões conforme a subdivisão das bacias aéreas no Estado de 
São Paulo. 

 
 Decreto Estadual 52.469/07. Altera o Decreto Estadual 8.468/76 estabelecendo Regiões de Qualidade 

do Ar – RCQA onde serão executados programas de controle da poluição do ar. 
 
 Lei Estadual 13.789/09. Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas dispondo sobre as 

condições para as adaptações necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas, bem 
como contribuir para reduzir ou estabilizar a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. 
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 Resolução SMA 58/12. Classifica as sub-regiões do Estado de São Paulo quanto ao grau de saturação 
do ar. 

 
3.2.8 Poluição Sonora (Níveis de Ruídos e Vibrações) 
 
 Constituição Federal, Art. 23, VI. Estabelece que a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição 

em qualquer de suas formas, incluindo a poluição atmosférica, é de competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
 Constituição Federal, Art. 24, VI. Prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito 

Federal para legislar sobre controle da poluição. 
 
 Constituição Federal, Art. 30, II Prevê a competência legislativa municipal para suplementar a legislação 

federal e estadual no que couber. 
 
 Lei Federal 6.938/81 (Regulamentação: Decreto 99.274/90). Define a Política Nacional do Meio 

Ambiente e regula a estrutura administrativa de proteção e de planejamento ambiental. Em seu artigo 
3º, III, define poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta 
ou indiretamente, prejudiquem a saúde, segurança e o bem estar da população; criem condições 
adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições 
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos. 

 
 Portaria 92/80 – Ministério do Interior. Considera prejudicial à saúde os sons e ruídos que: (a) atinjam, 

no ambiente exterior do recinto em que tem origem, nível de som de mais de 10  decibéis acima do 
ruído de fundo existente no local, sem tráfego; (b) independentemente do ruído de fundo, atinjam no 
ambiente exterior do recinto em que tem origem, mais de 70  decibéis durante o dia e 60 decibéis 
durante a noite; (c) alcancem no interior do recinto em que são produzidos, níveis de som superiores 
aos aceitáveis pela Norma NB-96 da ABNT, ou das que lhes sucederem.  

 
 Resolução CONAMA 01/90. Prevê que a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, obedecerá, no interesse da saúde e do sossego público, 
aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, em sua norma técnica NBR 10.151 (revisão de 2000) – “Avaliação do Ruído em Áreas 
Habitadas, visando o Conforto da Comunidade”. 

 
  Norma técnica ABNT NBR 10.151. Estabelece os métodos de medição de ruídos. 
 
Conforme requerido pela norma NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e ocupação do solo nos 
pontos receptores medidos deve ser realizada por observação local imediata durante as medições dos 
níveis de ruído.  Desta forma, a classificação de uso e ocupação nos pontos receptores não representa, 
necessariamente, o zoneamento oficial do município, pois frequentemente a ocupação real não 
corresponde a este. Por outro lado, os padrões de ruído são estabelecidos em função da sensibilidade 
dos agentes receptores, que estão intrinsecamente relacionados com o tipo de ocupação existente. 
 
As medições de ruído devem ser realizadas em conformidade com o Procedimento para Avaliação de 
Níveis de Ruído em Sistemas Lineares de Transporte, aprovado pela Decisão de Diretoria CETESB no 
100/2009/P. Por sua vez, a apresentação dos resultados deverá, também, observar e estar em 
conformidade com a Decisão de Diretoria CETESB nº 389/2010/P e que se refere à “Regulamentação de 
Níveis de Ruídos em Sistemas Lineares de Transporte”. 
 
 Norma técnica ABNT NBR 10.152. Estabelece níveis para conforto acústico em áreas residenciais, 

comerciais e de serviços. 
 



 
 
 
 
 

   23 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

 Constituição Estadual, Art. 193. Estabelece o objetivo de proteger o meio ambiente mediante um 
sistema administrativo e define entre os aspectos de política ambiental a proteção contra poluição e 
degradação. 

 
 Lei Estadual 9.477/97 (Altera a Lei 977/76). Dispõe que os órgãos ambientais competentes poderão 

exigir que os responsáveis pelas atividades potencialmente poluidoras apresentem, quando solicitado, o 
plano completo de desenvolvimento de suas atividades ou de seu processamento industrial, bem como 
dos sistemas de controle de emissão de ruídos, vibrações. 

 
 Decisão de Diretoria / CETESB 215/2007/E, de 07/11/2007. Rege o controle ambiental das atividades 

poluidoras que emitam vibrações contínuas e estabelece os seguintes níveis admissíveis de vibrações 
(limites de velocidade de vibração de partículas, admitidos para os diferentes tipos de áreas), segundo o 
uso do solo predominante. 

 
3.2.9 Recursos Hídricos (Qualidade das Águas / Outorgas) 
 
 Constituição Federal, Art. 20, III e VIII. Discrimina como bens da União, entre outros, lagos, rios e 

quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, bem 
como, os potenciais de energia hidráulica. 

 
 Constituição Federal, Art. 26, I. Discrimina como bens do Estado as águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras 
da União. 

 
 Lei Federal 9.433/97. Instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Define princípios e diretrizes de atuação como o 
reconhecimento da bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Prevê os instrumentos de 
efetivação da política, a cobrança pelo uso da água, a classificação dos corpos d’água, a 
descentralização da gestão dos recursos hídricos. Por sua vez, a “poluição da água” é entendida como 
qualquer alteração de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, que possa importar em 
prejuízo à saúde, à segurança e ao bem estar das populações, causar dano à flora e à fauna, ou 
comprometer o seu uso para fins sociais e econômicos. 

 
 Decreto Federal nº 24.643/34 (Código de Águas), Art. 68, que submete à “inspeção e autorização 

administrativa: (i) as águas comuns e as particulares, no interesse da saúde e da segurança; (ii) as 
águas comuns, no interesse dos direitos de terceiros, ou na qualidade, curso ou altura das águas 
públicas”. Já o Código Penal prevê a proteção das águas potáveis contra envenenamento, corrupção ou 
poluição (Arts. n°  270 e 271). 

 
 Decreto nº 49.974-A/61 (Código Nacional de Saúde), regulamentando a Lei nº 2.312/54, nos Arts. nº  

37, 38 e 39, apresenta disposições de proteção dos recursos hídricos. 
 
 Decreto nº 50.877/61. Dispõe que os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, domiciliares ou industriais, 

somente poderiam ser lançados às águas in natura, ou depois de tratados, quando essa operação não 
implicasse poluição das águas receptoras (Art.1º). 

 
 Lei Federal 4.089/62 e seu regulamento aprovado pelo Decreto nº 1.487, de 07/11/62, atribuíram ao 

Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS competência para controlar a poluição das 
águas no âmbito federal. 

 
 Lei Federal 4.132/62, em seu Art. 2º, Inciso VII, considera de interesse social para efeito de 

desapropriação a preservação de cursos e mananciais de água. 
 
 Lei Federal 9.605/98, Art. 54. Define como crime “causar poluição hídrica que torne necessária a 

interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade” 



 
 
 
 
 

   24 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

 
 Decreto Federal 5.440/05. Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da 

água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de 
informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. 

 
 Resolução CONAMA nº 20/86, estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas do 

Território Nacional, segundo seus usos preponderantes. 
 

 Resolução CONAMA 375/05. Classifica as águas como: doces, salobras e salinas, determina seu 
enquadramento segundo usos preponderantes e estabelece os níveis suportáveis de presença de 
elementos potencialmente prejudiciais das águas. 

 
 Resolução CONAMA 370/06. Prorrogou o prazo para a complementação das condições e padrões de 

lançamento de efluentes. 
 
 Resolução CONAMA 397/08. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 
 
 Resolução CNRH 91/09. Dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de 

água superficiais e subterrâneos. 
 
 Constituição Estadual, Art. 205 Dispõe que o Estado instituirá por meio de lei o sistema integrado de 

gerenciamento de recursos hídricos visando à proteção das águas contra ações que possam 
comprometer o seu uso atual e futuro. 

 
 Constituição Estadual, Art. 206. Dispõe que as águas subterrâneas, reservas estratégicas para o 

desenvolvimento econômico-social e valiosas para o suprimento de água às populações, deverão ter 
programa permanente de conservação e proteção contra poluição e super exploração, com diretrizes 
em lei. 

 
 Constituição Estadual, Art.208. Dispõe que a proibição de lançamento de efluentes e esgotos urbanos e 

industriais, sem o devido tratamento, em qualquer corpo de água. 
 
 Lei Estadual 997/76, que instituiu o Sistema de Prevenção e Controle da Poluição do Meio Ambiente, e 

seu regulamento aprovado pelo Decreto nº 8.468/76, que pormenoriza as normas de controle da 
poluição das águas no Título II, em que praticamente transcreve os termos da Portaria nº 13/76, do 
Ministro do Interior; e a Lei nº 898/75, que disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais, 
cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse da RMSP, cujos princípios 
foram desenvolvidos pela Lei nº 1.172/76, ambas regulamentadas pelo Decreto nº 9.714/77. 

 
 Decreto Estadual 10.755/77 dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores na 

classificação prevista no Decreto nº 8.468/76. 
 
  Lei Estadual 6.134/88 (Regulamentação: Decreto nº 32.955/91). Dispõe sobre a preservação dos 

depósitos naturais de “águas subterrâneas” do Estado de São Paulo. Em seu artigo 16 dispõe que os 
resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos provenientes de quaisquer atividades somente poderão ser 
transportados ou lançados se não poluírem águas subterrâneas. Na Seção III, há regulamentos para 
projetos de disposições de resíduos no solo, bem como a obrigação de monitoramento pelo 
empreendedor e a obrigação de remediação em casos de alterações na qualidade da água. 

 
 Lei Estadual nº 7.641/91. Disciplina a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de 

Gerenciamento desses recursos. 
 
 Lei Estadual 7.663/91. Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem 

como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
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 Lei Estadual 9.034/94. Institui o Plano Estadual de Recursos Hídricos. 
 
 Lei Estadual 9.866/97. Dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias 

hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo. 
 
 Lei Estadual 11.216/02. Altera a Lei nº 1.172, de 17 de novembro de 1976, que delimita as áreas de 

proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água de interesse da Região Metropolitana da 
Grande São Paulo. Vale ser destacado que no âmbito do Estado de São Paulo, os assuntos 
relacionados aos recursos hídricos estão submetidos ao DAEE – Departamento de Águas e Energia 
Elétrica, no tocante às “outorgas” necessárias às obras envolvendo intervenções em cursos de água, 
derivações ou descargas; e à CETESB no tocante à qualidade dos recursos hídricos (contaminação, 
poluição).  

 
 Decreto Estadual 41.258/96, ao regulamentar a Política Estadual de Recursos Hídricos, estabeleceu em 

seu Art. 1º as situações que dependem de outorga de ato administrativo pelo Departamento de Águas e 
Energia Elétrica – DAEE, a saber: 

 
“Art. 1º - Outorga é o ato pelo qual o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE defere: 

 
I. a implantação de qualquer empreendimento que possa demandar a utilização de recursos hídricos, superficiais ou 
subterrâneos; 
II. a execução de obras ou serviços que possa alterar o regime, a quantidade e a qualidade desses mesmos recursos; 
III. a execução de obras para extração de águas subterrâneas; 
IV. a derivação de água do seu curso ou depósito, superficial ou subterrâneo; 
V. lançamento de efluentes nos corpos d’água.” 
 

 Portaria DAEE no 717/1996, que disciplina o uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do 
Estado de São Paulo. 

 
 Resolução Conjunta SMA-SERHS no 01/2005, que regula o Procedimento para o Licenciamento 

Ambiental Integrado às Outorgas de Recursos Hídricos. 
 

 Portaria DAEE 1594/05. Delimita a Área de Restrição e Controle Temporário para os usos e/ou as 
interferências em Recursos Hídricos Subterrâneos em razão de contaminação de águas na região. 

 
3.2.10  Desapropriações e Reassentamentos 
 
A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público, mediante prévia declaração 
de utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda do bem, substituindo-o em seu 
patrimônio por indenização justa e prévia do imóvel, a valor de mercado, determinado mediante acordo 
ou sentença judicial, com base em laudo de perícia de avaliação do imóvel. O valor recebido a título de 
indenização deve possibilitar ao proprietário a aquisição de imóvel equivalente. 
 
A fase executória, do procedimento de desapropriação, pode ser administrativa ou judicial, 
compreendendo os atos pelos quais o Poder Público promove a desapropriação, ou seja, adota as 
medidas necessárias à efetivação da desapropriação, pela integração do bem no patrimônio público. 
 
Assim, ao requisitar áreas para a construção de estações e pátio de manobras, entre outras, o 
empreendimento envolve a desapropriação por utilidade pública ou a compra direta da propriedade. 
 
As ações de desapropriação e consequente remoção (deslocamento compulsório) de população e 
atividades econômicas devem atender os direitos legais dos afetados, os quais têm como marco jurídico 
legal superior a exigência do atendimento à função social da propriedade expresso no inciso XXIII do 
artigo 5º da Constituição Federal e o Direito à Moradia, igualmente protegido constitucionalmente, e por 
diversos outros instrumentos legais, entre os quais se destaca o Estatuto da Cidade. 
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Quanto às atividades econômicas afetadas, o ordenamento legal vigente limita bastante as opções de 
indenização de prejuízos. Embora o “ponto” comercial tenha valor de mercado, a indenização do “ponto” 
não tem amparo legal explícito em processos de desapropriação. Empresários de médio porte para cima 
geralmente têm condições econômicas para recorrer à Justiça, sendo que há jurisprudência tanto no 
sentido de reconhecer o direito a compensações como de negá-lo. Pequenos comerciantes e micro 
empreendedores em geral não têm condições práticas de acesso a processos judiciais. Adicionalmente, 
os meios de prova baseiam-se na contabilidade e na demonstração de lucros cessantes, o que costuma 
ser difícil para pequenos negócios. 
 
 Constituição Federal, Art. 5º, XXIV. Dispõe que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 

por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro. 
 Lei Federal 3.365/41 (Desapropriação por Utilidade Pública), Art. 2º, §1º. Dispõe que mediante a 

expedição de declaração de utilidade pública, a União, os Estados e os Municípios poderão promover a 
desapropriação de quaisquer bens. A desapropriação do subsolo só se tornará necessária quando sua 
utilização resultar em prejuízo patrimonial ao proprietário do solo. 

 
 Lei Federal 3.365/41 (Desapropriação por Utilidade Pública), Art. 3º. Estabelece que os concessionários 

de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas do 
poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa constante de lei ou 
contrato. 

 
 Lei Federal 3.365/41 (Desapropriação por Utilidade Pública), Art. 5º. Define como caso de utilidade 

pública o funcionamento dos meios de transporte público. 
 
 Lei Federal 3.365/41 (Desapropriação por Utilidade Pública), Art. 6º. Determina que a declaração de 

utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito. 
 
 Lei Federal 3.365/41 (Desapropriação por Utilidade Pública), Art.10. A desapropriação deverá ser 

realizada mediante acordo, ou, caso contrario mediante a via judicial, no prazo de cinco anos, contados 
da data da expedição do respectivo decreto, sob pena de caducidade. 

 
3.2.11  Uso do Solo Urbano e Subsolo Municipal 
 
 Constituição Federal, Art. 30, I e II. Dispõe sobre a competência do Município de legislar e administrar 

assuntos de interesse local. 
 
 Lei Federal 10.527/01. (Estatuto da Cidade). Regulamenta o direito de superfície. Em seu artigo 21 

estabelece que o proprietário urbano poderá conceder a terceiros o direito de superfície do seu terreno, 
por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro 
de imóveis. No § 1º, conceitua o direito de superfície como um direito de utilizar o solo, o subsolo ou o 
espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação 
urbanística. No § 2º, dispõe que a concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. No 
§ 3º dispõe que o superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre 
a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com 
os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em 
contrário do contrato respectivo. Conforme o § 4º o direito de superfície pode ser transferido a terceiros, 
se obedecidos os termos do contrato respectivo. 

 
 Lei Estadual 1.817/78. Estabelece os objetivos e as diretrizes para o desenvolvimento industrial 

metropolitano e disciplina o zoneamento industrial, a localização, a classificação e o licenciamento de 
estabelecimentos industriais na RMSP- Região Metropolitana de São Paulo. 

 
 Lei Estadual 9.999/98. Disciplina o uso de áreas industriais. 
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 Lei Estadual 13.798/09 (Regulamentação: Decreto 55.947/10). Institui a Política Estadual de Mudanças 
Climáticas. Em seu artigo 10 dispõe que o disciplinamento do uso do solo urbano buscará, entre outros 
objetivos: (i) promover o transporte sustentável e minimizar o consumo de combustíveis pelo 
deslocamento de pessoas e bens, e (ii) promover a descentralização da atividade econômica e dos 
serviços públicos, com foco na redução da demanda por transporte. Em seu artigo 16 dispõe que as 
políticas públicas deverão priorizar o transporte sustentável, no sentido de minimizar as emissões de 
gases de efeito estufa, atendendo aos entre outros fins e exigências: (i) prioridade para o transporte não 
motorizado de pessoas e para o transporte coletivo sobre o transporte motorizado individual; (ii) adoção 
de metas para a implantação de rede metroferroviária, corredores de ônibus, ampliação do serviço de 
transporte aquaviário urbano e ciclovias para trabalho e lazer, com combinação de modais de 
transporte; (iii) adoção de metas para a ampliação da oferta de transporte público, e estímulo ao 
desenvolvimento, implantação e utilização de meios de transporte menos poluidores. 

 
3.2.12  Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil 
 
A Resolução CONAMA 307/02, com base na Lei Federal no 10.257/01 (Estatuto das Cidades), define as 
responsabilidades do poder público e dos agentes privados quanto aos resíduos da construção civil e 
torna obrigatória a adoção de planos integrados de gerenciamento nos municípios, além de projetos de 
gerenciamento dos resíduos nos canteiros de obra, ao mesmo tempo em que cria condições legais para 
aplicação da Lei Federal no 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), no que diz respeito aos resíduos da 
construção civil.  
 
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos é regulada pela Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010 
que altera a lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; dispondo sobre seus princípios, objetivos e 
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 
instrumentos econômicos aplicáveis, e dá outras providências. 
 
No Estado de São Paulo, a Resolução SMA 41/02 define que a disposição final de resíduos da 
construção civil - classificados como classe A pela Resolução CONAMA 307/02 e de resíduos inertes 
classificados como classe III, pela NBR 10.004 (Classificação de Resíduos) - está sujeita ao 
licenciamento ambiental quanto à localização, à instalação e à operação, no âmbito dos órgãos da 
Secretaria do Meio Ambiente – SMA. 
 
3.3 Contextualização da Legislação Municipal (Santos) 

 
As instalações físicas do SIM-VLT da RMBS, Trecho Conselheiro Nébias - Valongo (Fase 2) serão 
implantadas no município de Santos, com o que o empreendimento está sujeito às legislações urbanas 
municipal.  
 

REGRAS INSTITUCIONAIS 

Lei Orgânica Ementa 

 
Artigo 6º caput e V 

 
Compete ao Município, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial. 
 

 
Artigo 6º caput e XIV 

 
Compete ao Município legislar sobre licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para a administração pública municipal, direta e indireta, inclusive as 
fundações públicas municipais e empresas sob seu controle, observadas as normas 
gerais da legislação federal. 
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Artigo 98 caput 

 
Ressalvados os casos especificados em lei, as obras, os serviços, as compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
 

 
Artigo 99, I a V, § único, 

Artigo 100, § único 
 

 
A prestação de serviços públicos, pelo Município, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, será regulada em lei complementar que assegurará, 
exigência de licitação, em todos os casos, definição do caráter especial dos 
contratos de concessão ou permissão, casos de prorrogação, condições da 
caducidade, forma de fiscalização e rescisão, direitos dos usuários, política tarifária, 
bem como obrigação de manter serviço adequado. 
 
O Município manterá órgãos especializados, incumbidos de exercer ampla 
fiscalização dos serviços públicos por ele concedidos e revisão de suas tarifas. 
  
Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e 
fiscalização do Poder Público e poderão ser retomados quando não atenderem 
satisfatoriamente aos seus fins ou às condições do contrato. 
 
Os serviços de que trata este artigo não serão subsidiados pelo Poder Público, em 
qualquer medida, quando prestados por particulares. 
 

 
Artigo 150, Artigo 151 ‘a’ a 

‘d’, Artigo 153 caput, § 
único, de ‘a’ e ‘d’ 

 

 
Compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, o serviço de transporte coletivo, que tem caráter essencial, na forma 
do inciso V do artigo 30, da Constituição Federal. 
 
A prestação do serviço de transporte coletivo deve ter como objetivo, acessibilidade 
a todo cidadão, valor da tarifa condizente com o poder aquisitivo da população, boa 
qualidade do serviço, bem como a garantia de rentabilidade do capital empregado 
 
 
Compete ao Município avaliar as condições, os requisitos e incentivos que facilitem 
a implementação e alteração do sistema de transporte intermodal e intramodal. 
  
O exercício da competência a que se refere este artigo pode abranger a 
organização e gerência de, entre outros, tráfego local e transporte coletivo de 
passageiros por ferrovias. 
 

Plano Diretor Ementa 

 
Consolidação da Lei 

Complementar nº 821 de 
27 de Dezembro de 2013 

 
Institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento e 
Expansão Urbana do 
Município de Santos. 

 
 
 
 
 

 
Entre os objetivos “específicos” do Plano Diretor encontram-se: 
 
Art. 1º São objetivos específicos do Plano Diretor: 
I – assegurar o desenvolvimento econômico sustentável do Município, observando 
os planos nacionais, regionais, estaduais e metropolitanos, e a universalização do 
uso dos espaços urbanos, visando à acessibilidade, à mobilidade e à comunicação 
para toda a comunidade, à melhoria da qualidade de vida e ao bem-estar da 
coletividade, especialmente nas áreas com baixos índices de desenvolvimento 
econômico e social; 
II – fortalecer a posição do Município como polo da Região Metropolitana da 
Baixada Santista – RMBS e na rede urbana nacional; 
III – adequar e promover a compatibilização do processo de planejamento ambiental 
e normatização do território do Município aos planos e projetos regionais, estaduais 
e nacionais; 
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IV – promover a cooperação e a articulação com a Agência Metropolitana da 
Baixada Santista – AGEM e os demais municípios da Região Metropolitana da 
Baixada Santista, fortalecendo a gestão integrada; 
V – instituir e diversificar as formas de parcerias entre o Poder Público Federal, 
Estadual, Municipal, iniciativa privada e entidades civis na elaboração e execução 
dos projetos de interesse público que dinamizem o setor produtivo; 
VI – promover a integração entre os sistemas municipais de circulação e transporte 
local e regional; 
VII – estabelecer as normas gerais de proteção, recuperação e uso do solo no 
território do Município, visando à redução dos impactos negativos ambientais e 
sociais; 
VIII – instituir os incentivos fiscais e urbanísticos que estimulem o ordenamento do 
uso e ocupação do solo, promovendo de forma integrada o equilíbrio econômico, 
social e ambiental; 
IX – orientar as dinâmicas de produção imobiliária, com adensamento e 
diversificação de usos ao longo dos eixos de transporte coletivo público e nas áreas 
de centralidades com concentração de atividades não residenciais; 
X – fortalecer os mecanismos de compensação ambiental para as atividades que 
importem em desmatamento ou alteração dos ecossistemas originais; 
XI – priorizar a participação e a inclusão social de toda a população nos processos 
de desenvolvimento da cidade, em todos os setores. 
 

MEIO AMBIENTE 

Lei Orgânica Ementa 

 
Artigo 7º caput e VI; VII 

 
É da competência do Município, concorrentemente com a União e o Estado, 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; bem 
como preservar as florestas, a fauna, a flora, as praias, os manguezais e os 
costões. 
 

 
Artigo 137, VI 

 
No estabelecimento das diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Município 
assegurará especial atenção, entre outros, à criação de subzonas de preservação 
ambiental. 
 

 
Artigo 154 caput, § único, 

I, 
Artigo 155, Artigo 156, 
Artigo 157,  Artigo 158, 

Artigo 159, § único, 
Artigo 161, Artigo 162 

caput e §  Único, Artigo 
163, Artigo 164,  Artigo 

165 e Artigo 166 

 
Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à comunidade o dever de defendê-lo e preservá-lo. 
 
Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Município, preservar e 
restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas, definir, em lei complementar, os espaços territoriais do 
Município a serem especialmente protegidos, bem como seus componentes, vedada 
qualquer utilização que comprometa a sua integridade, exigir, na forma da lei, para 
instalação de obra, atividade ou parcelamento do solo potencialmente causadores 
de significativa degradação do meio ambiente, relatório de impacto ambiental, a que 
se dará publicidade e se discutirá em audiência pública, após análise do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente e da Câmara, controlar a produção, a 
comercialização, a estocagem e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco efetivo ou potencial à vida, à qualidade de vida e ao meio 
ambiente, fiscalizando-os na forma da lei, tornar obrigatória a educação ambiental 
em sua rede de ensino, bem como promover a conscientização da comunidade para 
a preservação do meio ambiente, proteger a flora e a fauna, vedada, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam animais à crueldade, proteger a comunidade contra a 
poluição sonora e visual, causada por atividades industriais, comerciais, de lazer e 
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outras, dar destinação final adequada aos resíduos urbanos e hospitalares, 
disciplinar, em lei, o horário e o itinerário a ser percorrido, nas vias do Município, por 
veículos transportadores de cargas perigosas de qualquer natureza ou 
potencialmente nocivas à população e ao meio ambiente, bem como o 
acondicionamento dessas cargas, proibir o transporte de rejeitos tóxicos nas vias 
públicas do Município, proibir, no território municipal, a utilização de qualquer área 
para servir de depósito de lixo químico, disciplinar, na forma da lei, a implantação de 
áreas verdes nas construções em geral. 
  
O Município garantirá a preservação do meio ambiente no seu território, evitando 
reflexos negativos sobre o ambiente regional. 
  
O Município consignará, anualmente, no orçamento, percentual para preservação e 
recuperação do meio ambiente. 
  
O Poder Público apoiará, através de seus próprios dispositivos legais, as ações da 
Polícia Florestal na defesa do meio ambiente. 
 
O Município estimulará a pesquisa e utilização de fontes energéticas alternativas e 
limpas, como o gás natural, a energia solar e a eólia. 
 
Os manguezais, os costões, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, as margens dos rios, 
as encostas dos morros, a região do estuário, o Vale do Quilombo, as praias e seus 
jardins e os canais de drenagem ficam sob a proteção do Município, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais. 
 
O Município deverá promover medidas de ação judicial ou policial, interditando 
obras ou atividades semelhantes que se instalarem nesses locais, executando sua 
imediata remoção. 
 
O Município estabelecerá consórcio com outros Municípios, objetivando a solução 
de problemas comuns relativos à proteção ambiental, particularmente quanto à 
preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais. 
 
As áreas declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, objetivando a 
implantação de unidade de conservação ambiental, serão consideradas espaços 
territoriais especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que 
degradem o meio ambiente ou que, por qualquer forma, possam comprometer a 
integridade das condições ambientais que motivaram a expropriação, sendo 
garantidos, anualmente, no orçamento, recursos para conservação das áreas de 
que trata este artigo. 
 
Aquele que explorar recursos minerais, inclusive a extração de areia, cascalho ou 
pedreiras, somente o fará após a apresentação de relatório de impacto ambiental, 
na forma da lei, e de respectiva licença de instalação e funcionamento, ficando 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica 
exigida pelo órgão público competente.  
 
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções administrativas e penais, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
 
O Poder Público manterá o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, órgão 
autônomo deliberativo, e garantirá a participação da comunidade em geral, com 
atribuições definidas em lei. 
 
O Município criará fundo para preservação e recuperação do meio ambiente, 
através de lei, com o objetivo de promover a captação de recursos financeiros 
destinados à proteção e recuperação do meio ambiente. 
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Plano Diretor Ementa 

 
Consolidação da Lei 

Complementar nº 821 de 
27 de Dezembro de 2013 

 
Institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento e 
Expansão Urbana do 
Município de Santos 

 
 
 
 
 

 
Constituem as diretrizes do desenvolvimento da qualificação ambiental: 
 
Art. 16. Para garantir o desenvolvimento da qualidade ambiental do Município, o uso 
e a ocupação de seu território devem ser planejados e geridos, por meio da 
valorização e ampliação do patrimônio ambiental, promovendo suas 
potencialidades, garantindo sua perpetuação, e a superação dos conflitos referentes 
à poluição, saneamento e desperdício energético, visando à construção de uma 
cidade mais compacta, justa e sustentável, bem como a proteção, preservação e o 
acesso equilibrado aos bens naturais comuns. 
 
Art. 17. O desenvolvimento das atividades de qualificação ambiental tem como 
objetivos:  
I – garantir a preservação, a proteção e a recuperação do ambiente natural e 
construído, mediante controle da poluição visual, sonora, da água, do ar e do solo;  
II – promover a proteção e bem-estar animal; 
III – fomentar a criação de normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e de 
qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de recursos 
ambientais naturais ou não, em conjunto com os órgãos estadual e federal, 
adequando-os permanentemente em face da legislação e de inovações 
tecnológicas;  
IV – promover ações de monitoramento e fiscalização das fontes poluidoras;  
V – oferecer diretrizes ambientais na elaboração de projetos de parcelamento do 
solo, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da 
coleta e disposição dos resíduos;  
VI – estimular ações de controle e fiscalização da produção, armazenamento, 
transporte, comercialização, utilização e destino final de substâncias perigosas, 
nestas incluídas as efetivas ou potencialmente tóxicas, explosivas ou radioativas;  
VII – atualizar e implantar anualmente o Plano Municipal de Redução de Riscos – 
PMRR, antes do início da operação do Plano Preventivo de Defesa Civil, garantindo 
a participação popular e incentivando a organização da sociedade civil, com 
educação, treinamento e mobilização para situações de risco e de socorro; 
VIII – reforçar a legislação vigente quanto aos parâmetros de permeabilidade 
adotados nos projetos de canalização de cursos d’água, bem como observar faixas 
“non edificandi” ao longo dos cursos d’água;  
IX – classificar os empreendimentos segundo sua natureza, porte e localização, de 
modo a exigir medidas mitigadoras de impactos ambientais negativos;  
X – incentivar a criação de áreas multiuso, ampliando a oferta de habitação e 
serviços nos bairros com grande concentração de empregos, visando à diminuição 
dos deslocamentos  em veículos particulares motorizados, intensificando o fluxo 
de pedestres e priorizando o uso de meios de transporte coletivo; 
XI – proteger, regenerar e aumentar a biodiversidade, ampliar as áreas naturais 
protegidas e os espaços verdes urbanos; 
XII – melhorar substancialmente a qualidade do ar, monitorar as emissões de gases 
de efeito estufa e as concentrações de poluentes e materiais particulados visando 
não ultrapassar os padrões da Organização Mundial da Saúde; 
XIII – garantir e promover a proteção à flora e à fauna, coibindo as práticas que 
coloquem em risco suas funções ecológicas e ameacem ou provoquem o 
desaparecimento de espécies ou submetam animais à crueldade; 
XIV – empreender ações de desenvolvimento do potencial ecológico e econômico 
da Macrozona Continental dentro de padrões de sustentabilidade do local; 
XV – programar a estratégia de qualificação ambiental, por meio de: 
a) conceituação, identificação e classificação dos espaços representativos do 
patrimônio ambiental, os quais deverão ter sua ocupação e utilização disciplinadas; 
b) valorização do patrimônio ambiental como espaços diversificados na ocupação 
do território, constituindo elementos de fortalecimento das identidades cultural e 
natural; 
c) elaboração de planos estratégicos, estabelecendo diretrizes e metas, visando à 
elaboração de um Programa Integrado de Sustentabilidade Ambiental; 
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d) promoção da atualização e monitoramento constante do cumprimento dos planos 
setoriais de gestão de resíduos, de eficiência energética, de saneamento, de 
arborização, climático territorial, de conservação da Mata Atlântica, de redução de 
riscos e de drenagem; 
e) promoção de ações de saneamento e de otimização do consumo energético; 
f) estabelecimento de metas para a redução do consumo de água, redução das 
perdas, incentivo dos processos de captação e reuso de água de chuva nas 
edificações públicas e privadas; 
g) aplicação de instrumentos urbanísticos e tributários com vistas ao estímulo à 
proteção do patrimônio natural; 
h) utilização dos conceitos de construções sustentáveis em todas as obras públicas, 
e incentivo à iniciativa privada para seguir esses padrões; 
i) promover a gestão local para sustentabilidade, monitorando o consumo dos 
recursos naturais em todo seu território, passando a utilizar estes dados nos 
processos decisórios, visando o engajamento comunitário e a promoção de 
infraestrutura e economia de baixo carbono; 
j) elaborar legislação específica para incentivo da utilização de práticas sustentáveis 
de gestão empresarial, criar um selo municipal para reconhecimento e disseminação 
desses conceitos junto à cadeia produtiva da economia local;  
k) promover e incentivar ações integradas entre os municípios da Região 
Metropolitana da Baixada Santista - RMBS, Estado e Federação, destinadas à 
proteção, preservação, conservação, melhoria, recuperação, controle e fiscalização 
dos seus ecossistemas; 
l) promover ações de incentivo e ampliação da educação ambiental em toda a rede 
pública de ensino; 
m) promover a criação de uma unidade municipal responsável pelos indicadores de 
sustentabilidade do Município, com a finalidade de estudar o tema, promover e 
disseminar a implementação de ações e projetos sustentáveis em todos os setores 
da administração pública, e também para a iniciativa privada; 
n) promover ações de preservação de recursos e reservas naturais que devem ser 
acompanhadas e executadas conjuntamente como o gerenciamento costeiro, o 
gerenciamento dos recursos hídricos comuns e a coleta e disposição final dos 
resíduos sólidos; 
o) promover o ordenamento territorial mediante o controle do parcelamento, do uso 
e da ocupação do solo, protegendo os sistemas ambientais relacionados ao clima, 
solo, relevo, recursos hídricos, remanescentes florestais de encosta, de restinga e 
manguezais; 
p) respeitar as fragilidades geo e fitotécnicas das áreas naturais, notadamente em 
áreas de relevo com declividade acentuada e de vegetação de Mata Atlântica nos 
seus diversos sistemas, as praias e o mar, protegendo a paisagem natural; 
q) conservar e recuperar os corredores ecológicos que interliguem fragmentos 
florestais de forma a facilitar o livre trânsito da fauna, em segurança; 
r) incentivar a criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural – RPPN;  
s) aprimorar a coleta seletiva de materiais recicláveis, estendendo-a a todos os 
domicílios; 
t) institucionalizar unidades de conservação e adotar as respectivas medidas de 
manejo. 
 
Art. 2. É dever do Poder Público e da coletividade proteger o meio ambiente para a 
presente e as futuras gerações, garantindo: 
I – implantação de políticas de crescimento urbano ambientalmente sustentável, 
com suporte na definição clara de diretrizes objetivas, normas, critérios e padrões; 
II – integração de políticas públicas com o licenciamento, o controle, preservação e 
a fiscalização ambiental; 
III – a melhora da qualidade de vida e a manutenção do equilíbrio ecológico da 
cidade. 
Art. 3. A elaboração e implementação do Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica deve ter como diretriz a valorização da paisagem e 
da estruturação dos espaços públicos, ampliando a qualidade e caracterização do 
patrimônio ambiental. 
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Art. 4. A Política de Meio Ambiente deve buscar a otimização do consumo 
energético, a partir do estabelecimento de metas para a redução do consumo de 
energia e fomento ao uso de energia gerada através de outras fontes renováveis, 
por meio do Plano de Eficiência Energética. 
 

Lei de Uso e Ocupação 
do Solo 

Ementa 

 
Consolidação da Lei 

Complementar nº 730, de 
11 de Julho de 2011 

 
Disciplina o ordenamento 
do uso e da ocupação do 
solo na área insular do 
Município de Santos. 

 
 
 
 
 

 
Art. 2.º A disciplina do uso e da ocupação do solo têm por objetivos: 
I - a melhoria da qualidade ambiental; 
II - a adequação das densidades do assentamento urbano à disponibilidade da 
infraestrutura e equipamentos públicos; 
III - a adequação dos usos em conformidade com as vias; 
IV - a implementação de instrumentos urbanísticos de incentivo à promoção de 
programas de desenvolvimento econômico, habitacional, revitalização urbana e 
conservação do patrimônio ambiental natural e construído; 
V - a adequação aos instrumentos de Política Urbana no Município. 
 
Art. 10. Integram a categoria 2 as zonas de preservação paisagística, de 
preservação cultural e de aproveitamento, especificadas e identificadas pelas 
seguintes siglas:  
I  -   ZPP - Zona de Preservação Paisagística - áreas públicas ou privadas, com 
condições naturais importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental da área 
urbana, onde se pretende desenvolver programas de proteção ambiental, de 
recuperação de áreas degradadas ou de risco geológico, de controle da ocupação e 
manejo, bem como incentivar a implantação de parques ecológicos e/ou 
arqueológicos, atividades como educação ambiental e turismo monitorado; 
 
Art. 14. Para os efeitos desta lei complementar as atividades de interesse ambiental 
compreendem a pesquisa científica, a educação ambiental, o turismo monitorado, 
parques ecológicos e/ou arqueológicos, o manejo sustentado, a recuperação e o 
reflorestamento das áreas degradadas. 
 

 
Lei Complementar nº 729, 

de 11 de Julho de 2011 
 

Disciplina o ordenamento 
do uso e da ocupação do 

solo na área continental do 
município, da nova 
disciplina à Área de 

Proteção Ambiental - APA 
 
 

 
 Art. 40. A implantação de empreendimentos ou atividades consideradas efetiva ou 
potencialmente causadoras de  significativo impacto ambiental fica condicionada à 
apresentação e aprovação de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de 
Impacto Ambiental – Rima, quando esses empreendimentos ou atividades 
implicarem na exploração  e a supressão de vegetação primária ou nos estágios 
avançado e médio de  
regeneração do Bioma Mata Atlântica.  
 
Art. 41. No caso de reposição da cobertura  
vegetal, independentemente da formação sucessional, deverão ser priorizados  
os planos ou projetos que contemplem a utilização das espécies nativas do  
complexo florestal atlântico. 
 
Art. 43. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 
empreendimentos e atividades  utilizadoras de recursos ambientais e que sejam 
considerados efetiva ou  potencialmente poluidores, bem como aqueles capazes de 
causar degradação  ambiental, dependerá de licenciamento pelo órgão municipal 
competente, sem  prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis pelos Governos 
Estadual e  Federal. 
 
Art. 44. O empreendedor deverá protocolar  previamente junto à Prefeitura o pedido 
de licença ambiental, acompanhado  dos documentos, planos ou projetos 
pertinentes. 
 
Art. 45. Para a implantação de empreendimento ou atividade, poderão ser exigidos 
os seguintes estudos ambientais para exame técnico: relatório ambiental preliminar, 
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relatório ambiental, relatório de controle ambiental, relatório de impacto ambiental, 
estudo de impacto ambiental, diagnóstico ambiental, plano de controle  ambiental, 
plano de recuperação de área degradada, plano de manejo, plano de 
gerenciamento, plano integrado de emergência ou análise preliminar de risco.  
 
Art. 46. Os planos, projetos e estudos  ambientais serão apresentados por 
profissional habilitado, com base em  estudos detalhados sobre cada uma das áreas 
consideradas mais vulneráveis, e  serão analisados e reavaliados após cada uma 
das etapas da sua implantação,  visando à melhor adequação possível para 
redução dos impactos ou danos ao  meio ambiente.  
 
Art. 47. Quando necessária a apresentação de  Estudo de Impacto Ambiental - EIA 
e o respectivo Relatório de Impacto  Ambiental – Rima, será ouvido o Conselho 
Municipal de Defesa do Meio  Ambiente – Comdema e, quando a lei o exigir, será 
realizada audiência  pública. 
Parágrafo único. Será submetido à apreciação do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente – Comdema, o procedimento de licenciamento de atividade ou 
empreendimento, quando a  lei assim o exigir, por determinação do Poder Executivo 
ou por requisição de  câmara técnica do próprio conselho. 
 
Art. 48. Serão adotadas, quando for o caso,  após avaliação da unidade ambiental 
competente, uma ou mais de uma das  seguintes medidas compensatórias:  
I – termo de compromisso de preservação,  proteção, reposição, reafeiçoamento ou 
restauração ambiental, em superfície  equivalente a, pelo menos, cinco vezes a 
intervenção, devendo a compensação  ser efetuada primordialmente no mesmo 
ecossistema; 
II – averbação da reserva legal de que trata o  Código Florestal Nacional vigente à 
margem da matrícula do imóvel, no  Cartório de Registro de Imóveis respectivo;  III 
– quando constatada a degradação  ambiental causada por conduta ou atividade 
não licenciada lesiva ao meio  ambiente, independentemente das sanções 
administrativas e penais ou da  obrigação de reparar os danos causados, os 
infratores ou agentes ficarão  sujeitos à compensação monetária, após a valoração 
do dano ambiental, pela  unidade de licenciamento ambiental municipal competente. 
§ 1.º A compensação prevista no inciso I  poderá ser efetuada por meio de doação 
de área ao Município para a  implantação do Parque Tecnológico previsto na Zona 
Urbana II – ZU II, após  análise técnica do órgão ambiental municipal. 
§ 2.º A proposta de compensação e a  valoração da área degradada ficarão a cargo 
do Grupo de Serviços Técnico e  Científico do quadro permanente do Município de 
Santos, em parecer  detalhado e fundamentado. 
 

Legislação do Conselho 
Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente - 
CONDEMA 

Ementa 

 
Lei nº 2040 de 30 de julho 

de 2002 
 

(Atualizada com a 
retificação de 13/03/98 e 

pelas Leis 1.673 de 
29/04/98, 1.691 de 

08/07/98 e 2.040 de 
30/07/02) 

 
Artigo 3º, I a XII 

 
- Compete ao Conselho Municipal de Defesa do meio Ambiente: 
 
 Propor diretrizes para a política municipal de meio ambiente, à luz do conceito 

de desenvolvimento sustentável, através de recomendações e proposições de 
planos, programas e projetos; 

 Analisar e deliberar sobre Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental 
(EIARIMA); 

 Propor diretrizes para a conservação e a recuperação dos recursos 
ambientais; 

 Propor normas, padrões e procedimentos visando a proteção ambiental e o 
desenvolvimento sustentável; 

 Opinar sobre os projetos de lei do Poder Executivo e decretos referentes à 
proteção, zoneamento e planejamento ambientais; 

 Propor a definição e implantação de espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos; 
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 Convocar audiências públicas, propor e colaborar na execução de atividades 
com vistas à educação ambiental; 

 Propor a realização de campanhas de conscientização quanto aos problemas 
ambientais, baixar as normas de sua competência, necessárias à 
regulamentação e implementação da política municipal do meio ambiente, 
através de resoluções; 

 Discutir e propor prioridades para investimento do orçamento municipal na 
área do meio ambiente, elaborando seu Regimento Interno. 

 
 

RECURSOS HÍDRICOS, MINERAIS E ÁREAS DE RISCO 
 

Lei Orgânica Ementa 

 
Artigo 7º caput e XI 

 
É da competência do Município, concorrentemente com a União e o Estado, 
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais, em seu território. 

 
Artigo 163 

 
Aquele que explorar recursos minerais, inclusive a extração de areia, cascalho ou 
pedreiras, somente o fará após a apresentação de relatório de impacto ambiental, 
na forma da lei, e de respectiva licença de instalação e funcionamento, ficando 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica 
exigida pelo órgão público competente.  
 

 
Artigo 174 

  
O Município deverá promover, em conjunto com o Estado e de maneira sistemática, 
levantamentos geológicos básicos do seu território e executar programa permanente 
de cadastramento de áreas de risco, movimentos de massa-erosão, estabilidade de 
encostas e de construção de obras civis.  
 

 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL 

 

Lei Orgânica Ementa 

 
Artigo 6º caput e IX 

 

 
Compete ao Município promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, 
observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 
 

 
Artigo 7º caput e III e IV 

 

 
 
É da competência do Município, concorrentemente com a União e o Estado, 
proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, 
bem como impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e 
de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 
 

 
Artigo 137, VI 

 
No estabelecimento das diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Município 
assegurará especial atenção, entre outros, ao patrimônio histórico e cultural, aos 
sítios arqueológicos, e à proteção de referenciais urbanísticos característicos da 
memória cultural da cidade. 
 

 
Artigo 159 

 
Os manguezais, os costões, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, as margens dos rios, 
as encostas dos morros, a região do estuário, o Vale do Quilombo, as praias e seus 
jardins e os canais de drenagem ficam sob a proteção do Município, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
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dos recursos naturais. 
 

 
Artigo 209, ‘a’ e ‘c’ 

Artigo 210 

 
O Poder Público manterá o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, 
órgão autônomo e deliberativo, composto por representantes de entidades culturais 
e da comunidade em geral que, dentre outras atribuições definidas em lei, deverá 
deliberar sobre tombamento de bens materiais, adotar medidas necessárias à 
produção dos efeitos do tombamento, pesquisar, identificar, proteger e valorizar o 
patrimônio cultural santista. 
 
Constituem patrimônio municipal e deverão ser protegidos pelo Poder Público os 
documentos, as obras e outros bens materiais e imateriais de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, os conjuntos e 
sítios arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos tombados pelo Poder 
Público, com tratamento idêntico para os bens tombados pela União ou pelo Estado, 
mediante convênio. 
 

Artigo 212 

 
O Município criará, na forma da lei, fundo para a preservação e restauração do 
patrimônio histórico, com suporte financeiro para o desenvolvimento das ações que 
visem à preservação ou restauração de imóveis de propriedades do Município, que 
possuam valor histórico ou artístico. 
 

Plano Diretor Ementa 

 
Consolidação da Lei 

Complementar nº 821 de 
27 de Dezembro de 2013 

 
Institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento e 
Expansão Urbana do 
Município de Santos 

 

 
Art. 5. Ficam definidas como estratégias da Política de Patrimônio Cultural a 
preservação e proteção dos bens tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, 
os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, nos 
termos do artigo 216 da Constituição Federal. 
 
Art. 6. Para a promoção das estratégias descritas no artigo anterior, no tocante ao 
patrimônio cultural, natural e construído, conforme as cartas patrimoniais da 
UNESCO, podem ser implantados os seguintes mecanismos, de acordo com as 
seguintes etapas do trabalho: 
I – Diagnóstico: a) identificação; b) cadastro; c) catálogo; d) pré-inventário; e) 
inventário. 
II – Intervenção: a) conservação; b) demolição; c) preservação; d) restauração; e) 
reabilitação; f) requalificação; g) revitalização. 
 
Art. 7. Constitui objetivo da Política de Patrimônio Cultural promover ações de 
incentivo à proteção e conservação dos bens imateriais, conforme o disposto no 
inciso II do artigo anterior, de notório valor reconhecido pelo Conselho Municipal de 
Defesa do Patrimônio Cultural – CONDEPASA. 

Lei de Uso e Ocupação 
do Solo 

Ementa 

 
Consolidação da Lei 
Complementar nº 730, de 
11 de Julho de 2011 
 
Disciplina o ordenamento 
do uso e da ocupação do 
solo na área insular do 
Município de Santos. 

 
Art. 55. Nas Áreas de Proteção Cultural - APC, contendo os Corredores de Proteção 
Cultural – CPC, nenhuma obra de construção, reforma, demolição ou instalação 
poderá ser executada sem que o respectivo projeto seja aprovado pelo Conselho de 
Defesa do Patrimônio Cultural de Santos - CONDEPASA. 
 
Art. 56. A realização de obras nos Corredores de Proteção Cultural – CPC 
instituídos pelo inciso II, do artigo 10, identificados no Anexo VI desta lei 
complementar e imóveis normatizados conforme artigo 57 desta lei complementar, 
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por iniciativa de órgãos da União, do Estado ou do Município, bem como de suas 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações fica 
condicionada à prévia aprovação pelos órgãos competentes da Prefeitura, após 
manifestação favorável do CONDEPASA . 
 
Art. 57. Os imóveis de interesse cultural e os situados nos Corredores de Proteção 
Cultural, em decorrência de sua representatividade, do seu estado de conservação 
e da sua localização, ficam enquadrados em um dos 05 (cinco) níveis de proteção - 
NP, assim especificados: 
I - Nível de Proteção 1 - NP 1, corresponde à proteção total e atinge imóveis a 
serem preservados integralmente, incluindo toda a edificação, os seus elementos 
construtivos e decorativos, interna e externamente; 
II - Nível de proteção 2 - NP 2, corresponde à proteção parcial e atinge os imóveis a 
serem preservados parcialmente, incluindo apenas as fachadas, a volumetria e o 
telhado; 
III - Nível de Proteção 3a - NP3a, corresponde à livre opção de projeto, mantendo-
se, porém, o gabarito predominante dos imóveis NP1 e NP2 existentes na testada 
da quadra em que estiver inserido e quando da inexistência destes na mesma 
quadra, nas testadas das quadras contíguas e alinhadas a esta; 
IV - Nível de Proteção 3b - NP3b, corresponde à livre opção de projeto para os 
edifícios, porém respeitando-se o gabarito máximo de 35,00 m (trinta e cinco 
metros) de altura contados a partir da calçada fronteiriça ao imóvel. Os lotes 
identificados com este nível de proteção deverão estar localizados próximos de 
imóveis verticalizados situados na mesma testada de quadra onde estão inseridos 
ou em testadas fronteiriças ou nas testadas de quadras laterais adjacentes. O 
critério para a implantação no lote e para identificação do referido nível de proteção 
deverá atender as diretrizes estabelecidas pelo CONDEPASA; 
V - Nível de proteção 4 - NP 4, corresponde à livre opção de projeto, respeitando os 
índices urbanísticos da zona em que se situar o imóvel gravado. 
 
§ 1.º Os níveis de proteção previstos neste artigo serão atribuídos aos imóveis pelo 
CONDEPASA. 
 
§ 2.º É de competência do Órgão Municipal de Planejamento a elaboração da 
listagem com os níveis de proteção de cada imóvel.  
 
Art. 58. As edificações com níveis de proteção 1 e 2 que forem objeto de obras de 
restauro, tendo recuperado e conservado as características originais das fachadas e 
telhados, poderão gozar de benefícios de isenção total do Imposto Predial Territorial 
Urbano - IPTU e do Imposto Sobre Serviços – ISS da obra, nos termos do Código 
Tributário do Município, mediante solicitação do interessado, e após parecer do 
órgão competente da Prefeitura e aprovação do CONDEPASA. 
 
Parágrafo único. Para obter as isenções previstas neste artigo as marquises 
construídas que não constem do projeto original dos edifícios ou que não tenham 
sido previamente aprovadas pelo Poder Público Municipal deverão ser demolidas na 
ocasião da realização de obras ou reformas. 
 
Art. 59. Para os imóveis referidos no artigo 58 será permitida a Transferência do 
Direito de Construir conforme definido na Lei Complementar nº 551, de 27 de 
dezembro de 2005, que disciplina a utilização dos instrumentos de Política Urbana 
previstos na Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001. 
 
 

Lei Complementar nº 729, 
de 11 de Julho de 2011 
 
Disciplina o ordenamento 
do uso e da ocupação do 
solo na área continental do 
município, da nova 

  
Art. 33. Nas Zonas de Preservação - ZP e de Conservação – ZC a taxa de 
ocupação máxima para infraestrutura dos usos  permitidos será de 5% (cinco por 
cento) da área. 
Parágrafo único. Nas áreas com valor histórico e cultural, considerada aquelas nas 
quais se verifique a existência de  vestígios arqueológicos e/ ou arquitetônicos, será 
respeitada a legislação  específica vigente. 
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disciplina à Área de 
Proteção Ambiental – APA 
 

 

 
PARCELAMENTO DO SOLO 

 

Lei Orgânica Ementa 

 
Artigo 6º caput e VIII 
 

 
Compete ao Município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano 
 

 
Artigo 7º, § único 

 
A cooperação do Município com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar na sua área territorial, será feita na conformidade 
de lei complementar federal fixadora dessas normas. 
 

Plano Diretor Ementa 
 
Consolidação da Lei 
Complementar nº 821 de 
27 de Dezembro de 2013 
 
Institui o Plano Diretor de 
Desenvolvimento e 
Expansão Urbana do 
Município de Santos 
 

 
Art. 8. Para a compatibilização do planejamento e gestão do uso e da ocupação do 
solo, de acordo com os objetivos e diretrizes de sustentabilidade instituídos nesta lei 
complementar, fica o Município dividido em três áreas de acordo com o nível de 
urbanização: 
I – Área Urbana – AU; 
II – Área de Expansão Urbana – AEU; 
III – Área de Proteção e Conservação Ambiental – APCA. 
 
Art. 9. Para o planejamento e gestão do uso e da ocupação do território, o Município 
de Santos fica dividido em três Macrozonas, de acordo com suas características 
ambientais e geológicas, em relação à sua aptidão para a urbanização, a saber:  
 
I – Macrozona Insular, formada por planícies costeiras e morrotes insulares que 
inclui remanescentes de ecossistemas naturais, contida na Ilha de São Vicente; 
II – Macrozona Continental, formada por planícies costeiras, morros e morrotes 
isolados e montanhas e serras com escarpas, onde predominam os usos 
relacionados à conservação de ecossistemas naturais e inclui usos urbanos, de 
suporte urbano, portuários e retroportuários; 
 
III – Macrozona do Estuário e canais fluviais, que inclui usos portuários, pesqueiros, 
de transporte e navegação e relacionados à conservação de ecossistemas naturais, 
sendo formada por ambiente aquático de transição entre canais, rios e o oceano e é 
influenciado pela variação das marés. 
 
Art. 10. Para o planejamento e gestão do uso e da ocupação do território, o 
Município fica dividido em seis Macroáreas, de acordo com suas características 
urbanas, ambientais, sociais e econômicas similares, em relação à política de 
desenvolvimento urbano, assim definidas como: 
 
I – Macroárea Leste, que é a área urbanizada, com características diferenciadas, 
onde se pretende, através da regulamentação dos usos e índices, o incentivo a 
novos modelos de ocupação e, nas áreas limítrofes ao Porto e nas retroportuárias, 
caracterizadas pela instalação de pátios e atividades portuárias impactantes, 
minimizar os conflitos existentes com a malha urbana; 
 
II – Macroárea Centro, que é a área urbanizada, que agrega grande número de 
estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços, bem como o acervo de 
bens de interesse cultural, objeto de programa de revitalização urbana, onde se 
pretende incentivar a proteção do patrimônio cultural, a transferência dos usos não 
conformes, o incentivo ou a instalação do uso residencial e, nas áreas limítrofes ao 
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Porto e nas retroportuárias, caracterizadas pela existência de pátios e atividades 
portuárias impactantes, minimizar os conflitos existentes com a malha urbana; 
 
III – Macroárea Noroeste, que é a área com diferentes graus de urbanização, 
apresentando zonas residenciais de baixa densidade e com assentamentos 
precários, onde se pretende incentivar a verticalização e a ocupação dos vazios 
urbanos com Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - EHIS, 
regularização fundiária e melhoria das condições urbanas e ambientais nos 
assentamentos, incremento dos usos comerciais e de serviços não conflitantes com 
os residenciais e, nas áreas limítrofes ao Porto e nas retroportuárias, caracterizadas 
pela existência de pátios e atividades portuárias impactantes, minimizar os conflitos 
existentes com a malha urbana; 
 
IV – Macroárea Morros, que é a área com diferentes graus de urbanização e 
diferenças marcantes quanto à oferta de serviços, equipamentos e infraestrutura, 
apresentando zonas residenciais de baixa densidade e assentamentos precários, 
onde se pretende promover a preservação, conservação, proteção, redução dos 
riscos e recuperação das características naturais, respeitar as fragilidades 
geológico-geotécnicas e de relevo existentes nas áreas propensas à ocupação, 
incentivar a renovação urbana com a oficialização de vias e disciplinamento dos 
usos, bem como empreendimentos de interesse social; 
 
V – Macroárea Continental, que é a área com sistemas ambientais preservados, 
parcial ou totalmente, e zonas residenciais esparsas e de baixa densidade, bem 
como zonas portuárias e retroportuárias, onde se pretende promover a preservação, 
conservação e recuperação das características naturais, respeitar as fragilidades 
geológico-geotécnicas e de relevo existentes nas áreas propensas à ocupação 
através de usos compatíveis com o desenvolvimento sustentável; 
 
VI – Macroárea Estuário e canais fluviais, que é a área que apresenta sistemas 
ambientais preservados, parcial ou totalmente e usos portuários, turísticos e 
pesqueiros, dentre outros, sofrendo particularmente os efeitos da poluição das 
atividades portuárias, industriais e residenciais urbanas desenvolvidas em seu 
entorno, onde se pretende o desenvolvimento sustentável das atividades 
econômicas, de desenvolvimento de programas de controle ambiental e 
saneamento, assim como de remediação e recuperação das áreas identificadas 
como contaminadas. 
 

Lei de Uso e Ocupação 
do Solo 

Ementa 

 
Consolidação da Lei 
Complementar nº 730, de 
11 de Julho de 2011 
Disciplina o ordenamento 
do uso e da ocupação do 
solo na área insular do 
Município de Santos. 

 
Art. 8.º Para os efeitos de parcelamento, ocupação, aproveitamento e uso do solo, 
na área insular do Município de Santos, as zonas de uso e ocupação ficam divididas 
em duas categorias. 
 
 
 
Art. 9.º Integram a categoria 1 as zonas de uso e ocupação que determinam a 
divisão geral da área insular do Município, especificadas e identificadas pelas 
seguintes siglas: 
  
I - ZO - Zona da Orla - área caracterizada pela predominância de empreendimentos 
residenciais verticais de uso fixo e de temporada, permeada pela instalação de 
atividades recreativas e turísticas onde se pretende através da regulamentação dos 
usos a preservação de áreas exclusivamente residenciais, o incremento de 
atividades recreativas e turísticas e o incentivo ao aprumo ou a substituição dos 
prédios em desaprumo; 
II - ZI - Zona Intermediária - área residencial de baixa densidade em processo de 
renovação urbana onde se pretende incentivar novos modelos de ocupação; 
III - ZCI - Zona Central I - área que agrega o maior número de estabelecimentos 
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comerciais e de prestadores de serviços, e o acervo de bens de interesse cultural, 
objeto de programa de revitalização urbana no qual se pretende incentivar a 
proteção do patrimônio cultural, a transferência dos usos não conformes, e a 
instalação do uso residencial; 
IV - ZCII - Zona Central II - caracterizada por ocupação de baixa densidade e 
comércio especializado em determinadas vias, onde se pretende incentivar a 
renovação urbana e o uso residencial; 
V - ZNI - Zona Noroeste I - área residencial de baixa densidade e vias comerciais 
definidas, onde se pretende incentivar a verticalização e a ocupação dos vazios 
urbanos com empreendimentos habitacionais de interesse social, bem como 
incrementar os Corredores de Desenvolvimento e Renovação Urbana – CDRU; 
VI - ZNII - Zona Noroeste II - área residencial isolada do restante da malha urbana, 
próxima a eixos de trânsito rápido e áreas ocupadas por atividades portuárias, com 
previsão dos modelos de ocupação verticalizados e usos não conflitantes com os 
residenciais; 
VII - ZNIII - Zona Noroeste III - área residencial caracterizada por loteamento de 
baixa densidade, onde se pretende incentivar conjuntos residenciais verticalizados 
em áreas passíveis de ocupação; 
VIII - ZM I - Zona dos Morros I - ocupação residencial consolidada por habitações 
precárias, onde se pretende incentivar a renovação urbana, através de conjuntos 
horizontais, caracterizados como empreendimentos de interesse social; 
IX - ZM II - Zona dos Morros II - ocupação residencial caracterizada por 
condomínios fechados e loteamentos de baixa densidade com legislação mais 
restritiva; 
X - ZM III - Zona dos Morros III - caracterizada por ocupação residencial e comercial 
onde se pretende incentivar a renovação urbana e oficialização das vias para 
disciplinamento dos usos, bem como habitações de interesse social verticalizados; 
XI - ZPI e ZP II - Zona Portuária I e Zona Portuária II - área interna ao Porto e área 
retroportuária com intensa circulação de veículos pesados, e caracterizada pela 
instalação de pátios e atividades portuárias impactantes, cuja proposta é minimizar 
os conflitos existentes com a malha urbana otimizando a ocupação das áreas 
internas ao Porto, através de incentivos fiscais. 
 
Art. 10. Integram a categoria 2 as zonas de preservação paisagística, de 
preservação cultural e de aproveitamento, especificadas e identificadas pelas 
seguintes siglas:  
 
I -  ZPP - Zona de Preservação Paisagística - áreas públicas ou privadas, com 
condições naturais importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental da área 
urbana, onde se pretende desenvolver programas de proteção ambiental, de 
recuperação de áreas degradadas ou de risco geológico, de controle da ocupação e 
manejo, bem como incentivar a implantação de parques ecológicos e/ou 
arqueológicos, atividades como educação ambiental e turismo monitorado; 
II - APC - Áreas de Proteção Cultural – correspondem às áreas de interesse cultural, 
contendo os Corredores de Proteção Cultural – CPC - com acervo de bens imóveis 
que se pretende proteger, ampliando os incentivos à recuperação e preservação do 
conjunto existente, através do instrumento de Transferência do Direito de Construir, 
disciplinado nesta lei complementar;  
III - CDRU - Corredores de Desenvolvimento e Renovação Urbana - áreas públicas 
ou privadas onde se pretende incentivar maior adensamento mediante operações 
que envolvam Transferência do Direito de Construir e adicional de coeficiente de 
aproveitamento de Outorga Onerosa do Direito de Construir;  
IV - NIDES - Núcleos de Intervenção e Diretrizes Estratégicas - determinadas 
porções do território, com destinação específica, incentivos fiscais e normas 
próprias de uso e ocupação do solo, visando a uma intervenção urbanística 
renovadora, capaz de criar condições para o desenvolvimento social, econômico e 
ambiental, priorizando as atividades de lazer, cultura e turismo; 
V - FA - Faixa de Amortecimento – áreas onde se pretende minimizar os impactos 
causados por atividades portuárias e retroportuárias, de forma a permitir atividades 
comerciais e prestadoras de serviços compatíveis com as áreas residenciais; 
VI - ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social – determinadas porções de território 
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com destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo, 
destinadas à regularização fundiária e urbanística, produção e manutenção de 
habitação de interesse social, as quais estão enquadradas conforme lei específica. 
 
Art. 66. Ficam criados os Núcleos de Intervenção e Diretrizes Estratégicas - NIDES, 
tendo por objetivo a requalificação urbana e funcional de porções do Município de 
forma estratégica, visando o redirecionamento do desenvolvimento da cidade, de 
forma a:  
I - induzir a ocupação de vazios urbanos através de parâmetros especiais de uso e 
ocupação do solo, de modo a ampliar a oferta de equipamentos de lazer, cultura e 
turismo, distribuídos por toda parte insular do Município; 
II - criar condições de viabilização para a implantação de empreendimentos que 
desenvolvam economicamente a cidade na área do turismo; 
III - estimular a iniciativa privada a investir em empreendimentos ligados às áreas de 
lazer e cultura; 
IV – promover a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 
 
Parágrafo único. Todo empreendimento em NIDES receberá estímulos de ordem 
fiscal aprovados mediante legislação específica, proporcionais aos impactos para a 
economia do Município, que deverão ser propostos por Comissão Multidisciplinar, 
especialmente designada pelo Prefeito Municipal, por intermédio de portaria, 
encarregada da análise do empreendimento. 
 
Art. 68. Os empreendimentos em NIDES deverão atender às seguintes exigências: 
(...) 
VI - quanto ao uso do solo para os imóveis situados em NIDES ficam definidas as 
seguintes exigências: 
(...) 
c) no NIDE 7 será permitido exclusivamente o Uso Especial relativo às atividades 
institucionais de transporte ferroviário de passageiros e às atividades de comércio e 
serviço de apoio a estações de embarque e desembarque, com vistas à 
implementação de linhas estruturais do sistema metropolitano de transporte coletivo 
de passageiros;  
 

 
Lei Complementar nº 729, 
de 11 de Julho de 2011 
 
Disciplina o ordenamento 
do uso e da ocupação do 
solo na área continental do 
município, da nova 
disciplina à Área de 
Proteção Ambiental - APA 
 
 
 

 
Art. 1.º O uso e a ocupação do solo, na área  continental do Município de Santos, 
serão regidos por esta lei complementar,  em conformidade com as determinações 
da Lei Orgânica do Município e com  as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor 
de Desenvolvimento e Expansão  Urbana do Município observadas, no que couber, 
as disposições da legislação  federal e estadual pertinentes.  
 
Art. 2.º A disciplina do uso e da ocupação do solo, na área continental do Município 
de Santos, tem por objetivos: 
 
I – compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente para o  uso racional dos recursos ambientais; 
II – possibilitar a implantação de obras, atividades, processos produtivos, 
empreendimentos e exploração dos recursos naturais, que comprovadamente 
resguardem o meio ambiente ecologicamente equilibrado; 
III – promover a melhoria de vida das populações tradicionalmente estabelecidas, 
garantindo a preservação de seus  traços culturais; 
IV – incentivar a recuperação e/ou urbanização de áreas degradadas em 
conformidade com as normas estabelecidas nesta lei complementar; 
V – proteger e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos 
ecossistemas; 
VI – estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a capacitação tecnológica, visando 
ao uso adequado dos recursos naturais e à  produção de informações ambientais. 
VII – acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no 
mobiliário urbano, na construção  e reforma de edifícios e nos meios de transporte 
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e de comunicação, segundo  normas gerais e critérios básicos estabelecidos em 
legislação federal. 
 
Art. 3.º Para efeito do disciplinamento do uso  e da ocupação do solo, a área 
continental do Município de Santos fica dividida  territorialmente nas seguintes 
áreas integradas, instituídas pelo Plano Diretor  de Desenvolvimento e Expansão 
Urbana:  
I - área integrada de expansão urbana;  
II – área integrada de proteção ambiental.  
 
Art. 4.º A área integrada de expansão urbana  fica dividida em zonas definidas por 
suas características, segundo os objetivos  estabelecidos nesta lei complementar.  
 
Art. 5.º A área integrada de proteção  ambiental compreende a Área de Proteção 
Ambiental – APA. Art. 6.º A Área de Proteção Ambiental – APA  fica dividida em 
zonas definidas por suas características e metas ambientais,  segundo os objetivos 
estabelecidos nesta lei complementar. 
 
Art. 8.º Para os efeitos do parcelamento,  ocupação, aproveitamento e uso do solo 
da Área de Expansão Urbana, ficam  
estabelecidas as seguintes zonas, conforme delimitado no Anexo I desta lei  
complementar:  
I – Zona Urbana I – ZU I;  
II – Zona Urbana II – ZU II; 
III – Zona de Suporte Urbano I – ZSU I;  
IV – Zona de Suporte Urbano II – ZSU II;  
V – Zona Portuária e Retroportuária – ZPR. 
 
Art. 9.º As Zonas Urbanas I e II – ZU I e ZU  II compreendem parte das áreas 
gravadas como de expansão urbana pelo Plano  Diretor de Desenvolvimento e 
Expansão Urbana do Município de Santos, tendo como finalidade as atividades de 
desenvolvimento urbano, a ocupação  ordenada e a regularização das áreas já 
consolidadas.  Parágrafo único. Na Zona Urbana II – ZU II  será implantado o 
Parque Tecnológico. 
 
Art. 10. A Zona de Suporte Urbano I – ZSU I  compreende as áreas degradadas, 
nas quais se verifica a ocorrência de  atividades extrativistas minerais, cujas 
características possibilitem a disposição  final de resíduos sólidos e a implantação 
de atividades de interesse para o  desenvolvimento portuário do Município.  
 
Art. 11. A Zona de Suporte Urbano II – ZSU  II compreende as áreas degradadas, 
nas quais se verifica a ocorrência de  atividades extrativistas minerais, cujas 
características possibilitem a  implantação de atividades de interesse para o 
desenvolvimento turístico do  Município.  
 
Art. 12. A Zona Portuária e Retroportuária – ZPR compreende parte das áreas 
gravadas como de expansão urbana pelo  Plano Diretor de Desenvolvimento e 
Expansão Urbana do Município de  
Santos, cujas características demonstrem o potencial para instalações  rodoviárias, 
ferroviárias, portuárias e retroportuárias, bem como aquelas  ligadas às atividades 
náuticas. 
 

 
TURISMO 

 

Lei Orgânica Ementa 

 
Artigo 213 e Artigo 214 

 
O Município promoverá e incentivará o turismo como atividade prioritária, fator de 
desenvolvimento econômico e social. 
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O Poder Público estimulará os diversos segmentos ligados direta e indiretamente ao 
turismo e os projetos que visem ao desenvolvimento do setor, através de incentivos 
fiscais e concessões a serem definidos no Plano Diretor de Turismo. 
 

Plano Diretor 
Lei de Uso e Ocupação 

do Solo 
Ementa 

 
Consolidação da Lei 

Complementar nº 821 de 
27 de Dezembro de 2013 

 
Institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento e 
Expansão Urbana do 
Município de Santos 

 

 
Art. 11. O desenvolvimento das atividades turísticas tem como objetivos: 
I – consolidar o município como destino turístico de qualidade, incentivando a 
permanência de turistas, destacando seus atrativos naturais, esportivos e culturais; 
II – aumentar a presença do turismo no desenvolvimento econômico do Município, 
fortalecendo-o e incorporando novos negócios e atores; 
III – promover o desenvolvimento do turismo como agente de transformação, fonte 
de riqueza econômica e de desenvolvimento social; 
IV – implantar políticas de desenvolvimento integrado com os municípios da Região 
Metropolitana da Baixada Santista - RMBS; 
V – estabelecer políticas que aperfeiçoem o uso adequado dos ecossistemas 
naturais e promovam a proteção do patrimônio histórico e cultural e a melhoria do 
padrão de vida da população. 
 
Art. 12. São diretrizes de desenvolvimento das atividades turísticas: 
I – a participação da Secretaria de Turismo nas decisões relativas aos projetos de 
infraestrutura e mobilidade urbana e nas ações de modernização e ampliação dos 
serviços e equipamentos turísticos do Município; 
II – o fortalecimento do Município como destino turístico, por meio de promoção da 
oferta qualificada de serviços, equipamentos e informações turísticas no mercado 
nacional e internacional; 
III – a consolidação da estrutura municipal de turismo, promovendo o seu 
planejamento em consonância com esta lei complementar e cooperação com os 
governos estadual, federal e iniciativa privada; 
IV – a elaboração dos Planos de Desenvolvimento Turístico e de Marketing e de 
Promoção do Destino do Município; 
V – o aumento da cooperação regional, promovendo e estimulando o planejamento 
e a promoção turística integrada e sinérgica; 
VI – a incorporação das instâncias de governança regional nas discussões para a 
elaboração de políticas de promoção integradas; 
VII – a incorporação das áreas de preservação histórica e cultural e de ambientes 
naturais às políticas de turismo do Município. 
 

 
Consolidação da Lei 
Complementar nº 730, de 
11 de Julho de 2011. 
 
Disciplina o ordenamento 
do uso e da ocupação do 
solo na área insular do 
Município de Santos. 
 

 
Art. 14. Para os efeitos desta lei complementar as atividades de interesse ambiental 
compreendem a pesquisa científica, a educação ambiental, o turismo monitorado, 
parques ecológicos e/ou arqueológicos, o manejo sustentado, a recuperação e o 
reflorestamento das áreas degradadas. 
 
 
 
 
 

 
ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Lei Orgânica Ementa 

 
Artigo 159 

 
Os manguezais, os costões, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, as margens dos rios, 
as encostas dos morros, a região do estuário, o Vale do Quilombo, as praias e seus 
jardins e os canais de drenagem ficam sob a proteção do Município, dentro de 
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condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais. 
 

 
Artigo 160 

 
 É assegurado a todos o livre acesso às praias do Município, que são consideradas 
patrimônio público inalienável e reservado perpetuamente à população. 
 

 
Artigo 162 

 
As áreas declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, objetivando a 
implantação de unidade de conservação ambiental, serão consideradas espaços 
territoriais especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que 
degradem o meio ambiente ou que, por qualquer forma, possam comprometer a 
integridade das condições ambientais que motivaram a expropriação. 
 

 
Artigo 246 

 
Os jardins das praias de Santos e a plataforma do emissário submarino do Município 
são considerados patrimônio inalienável da coletividade. 
 

Lei de Uso e Ocupação 
do Solo 

Ementa 

 
Consolidação da Lei 

Complementar nº 730, de 
11 de Julho de 2011 

 
Disciplina o ordenamento 
do uso e da ocupação do 
solo na área insular do 
Município de Santos. 

 
 

 
Art. 53. Na ZPP - Zona de Preservação Paisagística serão permitidas instalações 
permanentes previstas para empreendimentos destinados à parques ecológicos 
e/ou arqueológicos, à instalação de atividades de pesquisa científica e turismo 
monitorado com taxa de ocupação máxima de 5% (cinco por cento), admitindo-se 
construções provisórias e desmontáveis desde que não potencializem impactos 
quanto à: 
 
I - instabilidade das encostas; 
II - erosão; 
III - assoreamento da drenagem; 
IV - degradação ou supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica. 
 
Art. 54. Não serão permitidas reformas ou ampliações das edificações dentro das 
ZPP cadastradas pelo órgão competente responsável nos morros pelo controle da 
situação de risco geológico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 3.º Para efeito do disciplinamento do uso e da ocupação do solo, a área 
continental do Município de Santos fica dividida  territorialmente nas seguintes áreas 
integradas, instituídas pelo Plano Diretor  de Desenvolvimento e Expansão Urbana:  
I - área integrada de expansão urbana;  
II – área integrada de proteção ambiental. 
 
Art. 13. Para os efeitos da preservação,  conservação e proteção do meio ambiente 
na Área de Proteção Ambiental – APA, ficam estabelecidas as seguintes zonas, que 
se encontram delimitadas no  Anexo I desta lei complementar: 
 
I – Zona de Uso Especial – ZUE;  
II – Zona de Preservação – ZP; 
III – Zona de Conservação – ZC;  
IV – Zona de Uso Agropecuário – ZUA.  
 
Art. 14. A Zona de Uso Especial – ZUE é  formada pela área do Parque Estadual da 
Serra do Mar que está inserida no  Município de Santos e é administrada pelo 
Governo Estadual.  Parágrafo único. Na Zona de Uso Especial – ZUE, o Município 
de Santos terá ação supletiva no controle e no  monitoramento.  
 
Art. 15. A Zona de Preservação – ZP é formada pelas áreas caracterizadas por 
abrigar ecossistemas do complexo florestal atlântico, nas quais as formações 
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Lei Complementar nº 729, 
de 11 de Julho de 2011 

 
Disciplina o ordenamento 
do uso e da ocupação do 
solo na área continental 
do município, da nova 
disciplina à Área de 

Proteção Ambiental - APA 

naturais permaneceram intactas ou  apresentem pequena ou mínima intervenção 
humana.  
Parágrafo único. Nesta Zona, de preservação de vida silvestre, além da proteção 
dos ecossistemas, serão protegidos os  recursos genéticos, as populações 
tradicionais e o ambiente natural, com  incentivo à educação, à pesquisa, ao uso 
técnico e científico. 
 
Art. 16. A Zona de Conservação – ZC é  formada pelas áreas com ecossistemas 
parcialmente no seu estado original, e  que se situem contíguas às áreas definidas 
como Zona de Preservação – ZP.  
Parágrafo único. Nesta zona, de conservação  de vida silvestre, o objetivo geral de 
manejo é a manutenção do ambiente  natural com o mínimo impacto humano, 
admitido o uso moderado e  autossustentado da biota, a partir de regulamentação 
que assegure a  manutenção dos recursos naturais. 
 
Art. 17. A Zona de Uso Agropecuário – ZUA  é formada pelas áreas com 
ecossistemas parcialmente degradados, nas quais se  
desenvolvam atividades agrícolas, pecuárias ou com capacidade para receber 
atividades desses gêneros, ou ainda, com potencial para empreendimentos de 
turismo e lazer, bem como a instalação de unidades comerciais, cujos usos ou 
práticas estejam de acordo com a capacidade apresentada pela atividade para 
ocasionar degradação ao meio ambiente, garantida a conservação do solo. 
 
Art. 24. Na Zona de Uso Especial – ZUE são  permitidos usos com fins científicos, 
culturais, educativos e recreativos, de  acordo com o que estabelece o Plano de 
Manejo, elaborado pelo Governo do  
Estado, para o Parque Estadual da Serra do Mar. Art. 25. Na Zona de Preservação – 
ZP são permitidos os seguintes usos e atividades:  
 
I – reservas públicas ou particulares;  
II – pesquisa científica e banco genético; 
III - recuperação de áreas degradadas; 
IV – atividades educacionais, culturais e  turismo monitorado;  
V – manejo autossustentado, aquicultura e  maricultura;  
VI – manutenção de comunidades  tradicionais;  
VII – pequenas estruturas de apoio náutico – PEA´s;  
VIII – estrutura viária de transposição e torres  de retransmissão;  
IX – infraestrutura de apoio às instalações das atividades permitidas.  
 
Art. 26. Na Zona de Conservação – ZC são  permitidos os seguintes usos e 
atividades:  
I – todos os elencados no artigo anterior;  
II – manejo sustentado de espécies da fauna e  flora;  
III – sistemas de captação de água. 
 
Art. 27. Na Zona de Uso Agropecuário – ZUA são permitidos os seguintes usos e 
atividades:  
I – todos os elencados no artigo anterior;  
II – agropecuária e silvicultura;  
III – sítios e chácaras de recreio;  
IV – empreendimentos de lazer e de turismo monitorado;  
V – empreendimentos comerciais de pequeno porte e não poluidores. 
 
Art. 41. No caso de reposição da cobertura  vegetal, independentemente da 
formação sucessional, deverão ser priorizados  os planos ou projetos que 
contemplem a utilização das espécies nativas do  complexo florestal atlântico.  
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ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO 

 

Plano Diretor Ementa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidação da Lei 
Complementar nº 821 de 
27 de Dezembro de 2013 
 
Institui o Plano Diretor de 
Desenvolvimento e 
Expansão Urbana do 
Município de Santos 
 
 

 
Art. 6º A política municipal de desenvolvimento econômico é baseada na 
sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento social, com vistas a assegurar o 
compromisso com a qualidade de vida da população, com o bem-estar geral da 
sociedade, com a inclusão social e com a aceleração do desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada Santista - RMBS. 
 
Art. 7º São objetivos das políticas públicas de Desenvolvimento Econômico: 
I – consolidar a posição do Município como polo de desenvolvimento tecnológico; 
II – desenvolver potencialidades e promover a dinamização das vocações locais: 
tecnologia, turismo, pesca, construção civil, comércio e serviços, exploração do 
petróleo e gás e atividades portuárias e logísticas, favorecendo a oferta de emprego 
e geração de renda e buscando a participação da iniciativa privada nos 
investimentos necessários; 
III – estimular o surgimento de novos negócios, especialmente daqueles que se 
enquadrem nas vocações do Município; 
IV – potencializar as oportunidades decorrentes da exploração do petróleo e gás; 
V – aumentar a competitividade regional; 
VI – fortalecer a cultura empreendedora; 
VII – estimular o desenvolvimento econômico em áreas com vulnerabilidade social;  
VIII – compatibilizar o desenvolvimento econômico do Município e a sua polaridade 
como centro comercial e de serviços com o desenvolvimento social e cultural, a 
proteção ao meio ambiente, a configuração do espaço urbano pautado pelo 
interesse público e a busca da redução das desigualdades sociais locais e regionais. 
 

 
DESAPROPRIAÇÃO 

 

Lei Orgânica Ementa 

 
Artigo 162 

 
As áreas declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, objetivando a 
implantação de unidade de conservação ambiental, serão consideradas espaços 
territoriais especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que 
degradem o meio ambiente ou que, por qualquer forma, possam comprometer a 
integridade das condições ambientais que motivaram a expropriação. 
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4. COMPATIBILIDADE COM POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANOS,  
PROGRAMAS E PROJETOS COLOCALIZADOS 

 
Observam-se, principalmente nas áreas de influência indireta e direta do SIM-VLT / Trecho Conselheiro 
Nébias – Valongo (Fase 2), intensas transformações urbanas, decorrentes tanto da ampliação e 
modernização do Porto de Santos, para fazer frente às ampliações das exportações e importações 
brasileiras, como da atração de atividades diversas determinadas pela exploração do Pré Sal. 
 
Da mesma forma, se constata que há na RMBS uma multiplicidade de projetos colocalizados que, se 
implementados, tenderão acarretar uma ampliação significativa de fluxos viários em toda a região de 
influência do projeto aqui contemplado. 
 
Dessa forma, apresentam-se resumidamente adiante os principais planos e programas governamentais 
colocalizados, situados em especial nas AII e AID definidas neste estudo e, também, os projetos 
intervenientes colocalizados, situados nas AID e ADA.    
 
4.1 Planos e Programas Governamentais Colocalizados 
 
4.1.1 Avaliação Ambiental Estratégica – AAE ‐ Dimensão Portuária, Industrial, Naval e 

Offshore Litoral Paulista (PINO) 
 
As transformações esperadas para a RMBS foram analisadas pelo estudo de “Avaliação Ambiental 
Estratégica – AAE ‐ Dimensão Portuária, Industrial, Naval e Offshore Litoral Paulista” (PINO), que buscou 
embasar o conhecimento das repercussões que irão se propagar na região litorânea do Estado de São 
Paulo em sua manifestação máxima, de forma a mobilizar em tempo hábil as políticas públicas rumo a 
decisões estratégicas, como também fornecer orientações aos licenciamentos de empreendimentos. 
 
Os investimentos do complexo Petróleo & Gás e seus desdobramentos provocarão forte aumento da 
movimentação de cargas e de pessoas, pressionando a oferta de logísticas podendo intensificar gargalos 
e missing links. O estudo considera que os investimentos em logística estão associados aos 
empreendimentos, que responderão à necessidade logística portuária e de adequações, expansões e 
ampliações de rodovias, ferrovias, sistema viário urbano e serviços de transporte coletivo. Portanto, 
considera que tanto uma ligação viária entre Santos e Guarujá como o sistema VLT, constituem‐se em 
políticas públicas que respondem às repercussões dos investimentos esperados na região. 
 
Foram previstos investimentos em um core portuário da ordem de R$15,8 bilhões, seu apoio logístico 
com investimentos da ordem de R$ 5,9 bilhões e uma logística terrestre para cargas e pessoas, de cerca 
de R$ 7,1 bilhões, o que totaliza R$ 28,8 bilhões, significando 14% do total abrigado nos investimentos 
previstos no estudo. 
 
O incremento da utilização de rodovias, ferrovias, sistema viário urbano e serviços de transporte coletivo 
implicará a necessidade de adequações, expansões e ampliações da infraestrutura e serviços 
correspondentes de forma a propiciar capacidade suficiente e nível de segurança e de serviço adequados 
ao nó logístico. Também demandarão instalações de apoio, principalmente terminais retroportuários, 
pátios de apoio de caminhões e pátios ferroviários. 
Nas zonas industriais e portuárias de Cubatão, Santos e Guarujá (principalmente em Vicente de 
Carvalho) está prevista a localização do maior número de empreendimentos, pela facilidade propiciada 
pelas infraestruturas e logísticas existentes e previstas. 
 
4.1.2 Planos de Ampliação do Porto de Santos 
 
O Plano de Expansão do Porto de Santos foi desenvolvido pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) que contribuirá no desenvolvimento do porto definindo áreas para novos terminais 
e cargas e a infraestrutura necessária para o seu crescimento, dos quais se destacam: 



 
 
 
 
 

   48 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

 
 Complexo Portuário Barnabé‐Bagres; 
 Terminal Brites; 
 Terminal Portuário EMBRAPORT; 
 Terminal Graneleiro do Guarujá – Complexo Portuário Termag‐TGG; 
 Terminais NST e Itamaraty 12A; 
 Terminal Multimodal Teval; 
 Terminal Marítimo ‐ BTP; 
 Terminal TEGLA; 
 Centro de Tecnologia e Construção Offshore; 
 Terminal de Passageiros; 
 Retroporto do Guarujá; 

 
A CODESP estudou a acessibilidade do porto para complementar a pesquisa do BID. O estudo já indica 
carências no porto, como na área de granéis líquidos, fertilizantes, e enxofre, e indica planos para mudar 
o acesso a Santos, fundado no transporte rodoviário e prestes a entrar em colapso. 
 
Segundo o plano o Porto de Santos deverá movimentar 230 milhões de toneladas por ano até 2024. O 
plano também ressalta a importância de uma melhor infraestrutura de acesso para acompanhar o 
crescimento do mercado tais como: investimentos públicos na malha e dutoviário além de melhorias no 
modal rodoviário, que se encontra saturado nos acessos ao porto, principalmente sentido Anchieta ‐ 
Imigrantes. A meta é de que, até 2024, o terminal santista continue responsável por um quarto da 
balança comercial brasileira, mesmo que este contingente triplique, como previsto. 
 
4.1.3 Planos de Transportes Rodoviários e Urbanos 
 

a) Avenida Perimetral Portuária 
 
Avenida em ambas as margens do canal de navegação do Porto de Santos, a ser construída com 2 
pistas de 10 metros de largura cada além das calçadas laterais e da ilha central. Trata‐se de obra que 
objetiva eliminar ou reduzir a ocorrência de congestionamentos de caminhões no Porto de Santos, que na 
margem direita se estendem por vezes até a Via Anchieta, chegando mesmo a Cubatão, além dos 
problemas de trânsito no Guarujá, na Avenida Santos Dumont e na Rua Idalino Pinez, conhecida como 
“Rua do Adubo”. 
 

b) Ampliação de Rodovias 
 
As rodovias da Baixada Santista ‐ Anchieta e Cônego Domenico Rangoni ‐ principais rotas de acesso ao 
Porto de Santos e ao Polo Industrial de Cubatão, passarão por obras de readequação e ampliação de 
capacidade de tráfego, com o objetivo de eliminar os gargalos e congestionamentos registrados na 
região. 
 
O pacote de investimentos, de cerca de R$ 345 milhões, inclui a remodelação do trevo localizado no km 
55 da rodovia Anchieta; a adequação do viaduto Rubens Paiva (antigo 31 de março), também na 
Anchieta, na altura do km 60; e a construção de uma terceira faixa em ambos os sentidos na rodovia 
Cônego Domenico Rangoni, entre os quilômetros 270 e 262, na região do Polo Industrial de Cubatão. 
 
4.1.4 Ferrovias de Passageiros 
 
Está em estudo pela CPTM uma nova ligação ferroviária entre São Paulo e Santos com comprimento de 
58,078 Km que se inicia na futura Estação São Carlos prevista na Linha 10‐Turquesa, que fará conexão 
com a Linha 6‐Laranja do Metrô em São Paulo, no distrito da Mooca, e tem término na Estação Santos, 
projetada no bairro do Valongo, no centro dessa cidade. Além das estações nas pontas da linha, haverá 
duas estações intermediárias: ABC, localizada no Município de Santo André e São Vicente, no município 
homônimo. 
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4.1.5 Aeroporto Civil Metropolitano 
 
O futuro Aeroporto ocupará uma área de aproximadamente 275.000 m² e situar‐se‐á na margem 
esquerda do Porto de Santos, em terreno de propriedade da União, concedido à Força Aérea Brasileira, 
no Núcleo de Base Aérea de Santos – NUBAST. 
 
O atual aeroporto militar possui escola de pilotos de helicópteros da FAB e 1.390 metros de pista, com 43 
metros de largura e capacidade de receber aviões do tipo Fokker‐100 e Boeing 737. 
 
A atual Base Aérea está localizada muito próxima da área portuária sem, contudo, manter uma relação 
direta de vizinhança. A junção das modalidades comerciais com todas as adaptações necessárias para 
as operações aeroportuárias, atendendo ao transporte de passageiros e, principalmente, o transporte de 
cargas, poderá acarretar na viabilidade de um aeroporto na área do Porto de Santos, podendo o 
resultado desta justaposição criar uma nova facilidade e um novo conceito de logística, que será 
favorecido com a abertura de uma ligação “direta” entre os municípios de Santos e Guarujá. 
 
4.1.6 Plano Cicloviário Metropolitano 
 
O Plano Cicloviário Metropolitano de 2006 propôs uma rede de ciclovias integrada nos municípios 
componentes da RMBS, a ser implantada no curto, médio e longo prazo, que parte dos 143,11km atuais 
existentes para 521,18km em 2026, operando em mais da metade dos 1.090,85km de eixos viários que 
devem existir nos municípios nesse ano. 
 
Destaca‐se nas proximidades do empreendimento o Eixo Cicloviário das Orlas da Baía de São Vicente e 
de Santos: estará localizado entre São Vicente e Santos e, com quase 10 km de extensão, dará acesso 
direto a 8 praias e a 9 Atrativos Turísticos, além do Centro Histórico de São Vicente, desde a Ponte 
Pênsil, à Ponta da Praia. 
 
Esse Eixo poderá futuramente articular‐se com a Malha Cicloviária do Guarujá (através de uma ligação 
“direta” entre os municípios), seguindo pela ciclovia da av. Santos Dumont até a Área Central. Esse Eixo 
articula‐se ainda com a futura Ciclovia da av. Perimetral Portuária, que terá 8 km de extensão e estará 
localizada integralmente dentro do sistema viário da Zona Portuária, entre a Av. Governador Mário Covas 
Filho e a Rua Augusto Scaraboto, via de acesso ao Trevo da Alemoa. Em toda sua extensão, deverá 
apresentar um trecho em viaduto com cerca de 500 m de extensão (Viaduto do Mercado), compreendido 
entre as Ruas Princesa Isabel e Amador Bueno, para transposição da interseção da Av. Ulrico Mursa e 
do canal de acesso ao Terminal das Catraias. 
 
Por sua vez, esta ciclovia da Av. Perimetral Portuária deverá estar conectada a 5 ciclovias: das Avenidas 
Governador Mário Covas Júnior e Siqueira Campos na extremidade sul, e das Ruas João Pessoa, 
Conselheiro Nébias e São Bento junto à Área Central de Santos. 
 
A localização referencial desses planos e programas governamentais mencionados anteriormente é 
apresentada através da Figura 4.1-1, a seguir. 
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     Fonte: EIA do Túnel Santos-Guarujá (DERSA), elaborado pelo consórcio Prime-Etel (2012), adaptado. 

Figura 4.1-1: Localização referencial dos planos e programas governamentais colocalizados, situados nas áreas de influência (AII e AID) do SIM-VLT. 
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4.2 Projetos Intervenientes / Colocalizados 
 
Os projetos intervenientes / colocalizados considerados nesse estudo são aqueles que poderão ter 
alguma sinergia direta ou indireta com o SIM-VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2), no 
âmbito de suas áreas de influência, especialmente na Área Diretamente Afetada – ADA – e na Área de 
Influência Direta – AID. 
 
Neste contexto, então, merecem destaque os seguintes projetos: 
 

 Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos (Alegra 
Centro); 

 Bonde histórico; 
 Revitalização da área central; 
 Nova Sede Administrativa da Petrobrás 

 
Em 2003, a Prefeitura criou o “Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região Central Histórica 
de Santos”, o Alegra Centro (Lei 470/03). A retomada do desenvolvimento socioeconômico da região 
central e, consequentemente de toda a Cidade é a principal meta desse projeto, cujo plano estratégico 
visa à instalação de empreendimentos por meio de iniciativas voltadas à diversificação de atividades 
como o comércio, entretenimento e turismo - ampliando o fluxo de pessoas na região e fomentando o uso 
do centro por 24 horas - em conjunto com a valorização da paisagem urbana e da recuperação do 
Patrimônio Histórico. 
 
Para a viabilização do Projeto foram definidas quatro estratégias: elaboração da legislação, 
desenvolvimento de projetos âncoras, criação do sistema de gerenciamento do programa e estratégia de 
marketing.  
 
A Lei Complementar 470/03 estabeleceu a delimitação da região de abrangência do Alegra Centro que 
incorporou as áreas envoltórias (raio de 300 metros) dos imóveis já tombados, criando as Áreas de 
Proteção Cultural. A lei oferece sete isenções fiscais para imóveis históricos restaurados e com 
atividades econômicas, além de estabelecer procedimentos de restauração e controlar a publicidade na 
paisagem.  
 
Com a finalidade de atrair investimentos foram definidos “projetos âncoras” que agregam potencial de 
revitalização em seu entorno, tais como as restaurações da Estação Ferroviária e do Casarão do Valongo 
(futuro Museu Pelé), dos Teatros Guarany e o Coliseu, instalação do Poupatempo, ampliação da linha 
turística do bonde, construção de nova sede da Câmara Municipal, Marina Porto de Santos (armazéns 1 
a 8 do cais) e a revitalização do Mercado Municipal e região. Cada um desses polos de intervenção 
contêm estratégias e resultados distintos convergindo para uma sinergia a favor da revitalização. 
 
Outra estratégia foi definir o gerenciamento do Alegra Centro pelo Escritório Técnico que oferece 
orientação a profissionais e empresários, apoio à fiscalização de obras e instalação das atividades, 
divulgação e mantém um intercâmbio entre o poder público e a iniciativa privada. E, por último, foi 
necessário elaborar um plano de marketing para divulgação das ações, projetos e obras, criando eventos 
com a finalidade de atrair negócios e público.  
 
O Escritório Técnico iniciou o inventário dos 1804 imóveis existentes nas Áreas de Proteção Cultural e 
definiu os níveis de proteção que foram aprovados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 
Santos. Os investimentos continuaram mostrando à sociedade que a revitalização era um processo 
irreversível. Assim, periodicamente foram entregues obras e ações como a reurbanização das Ruas 
Tuyuti, Comércio, XV de Novembro e Largo Marquês de Monte Alegre (2003), restauração da Estação 
Ferroviária do Valongo (2004), conclusão das obras do Teatro Coliseu (2005) e aquisição do antigo 
armazém da Ceagesp para a instalação do Poupatempo, entre outras. Mais três bondes foram doados 
pela cidade do Porto (2005) e restaurados. Em 2007 foi iniciada a restauração do Teatro Guarany. E após 
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inúmeras tratativas, o Casarão do Valongo finalmente foi desapropriado e doado ao município em 2008 
(Museu Pelé). 
 
Em 2007 foi apresentado o projeto Marina Porto de Santos que revitaliza a região entre os armazéns 1 a 
8 do cais do porto, propondo um complexo náutico, turístico e empresarial, que inclui a instalação de 
marina para cerca de 500 embarcações, terminal de cruzeiros, bares, restaurantes e escritórios, além de 
área de eventos. A proposta engloba também a região do Valongo criando um Polo Tecnológico de 
empresas de TI e um centro empresarial. No mesmo ano, a Prefeitura inicia a ampliação da linha turística 
do bonde que dos atuais 1.700 m de extensão passará a ter 5.500 m, fazendo um percurso que 
percorrerá 40 pontos turísticos do centro histórico. 
 
Dessa maneira o Alegra Centro vai correspondendo à expectativa quanto à retomada do 
desenvolvimento econômico, e a iniciativa privada vai dando respostas às ações da municipalidade 
ampliando seus investimentos, e trazendo novamente à região atividades de entretenimento, comércio e 
serviços, revertendo a situação decadente de anos atrás. 
 
Próximo de completar uma década, o Alegra Centro apresenta resultados favoráveis como a conquista de 
um número elevado de empresas abertas em sua área de abrangência. Do total de 4.353 empresas, 
1293 foram criadas entre 2003 e 2007 (acréscimo de 30%). Os empreendedores que se instalaram num 
imóvel restaurado e preservado receberam isenções fiscais totalizando 150 isenções fiscais no período.  
 
A revitalização, nesses últimos anos, recebeu investimentos públicos e privados destinados 
prioritariamente a obras de infraestrutura e de restauração e conservação de imóveis. 
 
Com a revitalização, áreas que estavam subtilizadas ou deterioradas estão sendo revalorizadas, tanto do 
ponto de vista imobiliário quanto social. A infraestrutura urbana está sendo melhor utilizada, novos 
empreendimentos estão buscando a região central, impulsionados pelas oportunidades que surgiram, 
principalmente após a instalação do Escritório de Negócios do Petróleo e Gás da Petrobrás, 
especificamente no centro histórico. 
 
O Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos, Alegra Centro, 
vem mostrando avanços que com o tempo vêm sendo ajustados e se adaptando conforme sua 
aplicabilidade, os projetos âncoras vêm se concretizando, trazendo boas expectativas. A maior conquista 
realizada foi incorporar na população o sentimento de pertencimento, revelado em cada edifício 
restaurado, tornando irreversível e relevante a participação da sociedade na consolidação e definição do 
seu futuro. 
 
Destaque, também, para os Bondes que estão em operação no Centro Histórico de Santos e que 
possuem como ponto de partida a Praça Mauá (Estação ‘Buck Jones' - Centro). Essa linha passa por 40 
pontos de interesse histórico da região central da cidade e sua ampliação foi realizada em 2009. 
 
Vale mencionar, ainda, a implantação a nova sede da Petrobrás na região do Valongo, que abrigará a 
construção de 3 torres de 17 andares com capacidade para abrigar 6.600 funcionários. Esse projeto visa 
dar atendimento e suporte à produção prevista de petróleo, decorrente do Pré-sal, e nele está previsto 
um investimento (até 2020) da ordem de R$ 80,2 bilhões.  
 
4.2.1 Outros Projetos  
 
Existem outros projetos do município de Santos, mais pontuais, também localizados na AID e ADA do 
VLT, estando a maioria deles relacionados à renovação do Centro de Santos, com uma parte deles 
representados na Figura 4.2.1-1 e/ou descritos a seguir. 
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                                Fonte: Prefeitura de Santos, 2013, adaptada WALM. 

Figura 4.2.1-1 – Outros projetos do município de Santos na região sob influência do VLT 
 
 

 Campus USP 
 
No campus da Universidade de São Paulo (USP), em Santos, será construído um novo prédio com 
quatro andares e 15 mil m² de área, que abrigará cursos de graduação e pós-graduação em engenharia 
de petróleo (que atualmente já funciona em um prédio histórico no mesmo terreno) e em sistemas 
logísticos. Tem custo orçado em R$ 68,6 milhões e as obras deverão estar concluídas em 2016. O novo 
edifício é resultado de um termo de cooperação assinado entre a USP e a prefeitura de Santos. 
 

 Porto Valongo Waterfront 
 
Trata-se de um complexo turístico, náutico, cultural e empresarial que tem como benefícios previstos a 
qualificação do município no âmbito turístico, o incentivo aos esportes náuticos, além do incentivo à 
migração de empresas para o centro histórico, estando assim em consonância com projetos como o 
Alegra Centro. Estima-se um potencial de geração de mais de mil empregos diretos e indiretos, e um 
investimento de pouco mais de 500 milhões de reais. 
 

 Parque Tecnológico de Santos 
 
Com área de abrangência que inclui os bairros do Valongo à Vila Mathias, compreendendo toda a região 
central e parte da Zona Intermediária, a iniciativa terá como sede o pavilhão junto à Estação Ferroviária 
do Valongo. Uma das empresas mais importantes associadas a este projeto é a Petrobras, que terá nova 
sede no bairro do Valongo. A Usiminas é outro grande nome associado ao parque tecnológico, que 
reunirá adicionalmente a Incubadora de Empresas, integrantes do APL (Arranjo Produtivo Local) de 
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Tecnologia da Informação, o Tecjob (Instituto de Tecnologia José Bonifácio), a Infovia, a Rede BS, 
universidades locais, empresas e entidades que venham a se cadastrar. Também conta com a 
participação de entidades como Associação Comercial de Santos, SEBRAE e FIESP/CIESP. 
 

 Centro de Controle Operacional 
 
Trata-se de um sistema integrado de monitoramento que atenderá a prefeitura de Santos, CET, EMTU, 
SAMU, PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, IML, entre outras instituições, tendo como benefícios 
previstos a maior agilidade no atendimento de urgências, no gerenciamento de crises e maior segurança.  
 

 Nova FATEC e ETEC 
 
A FATEC será instalada no edifício histórico Hospedaria dos Imigrantes, cuja restauração foi estimada 
em mais de 30 milhões de reais. Já a nova ETEC será no bairro da Vila Nova. Ambas serão voltadas a 
cursos relacionados a portos, logística, petróleo e gás. 
 

 Hospital de Clínicas e Maternidade 
 
O antigo hospital dos Estivadores está em reforma desde o início do ano (2014), e depois de pronto terá 
223 leitos, para internação adulto, maternidade e obstetrícia, além de UTIs adulto, neo-natal e semi-
intensiva.  
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5. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO E ALTERNATIVAS 
ESTUDADAS 

 
5.1 As Justificativas para a Implantação do Empreendimento 
 
5.1.1 As Características Gerais do SIM - Sistema Integrado Metropolitano e do VLT – 

Veículo Leve sobre Trilhos 
 
O Projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) da RMBS, 
busca implantar um projeto que, de um lado, possibilite estruturar o sistema de transporte coletivo e, de 
outro, ser elemento para desencadear a requalificação urbana ao longo de toda a região. 
 
O Projeto elaborado, aliado a uma ampla reorganização do transporte coletivo sobre pneus dos sistemas 
metropolitano e municipal, abrange de forma direta os municípios de Santos, São Vicente e mais tarde, 
Praia Grande, já em curto prazo. Em médio prazo, tem por objetivo atingir os municípios de Guarujá e 
Bertioga, e com perspectivas em longo prazo de produzir impactos diretos e indiretos nas áreas de 
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. 
 
Somam-se às questões de demanda e oferta de transportes (abordadas mais adiante), que suportam em 
primeira análise a implantação do SIM da RMBS, os aspectos urbanísticos e ambientais que corroboram 
a necessidade de sua implantação: 
 

i. Há a necessidade de redução da quantidade de ônibus metropolitanos circulando especialmente 
nos municípios de Santos e São Vicente, situação inclusive reivindicada pelas respectivas 
prefeituras, em função da introdução de um sistema de média capacidade e racionalização do 
sistema alimentador, com impactos na fluidez do trânsito, emissão de ruído e poluição 
atmosférica, com melhoria da qualidade ambiental urbana; 

 
ii. Há necessidade de se estruturar um sistema de transporte que reforce o caráter metropolitano da 

região, atendendo de forma adequada aos fluxos diários, ou seja, os deslocamentos da população 
para realização das atividades de trabalho, estudo e lazer. 

 
Complementarmente, podem ser citadas também algumas das principais vantagens da utilização da 
tecnologia VLT, com destaque para: 
 
 Oferece aos passageiros um transporte moderno com condições de conforto superiores; 

 
 Contribui para a saúde e melhoria da qualidade de vida da população, com novo padrão de 

conforto nas suas condições de mobilidade urbana. Com a redução do número de automóveis e 
de ônibus e a revisão dos planos de circulação, há uma diminuição dos congestionamentos e da 
poluição sonora e do ar; 

 
 Tem maior atratividade para os usuários constituindo-se, assim, em uma alternativa real ao uso do 

automóvel (rapidez, conforto, acessibilidade); 
 
 Apresenta baixo impacto energético: 2,6 vezes menos energia que os ônibus e 5,4 vezes menos 

que o automóvel; 
 
 Ocupa menos espaço (para transportar o mesmo número de passageiros uma via expressa ocupa 

seis vezes mais espaço que um VLT); 
 
 Maior capacidade de transporte (número de passageiros transportados); 
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 Representa investimento com alta rentabilidade socioeconômica. Além disso, em função de 
proporcionar atendimento à demanda em horizonte de médio e em longo prazo, ou seja, maior 
vida útil sem saturação do sistema permite postergar a necessidade de novos investimentos em 
sistemas de transportes. 

 
5.1.2 As Características Territoriais e Socioeconômicas da Região Metropolitana da 

Baixada Santista 
 
A Região Metropolitana da Baixada Santista foi criada pela Lei Complementar n° 815 de 30 de julho de 
1996, sendo composta por nove municípios que ocupam uma área de 8.875.767,049 Km², o que 
corresponde a 0,03% da superfície brasileira e 1,0% da estadual. 
 
Santos é o município-sede da RMBS, com sua área urbana situada na ilha de São Vicente, juntamente 
com o município de mesmo nome. Na parte continental sul estão localizados os municípios de Peruíbe, 
Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Na parte continental central localiza-se o município de Cubatão. Ao 
norte se localizam os municípios de Guarujá, na Ilha de Santo Amaro, e Bertioga na parte continental do 
litoral Norte do Estado de São Paulo. 
 
A RMBS engloba um polo industrial, com destaque para siderurgia, refinaria de petróleo e petroquímica, 
possui o maior porto da América do Sul e, ainda, forte vocação turística. Seus municípios possuem uma 
população fixa estimada em 1.664.136 milhão de habitantes, elevada taxa de população urbana - 
superior a 97% (IBGE, 2010), abrigando, aproximadamente, 4,03% da população do Estado de São 
Paulo. Destacam-se, em particular, os municípios de Santos e São Vicente, totalmente conurbados, e 
que respondem por praticamente 45% da população da região, conforme indicado na Tabela 5.1.2-1, a 
seguir. 
 
Por sua vez, os municípios de São Vicente e Praia Grande adquiriram características de cidades 
dormitório, apresentando intensa conurbação entre si. Já os municípios de Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá 
e Bertioga têm forte característica de cidades turísticas. 
 

Tabela 5.1.2-1 
População da Região Metropolitana da Baixada Santista 

 

 
                         

        Fonte: IBGE - 2010 

 
Importante destacar, ainda, que a população da RMBS somada à população flutuante atinge o triplo 
desse valor, reforçando a ideia de possuir grande apelo turístico. 
 
Especificamente, o município-sede, Santos, concentra a maior parcela da população (25,2%) e ocupa 
11,8% da área total da região, resultando numa densidade média de 1.492,23 habitantes/km2 (IBGE, 
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2010); é também o responsável pela maior parte das atividades econômicas desenvolvidas na RMBS, 
exercendo uma grande polarização sobre a região. 
 
As características territoriais e socioeconômicas na região geram importantes fluxos de deslocamentos 
de pessoas entre os municípios que compõem a RMBS. Assim, como se viu, no contexto da região 
metropolitana litorânea que reúne municípios de diferentes portes econômicos e populacionais, que 
agrega atividades produtivas variadas, incluindo o turismo, com funções na rede urbana diversificadas, 
desde o polo regional provedor de bens e serviços, até centros locais/cidades dormitório, os 
deslocamentos das pessoas, com seus diferentes motivos, tendem a se manifestar de forma singular com 
especificidades, quer em termos de intensidade entre suas origens e destinos, quer de direcionamento. 
 
Mais ainda, diante de investimentos que têm os setores Petróleo e Portuário como drivers para a 
instalação do expressivo complexo de serviços e produção de bens vinculados às atividades petrolíferas 
e portuárias no litoral do estado de São Paulo, o potencial de investimento na RMBS pode chegar a 
aproximadamente 66 empreendimentos distintos, configurando um investimento da ordem de R$ 45,5 
bilhões, com maturação até 2025 e formação de 57 mil empregos diretos na operação. 
 
Diante desse panorama, as questões relacionadas à mobilidade urbana e a pressão inédita sobre a 
infraestrutura viária, além da demanda já existente, assumem importância significativa no contexto do 
transporte público e exigem soluções imediatas. 
 
5.1.3 A Mobilidade na RMBS e os Estudos de Demanda 
 
5.1.3.1 Pesquisa OD Domiciliar (2007) e a atualização através da Mini OD (2012) 
 
O planejamento metropolitano depende fundamentalmente do entendimento das atividades e da vocação 
da região, associado à dinâmica de mercado que interfere no uso e ocupação do solo. Esses elementos 
se refletem diretamente na demanda por transportes, a qual ocorre segundo padrões típicos de 
mobilidade por tipo de passageiro. 
 
Neste contexto, a Pesquisa de Origem - Destino é o estudo básico sobre a mobilidade de uma região, 
investigando os deslocamentos diários que as pessoas fazem. Por sua significativa abrangência, é 
considerado o censo dos transportes. 
 
As Pesquisas Domiciliares de Origem e Destino, de maneira geral, visam produzir como resultados dois 
grandes blocos de dados e informações: 
 
 Informações e dados sobre as características socioeconômicas da população; 
 Dados e informações sobre as viagens de cada membro do domicílio entrevistado, realizadas no 

dia anterior ao da pesquisa, envolvendo motivo, horário, destino, modo de transporte utilizado, 
tempo de viagem, transferências e os locais em que ocorrem. 

 
Buscando-se promover a atualização da Pesquisa de 2007, uma Mini Pesquisa OD foi executada em 
2012; seu desenvolvimento tem como foco a implantação do VLT na RMBS, concentrando a realização 
das entrevistas nas regiões de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e Praia Grande. Tal consideração 
mostrou-se válida a partir da análise dos resultados apresentados na Pesquisa OD 2007, os quais 
demonstram que: 
 

a) Os municípios selecionados eram responsáveis por, aproximadamente, 88% do total de viagens 
da região, evidenciando sua grande influência no contexto da implantação do VLT e da 
reestruturação do sistema de transporte público na RMBS; 
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Tabela 5.1.3.1-1 
Participação dos municípios da RMBS no total de viagens na região (OD 2007) 

 

Município 
Viagens 

Motorizadas 
Viagens Não Motorizadas Total de 

viagens 
% 

% 
acumulado A pé Bicicleta 

Santos 333.378 218.935 46.134 598.446 29% 29% 

São Vicente 231.739 145.835 49.484 427.058 21% 49% 

Guarujá 197.338 96.024 80.022 373.384 18% 67% 

Praia Grande 142.530 61.460 56.513 260.504 13% 80% 

Cubatão 93.043 56.420 12.966 162.428 8% 88% 

Itanhaém 45.238 25.690 21.042 91.971 4% 92% 

Mongaguá 27.082 17.076 11.576 55.734 3% 95% 

Peruíbe 19.220 20.288 15.530 55.037 3% 97% 

Bertioga 25.624 19.302 10.028 54.954 3% 100% 

RMBS 1.115.192 661.030 303.295 2.079.516 100%  
        Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007 RMBS 

 
 

b) Em termos populacionais, os municípios citados detêm, de acordo com o Censo 2010 do IBGE, 
85% do total de habitantes da RMBS, conforme constatado na tabela a seguir, demonstrando o 
grande potencial de geração de demanda dessa região para o novo sistema de transportes aqui 
proposto. 

 
Tabela 5.1.3.1-2 

Distribuição  populacional nos municípios da RMBS (IBGE 2010) 
 

Município Área (km²) % 
População Densidade 2010 

(hab/km²) 2000 2010 

Santos 280,674 12% 417.983 419.400 1.494,26 

São Vicente 147,893 6% 303.551 332.445 2.247,88 

Guarujá 143,454 6% 264.812 290.752 2.026,80 

Praia Grande 147,065 6% 193.582 262.051 1.781,87 

Cubatão 142,879 6% 108.309 118.720 830,91 

Itanhaém 601,670 25% 71.995 87.057 144,69 

Mongaguá 324,14 13% 51.451 59.773 184,40 

Peruíbe 142,005 6% 35.098 46.293 326,00 

Bertioga 490,148 20% 30.039 59.773 97,21 

RMBS 2.419,928  1.476.820 1.676.264  
                   Fonte: Censo 2010 IBGE 

 
 
 Características das Viagens 

 
 Matriz de Viagens 

 
A Tabela 5.1.3.1-3 apresentada a seguir, consolida os dados da “matriz de viagens diárias” para o ano de 
2012, para os nove municípios da RMBS. Dela se observa que ao todo eram realizadas diariamente 
2.173.208 viagens, com destaque para Santos, São Vicente e Guarujá, municípios com as maiores 
gerações de viagens da RMBS. 
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Tabela 5.1.3.1-3 
Matriz de viagens dos municípios da RMBS – 2012 

 

2012 ‐ Total BERTIOGA CUBATÃO GUARUJÁ ITANHAÉM MONGAGUÁ PERUÍBE PRAIA GRANDE SANTOS SÃO VICENTE Externa TOTAL

BERTIOGA 59.545       124            1.140         ‐               ‐                    ‐          ‐                        659           577                   153          62.198          

CUBATÃO 134             126.530    2.905         98                 ‐                    11            5.276                    21.617     11.983             1.344      169.897       

GUARUJÁ 1.534         3.756         295.079    319               16                     161         1.204                    24.774     2.271               684          329.798       

ITANHAÉM ‐              98               319            88.668         2.141               954         641                        662           93                     351          93.926          

MONGAGUÁ ‐              ‐             16               1.968           50.751             631         2.429                    842           864                   184          57.684          

PERUÍBE ‐              11               151            875               394                   55.494   57                          882           46                     128          58.038          

PRAIA GRANDE ‐              5.710         1.135         641               2.797               57            209.386               25.429     17.474             1.658      264.287       

SANTOS 594             21.229      24.790      662               919                   882         24.980                  550.241  98.174             7.134      729.605       

SÃO VICENTE 577             13.069      2.486         93                 831                   46            17.975                  99.574     258.699           2.022      395.373       

Externa 149             1.344         681            437               184                   52            1.538                    6.081       1.937               ‐          12.402          

TOTAL 62.532       171.870    328.702    93.761         58.033             58.287   263.487               730.761  392.119           13.657    2.173.208    

DESTINO

O
R
IG

EM

 
 

 
A comparação dos dados desta Tabela (2012) com os dados da Pesquisa OD realizada em 2007, mostra 
que ocorreu um crescimento médio de viagens entre 2007 e 2012 de 0,89% ao ano, taxa inferior ao 
crescimento populacional no período, atribuída ao envelhecimento da população. 
 

 Modo de Viagem: Motorizadas x Não Motorizadas 
 
A Figura 5.1.3.1-1, a seguir, compara os volumes de viagens para os anos de 2007 e 2012, classificando-
as em motorizadas e não motorizadas. Para a RMBS como um todo, as viagens motorizadas, que 
representavam 54% das viagens em 2007, passaram para 62% em 2012. Por outro lado, as viagens não 
motorizadas tiveram sua participação diminuída de 46% para 38% no mesmo período. 
 

 
 

Figura 5.1.3.1-1: Modo de viagem: motorizada e não motorizada 
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 Modo de Viagem: Coletivo, Individual, A pé e Bicicleta 
 
A Figura 5.1.3.1-2 apresenta a distribuição percentual das viagens pelos modos coletivo, individual, a pé 
e bicicleta, por município. De modo geral, como já apresentado na figura anterior, observa-se uma maior 
participação dos modos coletivo e individual (motorizados) associada à redução percentual das viagens 
pelos modos a pé e bicicleta (não motorizados). 
 
Para a RMBS, constata-se que o modo individual teve o maior crescimento, passando de 21% das 
viagens em 2007 para 26%em 2012, enquanto as viagens de bicicleta tiveram a maior redução, de 15% 
para 11% no mesmo intervalo. 
 
O modo coletivo aumentou de 33% para 36% e as viagens a pé caíram de 32% para 26%. 
 

 
 

Figura 5.1.3.1-2: Modo de viagem: coletivo, individual, a pé e bicicleta 
 
 

 Motivo de Viagem 
 
As viagens diárias, classificadas por motivo, são apresentadas na Figura 5.1.3.1-3. Tanto em 2007 
quanto em 2012, às viagens por motivo trabalho representavam 49% do total. Já as viagens por motivo 
estudo tiveram uma redução de 39% em 2007 para 30% em 2012, ao passo que os demais motivos, 
compras, saúde e lazer e outros, passaram de 11% para 21% neste período. O decréscimo percentual de 
viagens por motivo estudo está coerente com a diminuição da população jovem estudante constatada na 
RMBS. 
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Figura 5.1.3.1-3: Motivo de viagem 
 

 Tempo Médio de Viagem (minutos) 
 
O tempo médio de viagem na RMBS teve um aumento de 8,1% entre 2007 e 2012, passando de 31,9 
minutos para 34,5 minutos. A Figura 5.1.3.1-4, a seguir, compara, por modo, o tempo médio de viagem 
para os dois anos. De modo geral, enquanto os modos coletivos tiveram um aumento de 12% no tempo 
de viagem, os demais modos, individual e não motorizado, tiveram economia de 5% de tempo. 
 

 
 

Figura 5.1.3.1-4: Tempo médio (minutos) de viagem 
 
 
Por fim, os gráficos apresentados a seguir através da Figura 5.1.3.1-5 consolidam um resumo desta 
matriz de viagens, mostrando as proporções de origens e destinos das viagens pelos municípios da 
RMBS. 
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Figura 5.1.1.1-5: Origens e destinos da matriz de viagens, por município, em 2012 
 
 
 Índice de Mobilidade 

 
O índice de mobilidade da RMBS teve uma redução de 1,27 em 2007 para 1,25 em 2012. Por outro lado, 
o índice de mobilidade motorizado aumentou de 0,68 para 0,78. A Figura  apresenta os índices de 
mobilidade, total e motorizado, por município para os dois anos analisados. 
 

 
 

Figura 5.1.3.1-5: Índice de mobilidade 
 
 
 Zonas de Atração de Viagens 

 
Através dos mapas apresentados a seguir é possível avaliar que as zonas que mais atraem viagens 
estão localizadas nos centros das principais cidades da RMBS. 
 
No mapa da Figura 5.1.3.1-6 observa-se que Santos se difere pelo espraiamento destas zonas, tendo 
cinco zonas com atração superior a 1.300 viagens na hora-pico da manhã, dada a diversificação da oferta 
de empregos no município. Vale observar que uma dessas zonas de tração de viagens de Santos é 
justamente a região do Valongo, um dos objetivos específico de atendimento de transporte do VLT – 
trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2).  
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Nas demais cidades, os empregos e escolas concentram-se no nos centros comerciais das mesmas, 
gerando 77% das viagens da região. 
 

 
 

Figura 5.1.3.1-6: Mapa de zonas de atração de viagens 
 
 
5.1.3.2 Projeções de Demandas: Comparação de Cenários para a Divisão Modal 
 
A Tabela 5.1.3.2-1, a seguir, apresenta um quadro comparativo da demanda por tipo de operadores nos 
diferentes cenários considerados (2014 / 2020 / 2030) e mostra que ao final das intervenções, o sistema 
intermunicipal (EMTU+VLT) será responsável por 42% dos deslocamentos do transporte coletivo.  
 

Tabela 5.1.3.2-1 
Divisão Modal – Comparação de Cenários 

 

Integração 
2014  

% 
2020  

% 

2020 
(Completo) % 

2030 
% 

Dia Dia Dia Dia 

VLT 69.007 9% 98.165 12% 156.763 19% 220.173 19%

EMTU 212.835 29% 198.446 24% 183.813 23% 190.165 23%

Municipais 423.245 58% 497.079 60% 469.086 58% 495.360 58%

Travessias Marítimas 27.072 4% 28.259 3% 5.734 1% 5.784 1% 

Total 732.158 100% 821.950 100% 815.396 100% 911.482 100%

 
Sob o ponto de vista dos tipos de integração, a Tabela 5.1.3.2-2, a seguir, apresenta a proporção dos 
tipos de combinações realizadas pelos usuários do VLT. Nela é possível se avaliar que com a totalidade 
da rede do VLT implantada, 41% dos usuários atingirão seus destinos somente com o VLT, demostrando 
a grande permeabilidade obtida. 
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Tabela 5.1.3.2-2 
Demanda VLT por tipo de integração – Comparação de Cenários 

 

Integração 
2014  

% 
2020  

% 
2020 

(Completo) % 
2030 

% 
Dia Dia Dia Dia 

VLT 23.086 33% 29.252 30% 58.043 37% 89.576 41% 

VLT + EMTU 21.381 31% 24.633 25% 36.878 24% 41.000 19% 

VLT + Municipais 17.532 25% 30.540 31% 52.532 34% 76.547 35% 

VLT + EMTU + Municipais 3.338 5% 10.173 10% 9.144 6% 11.698 5% 

Outras combinações 3.669 5% 3.568 4% 165 0% 1.353 1% 

Total 69.007 100% 98.165 100% 156.763 100% 220.173 100%

 
 
Já em relação aos benefícios decorrentes da redução do tempo de viagem, estima-se que ao final do 
programa, o usuário consiga economizar, em média, 135 minutos por mês. 
 
Portanto, com base em todo o anteriormente exposto, entende-se como totalmente justificada a 
implantação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase), integrante da rede do SIM-VLT da 
RMBS, devendo ser destacada todos os benefícios esperados para a população em geral, em especial 
àquela usuária de transporte público coletivo. 
 
5.2 As Alternativas de Projeto Estudadas 
 
5.2.1 Alternativas de Localização do Traçado 
 
Enquanto que no primeiro trecho projetado do VLT, Barreiros – Porto (Fase 1), os estudos do projeto 
funcional estavam voltados a potencializar a integração modal e a inserção urbana do VLT em área/eixo 
ferroviário anteriormente operada pelo antigo TIM – Trem Intra Metropolitano, tem-se no trecho 
Conselheiro Nébias - Valongo (Fase 2), objeto específico deste EIA, a preocupação principal  voltada à 
minimização dos potenciais impactos no entorno imediato da área de implantação do mesmo e, da 
mesma forma, na superação de condicionantes restritivos ao projeto, em especial aquelas inerentes às 
áreas de interesse histórico e de preservação dos patrimônios cultural e arquitetônico. 
 
Somam-se a estes a preocupação em compatibilizar o projeto com os demais planos e ações previstas 
para a área central de Santos, a qual tem despertado enorme interesse pela poder publico e iniciativa 
privada nos últimos anos. 
 
Em função das especificidades da área onde se projeta a implantação desse trecho do VLT, fortemente 
marcada pela presença de corredores de transporte, seja interno à cidade como de entrada e saída da 
mesma; edifícios de interesse histórico e arquitetônico, e diante de um sistema viário de capacidade 
reduzida, o estudo de alternativa de traçado e localização das estações foi calcado nas seguintes 
premissas gerais: 
 
 Minimização das áreas de desapropriação; 

 
 Observação dos níveis de tombamento e preservação de edificações históricas; 

 
 Minimização dos cruzamentos com o bonde histórico e trólebus; 

 
 Manutenção de faixa de tráfego para veículos de maior porte como ônibus; caminhões e veículos 

especiais; 
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 Minimização dos impactos com as redes da infraestrutura urbana; 
 
 Atendimento de polos geradores de viagens 

 
5.2.1.1 Alternativa 01: Av. Conselheiro Nébias (ida e volta) 
 
A configuração inicialmente imaginada do traçado, conforme mostrada referencialmente na Figura 
5.2.1.1-1, a seguir, ocupava 8,5 km considerando o início pela Avenida Conselheiro Nébias nos dois 
sentidos pelo canteiro central, seguia pelas ruas General Câmara e do Comércio, atendendo ao centro 
histórico de Santos. 
 
Na Rua do Comércio, compartilhava espaço com o bonde histórico, o que exigiria seu remanejamento 
para a porção direita da via. Continuava pela Rua Marquês do Herval, e após o Terminal Valongo, 
cruzava a Praça dos Andradas e seguia pela Rua Amador Bueno até retornar pela Av. Conselheiro 
Nébias. 
 

 
 

Figura 5.2.1.1-1: Traçado referencial da alternativa 01, que contempla a Av. Conselheiro Nébias 
(sentidos norte e sul). 
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5.2.1.2 Alternativa 02: Binário pelas Ruas Campos Mello / Dr. Cochrane (ida) e Avenida  
Conselheiro Nébias (volta) 

 
Conforme ofício Nº 514/2013-DP encaminhado à EMTU pela CET de Santos, em 06/05/2013, foi pedida a 
possibilidade de alteração do traçado inicialmente previsto para o VLT para a utilização do “binário” pelas 
Ruas Campos Mello / Dr. Cochrane (ida) e Avenida Conselheiro Nébias (volta), e a substituição da Rua 
Visconde de São Leopoldo à Rua do Comércio. O projeto básico dessa alternativa do Trecho Conselheiro 
Nébias – Valongo foi então desenvolvido pela EMTU até o mês de maio de 2013. 
 

 
 

Figura 5.2.1.2-1: Traçado referencial da alternativa 02, que contempla o “binário” pelas Ruas Campos Mello / Dr. Cochrane (ida) 
e Avenida Conselheiro Nébias (volta). 

 
 
Entretanto, na Avenida Conselheiro Nébias, especificamente, foi verificado que o traçado (via 
permanente) do VLT interferiria com a principal rede de distribuição de gás – RETAP (Reservatório 
Tubular de Alta Pressão), demandando a instalação de uma proteção catódica, segundo informações da 
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Comgás, através do ofício 3551/2013, de 30/10/2013.  O remanejamento da rede de alta pressão em aço 
seria possível; porém, custoso. 
 
5.2.1.3 Alternativa 03: Binário pelas Ruas Campos Mello / Dr. Cochrane (ida) e Ruas 

Constituição e Luís de Camões (volta) 
 
A partir das impedâncias decorrentes das alternativas discutidas anteriormente, foi dado início a um novo 
projeto funcional deixando de atravessar a área de conflito da Avenida Conselheiro Nébias para passar 
pela Rua Constituição. 
 
Para tanto, foram estudadas quatro propostas para a confluência com Av. General Francisco Glicério, a 
partir da Rua da Constituição, que seria possível utilizar ou não a Rua São Vicente de Paula já prevista 
pelo Plano de Diretrizes Viárias do município de 1994 como sujeita a desapropriação para abertura de 
viário, o que facilitaria as alternativas desenvolvidas: 
 
 Proposta inicial: Rua Luís de Camões, Av. Cons. Nébias, Rua São Vicente de Paula, até o 

cruzamento da Av. Gal. Francisco Glicério e Av. Washington Luís; 
 Alternativa 1: Rua Luís de Camões, Av. Cons. Nébias, Rua São Vicente de Paula, R. Barão de 

Paranapiacaba, cruzando por esta rua a Av. Washington Luís até a Av. Gal. Francisco Glicério; 
 Alternativa 2: Rua Luís de Camões, Av. Cons. Nébias, Rua São Vicente de Paula, abertura de 

nova via com desapropriação de imóveis residenciais horizontais até a Av. Gal. Francisco Glicério; 
 Alternativa 3: Rua Luís de Camões, R. Cunha Moreira, R. Pérsio de Queiroz Filho, abertura de 

nova via com desapropriação de imóveis residenciais horizontais até a Av. Gal. Francisco Glicério. 
 
Em contato com a EMTU, a Prefeitura de Santos determinou entre as opções, como melhor alternativa a 
continuidade do traçado pelo canteiro central da Av. Conselheiro Nébias entre a Rua Luís Gama e a Av. 
Francisco Glicério, o que resultou na abrangência das seguintes vias: Rua Campos Mello; Rua Doutor 
Cochrane; Rua João Pessoa; Rua São Bento; Rua Visconde de Embaré; Rua Amador Bueno, Avenida 
Visconde de São Leopoldo, Rua da Constituição, Rua Luis de Camões e porção final da Avenida 
Conselheiro Nébias. 
 
A caracterização do binário ao utilizar as ruas Campos Mello, Doutor Cochrane, Constituição e Luís de 
Camões, conforme ilustra de forma referencial A Figura 5.2.1.3-1, a seguir, expande a capacidade de 
atendimento à rede e abrange maior quantidade de áreas residenciais. 
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Figura 5.2.1.3-1: Traçado referencial da alternativa 03 que contempla o “binário” pelas Ruas Campos Mello / Dr. Cochrane (ida) e 

Ruas Constituição e Luís de Camões (volta). 
 
Portanto, vale se destacar que a escolha desta alternativa selecionada como diretriz de traçado e a 
localização das estações para o Trecho Conselheiro Nébias / Valongo do VLT (Fase 2), decorreu do 
levantamento e da análise dos seguintes critérios: 
 

 Impactos de desapropriações decorrentes da geometria do traçado da via permanente e da 
implantação das estações e subestações; 

 Atendimento aos polos geradores de viagem; 
 Conservação da classificação viária “arterial” da Avenida Conselheiro Nebias; 
 Distanciamento das redes de alta pressão de gás; 
 Integração / compatibilidade com novos projetos em desenvolvimento pela PMS; e 
 Impactos com edificações históricas e bonde. 
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Nesta atual configuração, o traçado final proposto possui cerca de 8,0 km de extensão, considerando seu 
início pela Rua Campos Mello e retorno pela Rua da Constituição, com fim do trecho na Av. Conselheiro 
Nébias no sentido Centro-Praia. Este atenderá universidades e outros equipamentos públicos localizados 
ao longo das vias do binário que se inicia na interligação com o Trecho Barreiros – Porto e seguem 
sentido norte, bem como permitirá integração com o terminal de catraias. Após a Rua Dr. Cochrane, 
segue pela Rua João Pessoa, atendendo o centro histórico de Santos, o Poupatempo, a Prefeitura 
Municipal, assim como a sede administrativa da Petrobrás e diversos outros serviços relevantes desta 
área. Da mesma forma, o traçado seguindo pela Rua Visconde de Embaré, permitirá a integração com o 
Terminal de Ônibus do Valongo. 
 
De acordo com a Secretaria de Planejamento da prefeitura Municipal de Santos, na Rua Amador Bueno o 
traçado atenderá o futuro projeto do teleférico que acessará da área da rodoviária e o morro São Bento. 
Após o Terminal Valongo, o traçado do VLT cruzará a Praça dos Andradas e seguirá pela Rua Amador 
Bueno até a Rua da Constituição sentido sul, onde atende às universidades, hospitais e futuros 
empreendimentos imobiliários públicos e particulares ao longo da via que passa pela Rua Luís de 
Camões até retornar pela Av. Conselheiro Nébias. 
 
Por fim, à título meramente ilustrativo, apresenta-se a seguir a Figura 5.2.1.3-2 que permite a 
visualização “referencial” das três principais alternativas estudadas para a definição do traçado do VLT / 
trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2). 
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5.2.2 Alternativas de Tecnologias 
 
Muitas ideias e experiências se desenvolveram na segunda metade do século XX para concepção de 
sistemas de transportes públicos de capacidade intermediária (e vários para o trabalho específico de 
atendimento aos grandes aeroportos mundiais) 
 
Monotrilhos com veículos suspensos ou neles apoiados, bondes modernos e versões novas de VLT’s 
(veículos leves sobre trilhos), assim como VLP’s (veículos leves sobre pneumáticos) surgiram nesse 
período; todos baseados nas possibilidades de ter faixas de circulação exclusivas ou prioritárias, de 
operar com comboios, de utilizar a tração elétrica (com variantes híbridas e/ou a baterias) e de circularem 
“guiados”; ou seja, contidos em seus trilhos ou orientados por guias que garantam a menor utilização 
possível das pistas de rolamento. 
 
Assim, com base nos dados consolidados no gráfico apresentado a seguir através da Figura 5.2.2-1, 
abaixo, é possível se observar que nos dias atuais os sistemas metroviário e de trens modernizados 
(estes podendo compor uma sub categoria) são os de maior capacidade, sendo que os ônibus 
apresentam a menor capacidade e os sistemas guiados (sobre trilhos ou com pneumáticos) compõem 
uma ampla gama de capacidades intermediárias, função da maior ou menor adoção de características 
técnicas que as fazem variar. 
 

 
Figura 5.2.2-1: Capacidade de Transporte por Tipo de Modalidade 

 
 

Deve ser enfatizado, também, que na análise da seleção de um sistema de transporte, é necessário se 
considerar, em especial: 

 A demanda e seu perfil para definir a oferta presente e futura; 
 As características do meio urbano, físicas, ambientais e econômicas; 
 A qualidade de serviço que se quer oferecer; 
 A acessibilidade, a segurança (regularidade e confiabilidade); 
 Os custos de investimento, de operação, de manutenção e de renovação ; 
 Os impactos na cidade, no entorno e no trânsito. 

 
Neste cenário, os metrôs e os VLTs (os sistemas de trilhos) são as soluções estruturadoras mais 
ecológicas e eficientes, seja pela redução na emissão de CO2, seja pela capacidade e versatilidade (a 
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possibilidade de aumento ou redução do comboio), seja pela redução da frota circulante de automóveis e 
ônibus. 
 
No caso em questão, quando dos estudos de implantação do SIM – Sistema Metropolitano da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, a opção pelo VLT levou em consideração além das características 
acima mencionadas, a importância dos reflexos desejados na dinâmica urbana da região de interesse, 
com destaque para: 
 

 o incremento das atividades terciárias; 
 a requalificação e melhoria dos espaços públicos, contribuindo para a melhoria de vida de 

todos os habitantes e particularmente para a terceira idade; 
 vinculação da opção dos sistemas de transporte com a história e a cultura da Baixada 

Santista, promovendo e identificando a população com o sistema e, consequentemente, 
desenvolvendo a cidadania; 

 melhoria da qualidade do serviço de transportes públicos; 
 melhoria da qualidade do ambiente; 
 implementação de programas de revitalização urbana e qualificação do entorno, 

contribuindo para fazer do usuário um partícipe na manutenção do próprio sistema. 
 
Soma-se a isso, no caso do primeiro trecho do VLT (Barreiros – Porto), já em obras de implantação, a 
diretriz de requalificar da faixa férrea já existente e outrora utilizada com a mesma finalidade; qual seja, o 
transporte coletivo de massa. 
 
Conclui-se, assim, que a tecnologia do VLT é de notória importância para o SIM da RMBS pela 
excelência do caráter estruturador do desenvolvimento urbano e, ainda, porque proporciona diferenciada 
externalidade positiva aos investimentos aplicados. 
 
Agrega-se, ainda, a superior atratividade como modo de transporte garantindo maior conforto, segurança 
e pontualidade nos deslocamentos, ordenação da ocupação e uso do solo, ao longo da faixa do VLT, 
além de formular oportunidades para empreendimentos associados. Merece destaque, em especial, a 
redução na emissão de CO2 seja pela performance do material rodante, seja pela redução da frota 
circulante de automóveis e ônibus. 
 
Portanto, o estudo final, desenvolvido a partir de outros precedentes, culminou com a adoção de uma 
única tecnologia na linha principal, estruturadora do SIM, qual seja: o VLT - Veículo Leve sobre Trilhos 
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6. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
6.1 Localização Referencial do Empreendimento 
 
O empreendimento projetado abrange áreas localizadas no município de Santos e se desenvolverá por 
uma extensão aproximada de 8,0 km, considerando seu início na interligação com o Trecho Barreiros – 
Porto e seguindo sentido norte pela Rua Campos Mello / Rua Dr. Cochrane. 
 
Após a Rua Dr. Cochrane, no sentido oeste, seguirá pela Rua João Pessoa, atendendo o centro histórico 
de Santos, o Poupatempo, a Prefeitura Municipal, assim como a sede administrativa da Petrobrás e 
diversos outros serviços relevantes desta área. Deste ponto, já retornando no sentido leste, o VLT 
cruzará a Praça dos Andradas e seguirá pela Rua Amador Bueno até a Rua Constituição, quando rumará 
nesta via, no sentido sul, passando ainda pela Rua Luís de Camões até atingir a Av. Conselheiro Nébias. 
 
A localização geográfica do empreendimento, através de cartografia oficial, em mapa na escala 1:50.000, 
é apresentada a seguir através do  ”Mapa de Localização do Empreendimento” (CE-CNV-01). 



Fonte:
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo,
  Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da
  Baixada Santista, folhas: Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho/2002 - escala 1:10.000.
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6.2 Descrição do Empreendimento 
 
6.2.1 Características Gerais das Diretrizes do Traçado 
 
Nas diretrizes de traçado do trecho Conselheiro Nébias - Valongo do VLT da Baixada Santista (Fase 2) 
foram consideradas as alternativas previamente estudadas, conforme discutidas anteriormente no item 
5.2.1, atendendo às considerações feitas pela Prefeitura Municipal de Santos, pela Companhia de 
Engenharia de Tráfego - CET e pela Comgás, conforme reuniões entre as mesmas em conjunto com a 
EMTU, o Consórcio Gerenciador e o Consórcio Projetista. 
 
O trecho foi definido e estruturado com fundamento nos estudos apresentados em 31/01/2014, que 
resultou na abrangência das seguintes vias: Rua Campos Mello, Rua Doutor Cochrane, Avenida João 
Pessoa, Rua São Bento, Rua Visconde de Embaré, Rua Amador Bueno, Rua Constituição, Rua Luís de 
Camões e Avenida Conselheiro Nébias. 
 
De forma mais detalhada, em sua configuração atual, o traçado possui cerca de 8,0 km de extensão, 
considerando seu início pela Rua Campos Mello e retorno pela Rua da Constituição, com fim do trecho 
na Av. Conselheiro Nébias, no sentido Centro-Praia. Este atende universidades, e outros equipamentos 
públicos localizados ao longo das vias do binário que inicia na interligação com o Trecho Barreiros – 
Porto e seguem sentido norte, bem como permite integração com o terminal de catraias. 
 
A implantação do VLT em vias da área central de Santos pressupõe ainda a reorganização dos itinerários 
do bonde e trólebus, os quais deverão sofrer pequenas alterações, de modo a reduzir os impactos com a 
rede aérea do VLT. Todos estes aspectos devem ser oportunamente detalhados e discutidos com a 
Prefeitura Municipal de Santos, de forma a se encontrar soluções que não acarretem em problemas 
operacionais para nenhum dos sistemas. 
 
Seguindo pela Rua Visconde de Embaré, permite a integração com o Terminal de Ônibus do Valongo. De 
acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, de Santos, na Rua Amador Bueno o traçado 
atenderá também o futuro projeto do teleférico que acessará da R. Visconde de Embaré, ao morro de 
São Bento. Após o Terminal Valongo, cruza a Praça dos Andradas e segue pela Rua Amador Bueno até 
a Rua da Constituição sentido sul, onde atende às universidades, hospitais e futuros empreendimentos 
imobiliários públicos e particulares ao longo da via que passa pela Rua Luís de Camões até retornar pela 
Av. Conselheiro Nébias. 
 
As ruas Campos Mello e Dr. Cochrane, especificamente, terão configuração urbana requalificadas para 
implantação do sistema de VLT. Este tratamento de requalificação ao longo dessas vias inclui o 
alargamento da calçada direita do sentido do tráfego, lado estipulado para implantação da via 
permanente, e a diminuição da calçada esquerda da via. 
 
Para essas mesmas duas ruas, será necessária a elaboração de projetos de remanejamento da rede 
elétrica (de iluminação, média tensão da CPFL e entradas de energia dos imóveis lindeiros, além de 
outros serviços providos pela posteação existente), drenagem, redimensionamento dos passeios e 
reorganização do viário que mantém as características e dimensões atuais, assim como a remoção das 
árvores existentes do passeio esquerdo do sentido do tráfego. 
 
O traçado da via permanente possui 11 curvas, todas com raios não inferiores a 30 metros, conforme 
premissa definida pela empresa contratada para fabricação dos trens, chegando a 60 metros. 
 
O detalhamento, em planta, do traçado proposto, bem como a localização das 14 estações e dos 
principais pontos de interesse situados no entorno do projeto são apresentados a seguir através da 
Figura 6.2.1-1, articulada em 3 folhas. 
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Da mesma forma, o detalhamento pontual das situações existentes e propostas, em algumas das vias a 
serem abrangidas pelo traçado do VLT, através de seções/cortes referenciais, pode ser visualizado a 
seguir, através das Figuras 6.2.1-2 a 6.2.1-6. 
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6.2.2 Características Gerais das Estações 
 
As 14 estações propostas para o trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2), cujas localizações 
referenciais são mostradas através da Figura 6.2.2-1, adiante, apresentam uma única configuração em 
termos de inserção urbana ao longo do traçado proposto. A tipologia segue plataformas unidirecionais, 
implantadas no passeio, com 3,20m de largura e 20,00m de comprimento. As duas linhas de bloqueio 
previstas estarão dispostas em ambas as extremidades da estação, junto à travessia de pedestres; 
 
As estações serão implantadas lateralmente à via, nos passeios, em locais estrategicamente escolhidos, 
de forma a minimizar eventuais interferências: (i) em lotes lindeiros com testada para as vias onde será 
implantado o sistema; (ii) na circulação de pedestres nas áreas comerciais centrais de Santos; e  (iii) nas 
edificações de interesse histórico / arquitetônico.  
 
As estações serão construídas em concreto armado, inteiramente cobertas por cobertura metálica em 
alumínio anodizado com camada de proteção térmica. O fechamento lateral completo das estações 
deverá ser feito por aletas de vidro duplo que permitem visibilidade e troca de ar para qualidade 
ambiental, a serem mais detalhadas nas próximas etapas do projeto. 
 
Especificamente a seção da implantação do VLT na Rua Campos Mello e Rua Dr. Cochrane considera 
uma requalificação ao longo de toda a via que estipula o reposicionamento do meio fio existente, 
enterramento da rede aérea de iluminação, média tensão da CPFL e entradas de energia dos imóveis 
lindeiros, além de outros serviços providos pela posteação existente, a ampliação da calçada na lateral 
direita no sentido da via, onde estarão localizadas as estações, e a diminuição da calçada esquerda que 
exige a remoção das árvores existentes. Para o suporte da catenária, foi proposto poste específico 
localizado junto ao passeio na lateral direita da via. 
 
A denominação, o local referencial de implantação, o detalhamento das áreas de cobertura / 
atendimentos e o partido arquitetônico / operacional das estações estão consolidados no Quadro 6.2.2-1, 
a seguir. 
 

Quadro 6.2.2-1 
Características gerais e áreas de atendimento das estações projetadas para o VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo 

 

Estação / 
Nome 

Local 
Referencial de 
Implantação 

Área de Cobertura / Atendimento 
Partido 

Arquitetônico/ 
Operacional 

Xavier Pinheiro 
Confluência da Rua 
Campos Mello e Rua 
Xavier Pinheiro. 

Raio de 250 metros, envolvendo O Centro 
de Diagnóstico AFIP – Prefeitura de Santos, 
Antigo Hospital dos Estivadores, Escola 
Espiritualista Ordem e Progresso, Grupo 
Escolar Visconde de São Leopoldo e 
Assistência à Infância de Santos – Gota de 
Leite. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 

Universidades I Rua Campos Mello 

Raio de 250 metros, envolvendo Escola 
Politécnica, Núcleo de Apoio Psicossocial 
Capes – Prefeitura de Santos, Senac 
Santos, Universidade Católica de Santos e 
Centro Esportivo Unimonte. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 

Mercado Rua Dr. Cochrane. 

Raio de 250 metros, envolvendo 
Hipermercado, Mercado Municipal, Catraias, 
Colégio Santista Municipal, Escola Municipal 
Gemma Rebelo. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 
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Estação / 
Nome 

Local 
Referencial de 
Implantação 

Área de Cobertura / Atendimento 
Partido 

Arquitetônico/ 
Operacional 

Paquetá Rua João Pessoa 
Raio de 250 metros, envolvendo ocupações 
e atividades diversas. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 

Poupa Tempo 

Rua João Pessoa 
entre as ruas 
Constituição e Brás 
Cubas. 

Raio de 250 metros, envolvendo o Palácio 
da Justiça – Fórum Municipal, Poupatempo, 
Catedral de Santos, Teatro Coliseu, Outeiro 
de Santa Catarina. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 

Mauá 
Confluência da Rua 
João Pessoa e Rua 
Riachuelo 

Raio de 250 metros, envolvendo o Conjunto 
do Carmo, Pantheon dos Andradas, Bolsa 
do Café, Prefeitura Municipal de Santos, 
Bonde Turístico. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 

São Bento 

Confluência da Rua 
Visconde de São 
Leopoldo e Rua São 
Bento 

Raio de 250 metros, envolvendo a Escola 
Municipal Mario de Almeida Alcântara, Casa 
da Frontaria Azulejada, Museu do Pelé, 
Estação de Trem do Valongo, Museu Arte 
Sacra, Rodoviária, Terminal de Ônibus de 
Santos. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 

Valongo 

Confluência da Rua 
Visconde do Embaré 
entre a Rua São 
Bento e a Praça dos 
Andradas 

Raio de 250 metros, envolvendo Escola 
Municipal Mario de Almeida Alcântara, 
Rodoviária, Terminal de Ônibus de Santos, 
Igreja Nossa Senhora do Rosário, Teatro 
Guarany, Biblioteca Municipal. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 

José Bonifácio 

Confluência da Rua 
visconde de São 
Leopoldo e Rua São 
Bento. 

Raio de 250 metros, envolvendo o Antigo 
Centro Português, Teatro Coliseu, 
Poupatempo, Catedral de Santos, Palácio 
da Justiça – Fórum Municipal, Palacete 
Sociedade Humanitária. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 

Bittencourt 
Confluência da Rua 
Constituição e Rua 
Bittencourt. 

Raio de 250 metros, envolvendo o Colégio 
Municipal Santista, Teatro Coliseu, 
Poupatempo, Catedral de Santos, Palácio 
da Justiça – Fórum Municipal, Palacete 
Sociedade Humanitária. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 

Rangel Pestana 
Confluência da Rua 
Constituição e Av. 
Rangel Pestana. 

Raio de 250 metros, envolvendo a 
Universidade Metropolitana de Santos, 
Hipermercado, Centro Cultural Israelita 
Brasileiro, Casa da Visão – Prefeitura de 
Santos, Universidade Católica de Santos, 
Unimonte Campus Victório Lanza. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 
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Estação / 
Nome 

Local 
Referencial de 
Implantação 

Área de Cobertura / Atendimento 
Partido 

Arquitetônico/ 
Operacional 

Universidade II 
Confluência da Rua 
Constituição e Rua 
Dr. Emílio Ribas. 

Raio de 250 metros, envolvendo Centro 
Esportivo Unimonte, Universidade Católica 
de Santos, Unimonte Campus Victório 
Lanza, Escola Politécnica Treinasse, Núcleo 
de Apoio Psicossocial Capes, Senac de 
Santos 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 

Carvalho de 
Mendonça 

Rua Luís de Camões 

Raio de 250 metros, envolvendo o Clube 
Atlético Santista, o Centro de Diagnóstico 
AFIP – Prefeitura de Santos, Antigo Hospital 
dos Estivadores, Escola Espiritualista 
Ordem e Progresso, e a Assistência à 
Infância de Santos – Gota de Leite. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 

Tamadaré 

Confluência da Rua 
Luiz de Camões e 
Praça Almirante 
Tamandaré. 

Raio de 250 metros, envolvendo Centro de 
Diagnóstico AFIP – Prefeitura de Santos e a 
Escola Espiritualista Ordem e Progresso. 

Plataforma unidirecional, 
com 3,20m de largura e 
20,00m metros de 
comprimento. 
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6.2.3 Características Gerais dos Veículos do VLT, de Acessibilidade, de Conforto e de 
Circulação  

 
O VLT será um “metrô leve”, com módulos providos de rodas ferroviárias e guiados por trilhos, conforme 
ilustra a Figura 6.2.3-1, a seguir. As composições são articuladas, com sete módulos e seu comprimento 
é de aproximadamente 44,0 metros para uma unidade autônoma. Os veículos possuem cabinas de 
condução em ambas as extremidades, para que possam ser conduzidos em movimento nos dois sentidos 
da linha, durante a operação do sistema. 
 

 
 

Figura 6.2.3-1: Composição (módulos) de um VLT, exposto ao público, com utilização inicial prevista no 
Trecho Barreiros – Porto (Fase 1) 

 
 
As articulações dos módulos do VLT permitem o trânsito dos passageiros de um módulo para outro, 
constituindo, assim, um salão contínuo, sem portas de separação. Os pisos dos módulos na sua junção 
estão no mesmo nível.  
 
A altura externa do VLT, sem considerar o pantógrafo, não é superior a 3,60m (em relação aos boletos 
dos trilhos) e internamente é garantido um pé direito livre de, no mínimo, 2,10m.  
 
A capacidade do VLT é de 400 passageiros, considerados 6 passageiros por metro quadrado, sendo 
destes 70 passageiros sentados e sete ou oito portas de cada lado para entrada e saída de passageiros. 
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 Acessibilidade 
  
Os veículos são acessíveis a todos os passageiros, possuindo características que atendem, sem a eles 
se limitar:  
 

 Passageiros portadores de necessidades especiais (PNE);  
 Passageiros obesos;  
 Passageiros usuários de cadeira de rodas;  
 Passageiros idosos;  
 Passageiras gestantes;  
 Passageiros menores de 12 anos.  

 
 Conforto dos Passageiros 

 
 Conforto Térmico  

 
O veículo garante conforto térmico aos passageiros e aos seus condutores nas condições ambientais 
existentes nas quatro estações meteorológicas da RMBS.  Os veículos possuem isolamento térmico nas 
paredes, coberturas e estrados.  
 
Os vidros das portas dos parabrisas e das janelas possuem proteção para:  
 

 Atenuar a irradiação solar.  
 Antivandalismo.  
 Segurança dos passageiros.  

 
A proteção dos vidros é aplicada pelo lado interno dos veículos.  O veículo é provido de um sistema de ar 
refrigerado, com regulagem automática e comum para as unidades de refrigeração, com controle 
acessível ao condutor para regulagem da temperatura interior.  
 
 Conforto Acústico  

 
O veículo garante adequado conforto acústico aos passageiros e ao condutor dentro dos limites 
normalizados.  O conforto acústico é também garantido aos transeuntes no exterior do veículo, nas 
plataformas das paradas / estações, ao longo das ruas e avenidas e aos imóveis das regiões lindeiras à 
rede de VLT. 
 
Os níveis de ruído serão medidos no meio, sobre o eixo horizontal, nas extremidades dos módulos e nos 
gangways do veículo e não deverão ser superiores a 64 dBA com o veículo parado (V = 0 km/h) ou 75 
dBA com o veículo circulando à velocidade constante de 60 km/h.  
 
 Conforto Dinâmico – Vibração  

 
Atenção especial foi dada para assegurar a geração mínima, com atenuação adequada das vibrações, de 
modo a não afetar o conforto dos usuários, dos transeuntes e das edificações lindeiras, em especial 
daquelas protegidas / tombadas pelo patrimônio histórico / arquitetônico.  
 
As frequências próprias das vibrações são o máximo possível afastadas daquelas prejudiciais à saúde, 
definidas na Norma ISO 2631.  O projeto atende às especificações determinadas na Norma ISO 14837-1 
para geração de vibrações e ruído durante operação de veículos sobre trilhos.  
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 Conforto Visual  
 
As dimensões e a localização das janelas permitem a visão externa de todos os passageiros, em pé ou 
sentados, principalmente nas plataformas das estações/paradas.  
 
Em condições normais (com iluminação natural), o nível de iluminamento no interior dos veículos é de 
400 lux ± 50 lux. Na ausência ou deficiência de iluminação natural, o nível de iluminamento no interior dos 
veículos é de 350 lux ± 50 lux, em qualquer ponto na altura de 800 mm acima do piso. Um nível de 
iluminamento de 120 lux será atendido durante 30 minutos, em caso de falta da iluminação normal, pela 
iluminação de emergência do veículo.  
 
A iluminação das áreas de circulação assistida de usuários e rotas de fuga possuem nível de 
iluminamento mínimo de 5 lux, medida no nível do piso. Em cada cabina de condução e em cada porta de 
acesso existe um ponto de luz de emergência. 
 
 Circulação Interna 

 
A altura interior do veículo não é menor que 2.150 mm.  A largura dos corredores não é menor que 600 
mm junto aos truques dos veículos e menor que 800 mm no restante do veículo, inclusive nos gangways.  
 
Os locais destinados a usuários com cadeiras de rodas estão projetados em conformidade com os 
requisitos da norma ABNT NBR 14021.  
 
 Distribuição dos Assentos  

 
A distribuição dos assentos atende aos requisitos das diretrizes de design da boa ergonomia e da 
capacidade especificada.  Todos os assentos cumprem as exigências das normas da ABNT, UIC e 
CENELEC. 
 
 Espaço para Cadeiras de Rodas  

 
Em cada veículo há dois lugares especialmente reservados para usuários em cadeira de rodas, situados 
próximos às portas, observadas as exigências das normas da ABNT, UIC e CENELEC. 
 
 Pegas-mãos  

 
Estão instalados apoios e suportes (colunas e barras) para uso dos passageiros em pé, ao longo do 
salão. A posição dos apoios e suportes considera a variedade de altura dos passageiros e as suas 
necessidades específicas. 
 
6.2.4 Características Gerais do Perfil dos Trilhos 
 
O tipo de trilho que será adotado para o Trecho Conselheiro Nébias - Valongo está em estudo e será 
definido mais adiante. Importante salientar que não há impacto ambiental na escolha de um ou outro tipo 
de trilho. 
 
Independentemente da solução de trilho adotada, a mesma será através de fixação direta com 
possibilidade de ajuste de bitola e nivelamento. 
 
As Figuras ilustrativas 6.2.4-1 e 6.2.4-2 apresentam as alternativas de trilho que poderá ser adotada para 
a execução da via permanente da fase 2 no Trecho Conselheiro Nébias - Valongo. 
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Figura 6.2.4-1: Alternativa de perfil UIC 

 
 

 
Figura 6.2.4-2: Alternativa de perfil Vignole ou Garganta 

 
 
6.2.5 Superestruturas das “Vias Permanentes” 
 
As vias permanentes serão implantadas em superfície e sob as diversas condições existentes, 
destacando-se: 
 
 em faixas onde hoje há pavimentação asfáltica para tráfego urbano geral; 
 em faixas onde hoje há pavimentação em paralelepípedos para tráfego urbano geral; 
 em faixas onde hoje há edificações de pequeno porte que serão demolidas; 
 em travessias de canais a céu aberto; 

 
A superestrutura da via permanente foi preconizada, para ser executada in loco ao longo da via corrente 
com a plataforma concretada até o nível do topo do boleto. 
 
Em dois pontos, ambos na região do Valongo, o primeiro na saída da rodoviária e o segundo no 
cruzamento da Rua Visconde de Embaré com a Praça dos Andradas, poderão ser utilizadas soluções em 
superestrutura da via permanente em lajes pré-moldadas. 
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 A Superestrutura e as Considerações de Cálculo 
 
A estrutura consiste em uma laje contínua longitudinalmente de concreto fck = 30 Mpa, com largura de 
3,0 m e espessura de 20 cm, armada com telas de aço CA 50 A. A laje é concretada sobre uma base 
regularizada de concreto fck = 15 Mpa de 10,0 cm de espessura, executada sobre uma sub base de brita 
graduada simples (BGS) de 15,0 cm de espessura. 
 
Os trilhos, conforme descritos anteriormente, serão revestidos lateralmente com jaquetas de compostos 
de borracha e inferiormente com palmilhas de material similar, serão envolvidos pelo concreto da laje até 
o topo do boleto. 
 
A bitola é de 1.435,0 mm, tomados a 14,0 mm do topo de rolamento, correspondendo à distância de 
1.466,5 mm entre os eixos dos trilhos. O eixo da via permanente dista 1,450m e 1,550 m, 
respectivamente, de cada borda da laje de 3,00 m. 
 
As alternativas adotadas de superestruturas das vias permanentes com plataforma concretada até o nível 
do topo do boleto são: 
 
 Para trechos nas praças: execução em Sistema GSF, com revestimento em grama natural. 

 
 Quando na saída da rodoviária e no cruzamento da Rua Visconde de Embaré com a Praça dos 

Andradas: execução em Laje Pré-Moldada, sem revestimento. 
 
 Para as travessias veiculares em trechos das vias correntes: Execução em Sistema GSF, sem 

Revestimento. 
 
 Para os demais trechos correntes: execução em Sistema GSF, com revestimento em 

paralelepípedos. 
 
6.3 Caracterização Geral da “Implantação” do Empreendimento 
 
6.3.1 Infraestrutura de Apoio às Obras (Canteiros) 
 
No atual estágio do desenvolvimento do projeto do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo é possível 
se afirmar que, afora as diversas frentes avançadas de serviços previstas para este trecho, são previstas 
as seguintes áreas de canteiros de obras, administrativo e de apoio operacional: 
 
 Canteiro Administrativo “Caiaque” e Pátio de Estacionamento de Máquinas – rua Profª Yolanda 

Conte, 759, Vila Mateo Bel – São Vicente; 
 Canteiro de Apoio “Triângulo” – rua Martins Fontes, 718, Catiapoã – São Vicente; 
 Canteiro de Apoio I – rua Dr. Gaspar Ricardo com rua Dr. Guilherme Álvaro, Canal 1 – Marapé, 

Santos. 
 
A localização referencial desses canteiros de obras é apresentada, adiante, através da Figura 6.3.1-1. 
 
Entretanto, fica aqui ressaltado que as três áreas mencionadas anteriormente já são atualmente 
utilizadas na administração e no apoio operacional das obras de implantação do VLT / Trecho Barreiros – 
Porto (Fase 1). Ou seja, neste momento, assume-se que essas mesmas estruturas, administrativa e de 
apoio operacional, também atenderão a toda a etapa de construção do Trecho Conselheiro Nébias - 
Valongo (Fase 2). 
 
Obviamente que se for detectada, futuramente, a necessidade de instalação de novos canteiros de obras 
e/ou de apoio operacional para a implantação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, entende-se 
que a primeira atividade será a realização da terraplenagem para o nivelamento do terreno escolhido, 
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imediatamente seguida pela construção das fundações e estruturas das edificações e, por fim, das 
instalações elétricas e hidráulicas.  
 
O abastecimento de água nesses eventuais “novos” canteiros será realizado através de rede pública, não 
estando prevista a construção de poços de captação de água subterrânea. As instalações hidro sanitárias 
serão ligadas ao sistema de coleta pública e para as frentes de obras é previsto o uso de banheiros 
químicos, cujo efluente será coletado e destinado por empresa especializada. 
 
Todos os resíduos do tipo Classe I (NBR 10.004/2004), gerados e provenientes da utilização de produtos 
químicos, óleos lubrificantes e graxas, entre outros, serão devidamente acondicionados provisoriamente 
em tambores apropriados para tal uso, dispostos em local com piso impermeável e em área delimitada 
por dique de contenção; posteriormente, esses resíduos serão destinados ao co-processamento, co-
refino e/ou dispostos em aterro industrial licenciado. 
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6.3.2 Principais Insumos, Máquinas, Veículos e Equipamentos Utilizados nas Obras 
 
O atual estágio e o nível de detalhamento do projeto de engenharia desenvolvido para o VLT / Trecho 
Conselheiro Nébias - Valongo ainda não permitem uma exata quantificação dos principais insumos, 
máquinas e equipamentos que serão utilizados nas obras deste trecho. 
 
Assim, considerando-se a similaridade dos projetos e tomando como base de referência as obras 
executadas para a implantação do VLT / Trecho Barreiros – Porto (Fase 1), consolidam-se nos Quadros 
6.3.2-1 e 6.3.2-2, a seguir, de maneira meramente “referencial”, respectivamente, os quantitativos e os 
principais tipos de insumos e de máquinas, veículos e equipamentos utilizados naquelas obras. 
 

Quadro 6.3.2-1 
Informações “referenciais” relativas aos tipos de insumos gerais e respectivas quantidades, aplicadas nas obras do VLT / Trecho 

Barreiros – Porto (Fase 1) 
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Quadro 6.3.2-2 
Informações referenciais relativas às quantidades máximas e aos tipos de máquinas, veículos e equipamentos aplicados nas 

obras do VLT / Trecho Barreiros – Porto (Fase 1) 
 

Máquinas, Veículos e Equipamentos 
Quantidades 

Máximas Previstas 
Caminhão à Vácuo 01 

Caminhão Basculante 10 

Caminhão Carroceria com Munck 05 

Caminhão Carroceria com Munck Rodoferroviário 01 

Caminhão Comboio 01 

Caminhão Oficina 01 

Caminhão Pipa Lavador 03 

Caminhão Plataforma 01 

Carregadeira Frontal de Pneus 01 

Cavalo com Carreta 03 

Cavalo com Carreta Munck 01 

Cavalo com Prancha 01 

Compressor de Ar Portátil - Diesel 06 

Cortadeira de Aço a Disco 01 

Escavadeira Hidráulica  05 

Escavadeira Hidráulica com Rompedor 01 

Estaleiro de Solda 01 

Grupo Gerador 18 

Guindaste 01 

Jumbo Hidráulico 2 Braços 01 

Moto niveladora 01 

Plataforma Elevatória – 14m 01 

Retroescavadeira Carregadeira sobre Pneus 06 

Rolo Compactador Liso 01 

Rolo Compactador Pé de Carneiro 01 

Trator de Esteiras – D-6 02 

Ventilador – 25cv 01 

Vibro acabadora 01 

 
6.3.3 Resíduos e Efluentes Gerados nas Obras 
 
Especificamente em relação às obras do VLT prevê-se a geração dos seguintes principais tipos de 
resíduos / efluentes: 
 
 Materiais diversos inservíveis, originados das manutenções mecânicas emergenciais em 

máquinas e equipamentos, tais como: óleos lubrificantes usados, embalagens, estopas usadas, 
peças metálicas, pneumáticos e demais tipos de borrachas, baterias automotivas, etc; 

 Resíduos da construção civil e entulhos diversos (restos de concretos, pavimentos asfálticos, 
alvenarias, estruturas metálicas, fiações elétricas, material terrosos, materiais inservíveis); 

 Solos e/ou rochas – inertes – removidos de escavações; 
 Solos e/ou madeiras contaminados, removidos de escavações e/ou demolições; 
 Lixo comum (material de escritório, sobras de comida, embalagens de alimentos); 
 Efluentes sanitários; 
 Papel higiênico, papel toalha, restos de EPIs; 
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Da mesma forma como foi abordado anteriormente no item 6.3.2 e buscando-se uma quali-quantificação 
“referencial” dos resíduos e efluentes que serão gerados nas obras do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - 
Valongo, utilizam-se aqui os dados relacionados ao Trecho Barreiros – Porto (Fase 1), atualmente em 
implantação nos municípios de São Vicente e Santos, relativos aos anos de 2013 e 2014, conforme 
dados consolidados nas Tabelas 6.3.3-1 e 6.3.3-2, segundo informações disponibilizadas pelo consórcio 
de empresas construtoras. 
 

Tabela 6.3.3-1 
Tipos e quantidades de resíduos e efluentes gerados nas obras do VLT / Trecho Barreiros – Porto (Fase 1), no ano de 2013 

(junho a novembro). 
 

 



 
 
 
 
 

   99 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

Tabela 6.3.3-2 
Tipos e quantidades de resíduos e efluentes gerados nas obras do VLT / Trecho Barreiros – Porto (Fase 1), nos anos de 2013 

(dezembro) e 2014 (janeiro a maio). 
 

 
 

 
 
Da mesma forma “referencial” e ainda utilizando como base de informações as obras do VLT / Trecho 
Barreiros – Porto (Fase 1), apresenta-se através do Quadro 6.3.3-1 os diversos tipos de resíduos e 
efluentes gerados, e as respectivas formas de acondicionamento provisório utilizadas, as frequências das 
coletas, além dos tratamentos e das destinações finais realizadas. 
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Quadro 6.3.3-1 
Tipos de resíduos e efluentes gerados nas obras do VLT / Trecho Barreiros – Porto (Fase 1), formas de acondicionamentos 

provisórios, frequências de coletas, tratamentos e destinações finais realizadas. 
 

 
 
 
 
6.3.4 Serviços de Terraplenagem (Cortes e Aterros) 
 
A área de implantação do projeto do VLT está localizada em terrenos onde são identificadas algumas 
construções mais antigas, áreas pavimentadas alternadas em asfalto e paralelepípedos, trechos com 
serviços de terraplenagem e alguns elementos de drenagem superficial, entre outros. Dessa forma, a 
base para a adoção de parâmetros para os projetos de infraestrutura referentes à geometria, 
terraplenagem, drenagem e pavimentação do traçado do VLT buscou compartilhar as necessidades do 
projeto arquitetônico definido e aprovado junto ao órgão responsável com as características do terreno 
existente.  
 
Vale destacar que o “movimento de terra” projetado procurou equacionar os volumes de corte e aterro ao 
mínimo necessário para o bom funcionamento dos sistemas de drenagem, pavimentação e circulação do 
empreendimento, respeitando as diretrizes arquitetônicas e urbanísticas definidas em projeto. Da mesma 
forma, ressalta-se que o projeto de terraplenagem também equacionou as condições de projetos às do 
solo local, conforme os estudos geotécnicos empreendidos ao longo do traçado projetado do VLT. 
 
Como forma de melhor ilustrar os serviços de terraplenagem (cortes e aterros) necessários à implantação 
do VLT, apresentam-se a seguir a Figura 6.3.4-1 (articulada em 13 folhas) que reproduz, de forma 
simplificada, o “projeto de terraplenagem” concebido preliminarmente. 
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Por sua vez, a Tabela 6.3.4-1, mostrada a seguir, consolida as informações de áreas, volumes, 
volumes acumulados e volumes líquidos (de corte e aterro) em cada uma das “estacas” definidas no 
projeto de terraplenagem. 
 

Tabela 6.3.4-1: Áreas e Volumes de Corte e Aterro (por estaca) / Projeto de Terraplenagem 

 

 

 



 
 
 
 
 

   115 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

   116 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

   117 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 

 

 



 
 
 
 
 

   118 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

   119 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

   120 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 

 

 
 



 
 
 
 
 

   121 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 

 

 



 
 
 
 
 

   122 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 

 
 
Com base nos dados consolidados na Tabela 6.3.4-1, acima, é possível se concluir preliminarmente que 
os volumes “acumulados” de corte e aterro são de, respectivamente, 14.827,57 m3 e 13.664,10 m3; ou 
seja, haverá um excedente de solo dos serviços de terraplenagem de 1.163,47 m3 cuja 
destinação/disposição final deverá ser oportunamente definida pela empreiteira responsável pelos 
serviços de terraplenagem. 
 
Complementarmente ao projeto de terraplenagem anteriormente apresentado, e visando uma possível 
“reutilização” dos materiais a serem “cortados/demolidos” para a implantação do viário do VLT 
(especialmente os pavimentos atuais), estimou-se também (de forma ainda preliminar) os seguintes 
volumes referenciais: 
 
 7.722,99 m3 - Demolição do pavimento para implantação da via permanente (material passível de 

reciclagem); 
 20.594,64 m3 - Escavação para implantação da via permanente (descarte em bota-fora ou uso na 

obra); 
 3.732,45 m3 - Demolição do pavimento existente para via remanescente (greide colante - material 

passível de reciclagem); 
 4.662,15 m3- Escavação para reconstrução do pavimento existente (alteração de greide - descarte em 

bota-fora ou uso na obra); 
 11.455,44 m3 - Material potencialmente reciclável;  
 25.256,79 m3 - Material potencialmente utilizável;  
 36.712,23 m3 - Movimento total de material a ser removido ou utilizado;  
 32.050,08 - Otimizado - sem alteração de greide / 36.712,23 - Otimizado - com alteração de greide.  
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6.4 Caracterização Geral da “Operação” do VLT 
 
6.4.1 Inserção dos Veículos  
 
Os veículos do VLT operarão em vias segregadas e/ou compartilhadas com automóveis e outros veículos 
rodoviários e servirão estações/paradas com plataformas de comprimento mínimo de 45 m. A altura das 
plataformas será entre 30 e 35 cm sobre o topo do boleto dos trilhos de rolamento.  
 
O sistema de VLT da Baixada Santista prevê alimentação elétrica em trechos com rede aérea.  
 
6.4.2 Características da Via  
 
As diretrizes para a construção da via permanente estão caracterizadas a seguir: 
 
 Bitola: 1.435 mm; 
 Raio mínimo de curvas horizontais em vias principais: 25m; 
 Curvas de transição em vias principais (clotóides): mínimo 11m; 
 Raio mínimo de curvas verticais (côncava ou convexa): 350m; 
 Rampas máximas: 7%; 
 Superelevações de até 150 mm poderão ser aplicáveis em vias segregadas ou em trechos sem 

previsão de cruzamentos em nível; 
 Distância mínima entrevias (normal): 3.500 mm; 
 Limite de Carga sobre a via: 12 toneladas por eixo; 

 
6.4.3 Alimentação Elétrica do Sistema  
 
A tensão nominal da alimentação elétrica dos trens é de 750VCC, fornecida pelas subestações 
retificadoras de tração que alimentarão catenária da rede aérea. 
 
A tensão das catenárias será em corrente contínua e obedecerá aos seguintes valores: ao longo da via, 
estando as subestações espaçadas de forma a manter o perfil de tensão em seus valores especificados, 
os níveis de tensão de alimentação estarão de acordo com a norma IEC 60850 e EN 50163, ou seja: 
 
 Tensão nominal: 750 VCC;  
 Tensão máxima: 900 VCC;  
 Tensão mínima: 500 VCC;  
 Ripple máximo: 5%.  

 
Todo equipamento alimentado diretamente pela catenária irá operar satisfatoriamente em qualquer valor 
de tensão entre 500 VCC e 900 VCC, mesmo ocorrendo variações bruscas de valores contidos nesta 
faixa.  
 
A captação de energia elétrica da catenária será feita através de pantógrafo instalado na cobertura dos 
VLTs. 
 
O Veículo, no caso de ocorrências de ausência de alimentação elétrica via catenária, tem autonomia de 
movimento, em todas as condições operacionais especificadas, para percorrer, no mínimo, 400 
(quatrocentos) metros.  
 
6.4.4 Características da Prestação de Serviço  
 
Os veículos, em quaisquer condições de carregamento, operam continuamente 20 horas por dia, 7 dias 
por semana, e com velocidade máxima de serviço operacional de 70 km/h. 
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6.4.5 Condições Ambientais de Trabalho 
 
Os veículos circularão e ficarão estacionados a céu aberto. Os níveis médios diários de temperatura e 
umidade existentes na Baixada Santista apresentam grande variação. Assim, para efeito dos cálculos e 
definição de características dos equipamentos foram considerados ambientes com variação de 
temperatura entre 0ºC a 70ºC e umidade relativa do ar entre 10% e 100% com poluição ambiental, 
chuvas ácidas e clima marítimo. 
 
6.4.6 Características Funcionais 
 
 Dimensões do Veículo  

 
As dimensões básicas dos veículos que compõem o VLT da Baixada Santista são: 
 
 Comprimento Máximo: 45 m;  
 Largura máxima: 2,65 m;  
 Altura máxima do veículo, com pantógrafos, é compatível com as características da rede aérea 

(altura de captação mínima de 3,75m e máxima de 6,00m).  
 
 Capacidade do Veículo  

 
A capacidade mínima do veículo é de 400 passageiros, sendo:  
 
 70 passageiros sentados, contemplando 2 (dois) bancos para obesos e 2 (dois) passageiros em 

cadeiras de rodas.  
 Taxa de ocupação: 6 passageiros em pé / m².  

 
  Desempenho em Tração  

 
 Velocidade operacional máxima: 70 km/h. 
 
 Acelerações: 

 
 Média entre 0 km/h e 30 km/h: maior ou igual a 1,15 m/s².  
 Média entre 0 km/h e 70 km/h: maior ou igual a 0,60 m/s².  
 A exceção de situação de emergência, a variação da aceleração com o tempo (“jerk”) não é 

superior a 1,2 m/s³.  
 Em rampas de 7%, entre 0 km/h e 20 km/h, a aceleração é de  0,3 m/s².  

 
O sistema de tração foi dimensionado para sempre iniciar e propiciar movimentação do veículo, mesmo 
em rampa de 7%, independentemente do carregamento e em qualquer local da via operacional. Em 
qualquer condição, mesmo com rampa de 7%, ao partir não irá haver recuo do veículo.  
 
 Desempenho em Frenagem 

 
 Frenagem de Serviço  

 
A frenagem de serviço garante uma desaceleração de 1,2 m/s² em qualquer condição de operação do 
veículo, com carregamento excepcional (CE), com os trilhos secos ou molhados e em rampas 
descendentes. A variação da desaceleração com o tempo (“jerk”) está compreendida entre 0,7 e 1,2 m/s³ 
nessas condições.  
 
O veículo é equipado com um sistema antideslizamento ativado pela frenagem de serviço. 
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O sistema de frenagem elétrica possui capacidade de aplicação de freio regenerativo e reostático pleno 
para a frenagem de serviço, em todas as velocidades operacionais desde a máxima até 0 km/h para 
veículo com carga nominal e de pelo menos 70 km/h a 5 km/h para veículo com carga máxima.  
 
Para as faixas de velocidade em que a frenagem elétrica não for possível de ser plena (acima de 70 km/h 
e abaixo de 5 km/h) ou com o veículo com carga excepcional, o esforço frenante para atingir a 
desaceleração especificada, pode ser complementado com os freios de atrito com a função de “blending”. 
A sequencia do escoamento da regeneração deve dar prioridade à carga dos supercapacitores (se 
houver) seguidos das baterias.  
 
A transição entre o freio elétrico (regenerativo ou reostático) e o freio de atrito não provoca solavancos.  
 
 Frenagem de Segurança  

 
A frenagem de segurança garante uma desaceleração mínima de 1,5 m/s², utilizando os seguintes 
sistemas de frenagem: 
 

 Frenagem elétrica regenerativa/reostática (eletrodinâmica).  
 Frenagem mecânica, que deverá manter o mesmo desempenho da frenagem elétrica.  
 Frenagem com auxílio do freio eletromagnético.  

 
 Frenagem de Emergência  

 
A frenagem de emergência, com auxílio do freio eletromagnético, garante uma desaceleração entre 2,3 e 
2,8 m/s², independentemente das condições de aderência roda/trilho.  
 
O solavanco (“jerk”) deverá ser no máximo 6,0 m/s³. 
 
A frenagem de emergência conjuga os freios eletromagnéticos e de atrito (frenagem mecânica), inibindo 
a frenagem eletrodinâmica. Nesse caso, o sistema anti-deslizamento deverá ser inibido. 
 
6.4.7 Características Operacionais 
 
 Modo de Condução  

 
O modo de condução do VLT é a marcha à vista que se sobreporá restritivamente ao sistema de 
sinalização.  O VLT circulará à direita da via em alguns pontos e porta esquerda em outros, para atender 
as configurações da via permanente e o serviço das portas poderá ser realizado em ambos os lados.  
 
 Operação em Modo Normal  

 
A condução normal do veículo somente poderá ser feita pela cabina dianteira no sentido da condução. O 
comando simultâneo pelas duas cabinas não será possível.  O comutador da cabina de comando será do 
tipo multiposições e permitirá realizar as seguintes funções:  
 
 Preparação automática do veículo.  
 Ativação da cabina em serviço em modo normal.  
 Ativação da cabina em serviço em modo de manobra.  

 
Sem a ocupação de uma das cabinas por um condutor o veículo terá todos os comandos inabilitados, 
exceto o freio de segurança e os interfones entre cabinas.  Com a ocupação de uma das cabinas por um 
condutor todas as funções de segurança deverão ser mantidas ativadas. A ativação do veículo não 
liberará o freio de estacionamento; para isso será necessário um comando específico. 
 



 
 
 
 
 

   126 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 Tipos de Marcha  
 
 Marcha avante  

 
Uma manopla única permite os comandos de tração e a frenagem do veículo; com ela posicionada neutra 
e com velocidade nula, é aplicado o freio de estacionamento.  A manopla tem um dispositivo, de 
comando intermitente, com a função homem morto. Com o veículo em marcha, caso o dispositivo de 
comando intermitente deixe de ser acionado, automaticamente é aplicada a “frenagem de segurança”.  
 
A aplicação desta frenagem é irreversível até a parada total do veículo. 
 
 Marcha à ré  

 
A condução à ré será excepcional, deverá ser limitada a 3 km/h e todos os procedimentos operacionais 
de segurança específicos para essa manobra deverão ser rigorosamente cumpridos.  
 
 Marcha de manobra  

 
Esse modo de condução será utilizado no Centro de manutenção, nos desvios e nas áreas de manobra. 
Nesse caso, a velocidade será limitada a 20 km/h. 
 
 Acoplamento de dois Veículos  

 
Nessa operação deverá existir um comando que permita a operação com a velocidade dos veículos 
limitadas a 3 km/h com veículo cheio e 5 km/h com veículo vazio, para o acoplamento entre duas 
unidades.  
 
Esse comando será utilizado também na condução do veículo na máquina de lavar. 
 
 Sistema de Captação de Energia  

 
O veículo é equipado com sistema de pantógrafo de uso metro-ferroviário consagrado para captação de 
energia nos trechos equipados com rede aérea.  O passeio total da canoa do pantógrafo em relação ao 
fio da rede aérea é compatível com o projeto do sistema.  A superfície de contato do pantógrafo propicia 
a sua durabilidade mínima de 130.000km. 
 
O acionamento dos pantógrafos é feito por motor elétrico, alimentado por tensão de bateria e molas 
helicoidais. A suspensão é independente com molas amortecedoras solidárias à estrutura articulada, de 
forma a manter contato e pressão contínua com o fio da catenária em qualquer condição de velocidade 
em toda a sua região de trabalho.  
 
O pantógrafo opera corretamente nos 2 (dois) sentidos até uma velocidade máxima de 80 km/h e atende 
os requisitos da potência do equipamento de tração e frenagem elétrica e de auxiliares. 
 
O cabo de alta tensão que liga o pantógrafo aos equipamentos do carro é protegido contra curto-circuito e 
instalado em tubo de aço inoxidável aterrado. 
 
 Operação das Portas  

 
Existem dois modos de operação das portas.  Em ambos os casos, a abertura das portas somente será 
autorizada pelo sistema se a velocidade do veículo for igual ou menor que 3 km/h. Não deverá haver 
memorização do último lado de abertura selecionado.  
 
 
 



 
 
 
 
 

   127 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 Cabine de Condução 
 
As cabines de condução obedecem, entre outras, às seguintes exigências básicas:  
 
 Visibilidade  

 
Os parabrisas e as janelas laterais permitem uma visão de 180° na horizontal e os ângulos mortos são os 
mais reduzidos possíveis. Os parabrisas da cabina de condução deverão assegurar ao condutor sentado:  
 

 A visão de transeunte na rua a uma distância mínima de 1,0 m diante do veículo 
(representado por um cilindro de 0,3 m de diâmetro e 1,20 m de altura).  

 A visão da sinalização viária localizada ao longo do traçado das linhas.  
 A visão das placas de presença da tensão de tração, que serão instaladas a 6,0 m de altura 

do topo do boleto do trilho, a uma distância mínima de 10m da máscara frontal.  
 
As janelas laterais não projetam imagens parasitas no parabrisa, com a cabine iluminada. 
 
 Retrovisores  

 
O condutor sentado deverá supervisionar, sem dificuldade, o embarque e desembarque dos passageiros 
durante a operação das portas.  Essa supervisão permanece disponível até uma distância de 50m após a 
saída do veículo da estação/parada. Essa função é possibilitada pela projeção das imagens das câmeras 
com IP nativo preferencialmente PoE do CFTV instaladas nas laterais dianteiras e traseiras dos veículos 
nos dois monitores frontais instalados no console de condução.  
 
Deverá ser possível a visualização das imagens ao vivo destas câmeras no CCO através de comando de 
solicitação do CCO. Estas imagens deverão também ser gravadas digitalmente no VLT com possibilidade 
posterior recuperação localmente ou enviadas por demanda de comando para o CCO através do Sistema 
de Comunicações Móveis (SCM) e do Sistema de Transmissão de Dados, localizados ao longo da via, 
pátio e no CCO. 
  
6.4.8 Níveis de Integração 
 
Todos os cruzamentos com permissão de passagem, seja por veículos rodoviários e/ou pedestres 
deverão ser sinalizados pelo Sistema Viário e pelo Sistema de VLT, semaforizados pelo Sistema de 
Controle Semafórico do Sistema de VLT e Semafórico do Viário (controlado pelo Sistema de VLT) e 
supervisionados por sistema de monitoração de vídeo.  
 
 Subsistemas e Equipamentos do Sistema VLT  

 
O Sistema VLT da RMBS, incluindo o VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, deverá contemplar 
sistemas e subsistemas eletroeletrônicos e eletromecânicos que deverão auxiliar a operação e deverão 
prover algumas facilidades operacionais aos condutores dos veículos. Estes elementos deverão realizar 
interface entre si e com os demais sistemas de transporte da RMBS.  
 
A seguir são apresentadas as características mais relevantes dos Sistemas e posteriormente o modo 
como estes estarão integrados ao Sistema Viário das cidades 
 
 Via Permanente  

 
A via férrea por onde trafegarão os VLTs deverá ser construída no nível do solo e poderá, inclusive, ser 
compartilhada com os ônibus, carros e pedestres que deverão circular pelas ruas compreendidas no 
trajeto do VLT. 
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Entre a Via Permanente e as pistas de rolamento haverá um leve desnível. Este desnível, porém, não 
atuará como agente impeditivo de tráfego nesta região. A princípio, este artifício será utilizado 
exclusivamente para alertar aos condutores dos demais veículos que os mesmos adentraram a região de 
circulação de VLT’s. 
 
 Sistema de Telecomunicações  

 
O Sistema de Telecomunicações tem como objetivos principais dar suporte às comunicações de voz, 
dados e imagens para a perfeita operação, manutenção e administração do VLT, garantir os níveis de 
segurança, rapidez no atendimento em situações de emergência, garantir o desempenho operacional e 
estruturar os meios de comunicação para permitir uma interação dinâmica entre os diversos sistemas que 
serão implantados no Centro de Controle Operacional (CCO) embarcado no VLT, embarcado nos 
Veículos Auxiliares, nos Pátios, nas estações, nas subestações, nas vias e nos entornos por onde 
trafegará o VLT. 
 
O projeto do Sistema de Telecomunicações prevê as interfaces adequadas de hardware e software para 
garantir o cumprimento de todos os requisitos especificados. 
 
O Sistema de Telecomunicações deverá ser uma plataforma baseada em tecnologias atualizadas e 
consagradas predominantemente Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), Ethernet 
10/100/1000 auto negociável, utilizando para alimentação de seus periféricos o sistema Power over 
Ethernet (PoE) onde aplicável, visando minimizar a infraestrutura e a perfeita integração entre os 
sistemas devido as necessidades de compartilhamento, compatibilidade, seleção e integração de 
dispositivos entre os diversos sistemas e subsistemas. 
 
Os equipamentos do Sistema de Telecomunicações deverão enviar os alarmes de falhas para o Sistema 
de Apoio à Manutenção (SAM) que deverá ser instalado nos Pátios. 
 
O Sistema de Telecomunicações está divido nos seguintes subsistemas: 
 
- Sistema de Comunicações Fixas (SCF) 
 
O Sistema de Comunicações Fixas (SCF) basicamente deverá viabilizar as comunicações de voz 
internas e/ou externas no Centro de Controle Operacional (CCO), no Pátio, nas estações e subestações 
retificadoras do VLT. Nas estações consideradas terminal, deverá ainda prover telefones IP na sala dos 
condutores do VLT. 
 
A tecnologia que deverá ser proposta será Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP). Os 
aparelhos telefônicos deverão possuir característica de IP nativo e sistema de alimentação elétrica PoE. 
Todas as comunicações do SCF cuja origem ou destino seja a Sala de Controle do Centro de Controle 
Operacional (CCO) permitirão gravação IP, identificando o terminal originador e o receptor da ligação 
com data, hora, minuto e segundo para posterior recuperação e análise do áudio.  
 
- Sistema de Comunicações Móveis (SCM) 
 
O Sistema de Comunicações Móveis (SCM), basicamente, deverá ser uma plataforma para comunicação 
de voz e dados bidirecional, entre os Consoles de Operação do CCO / Rádios Móveis do VLT / Rádios 
Veiculares dos Veículos Auxiliares de Manutenção / Transceptores Portáteis, respeitando as prioridades 
e permissões estabelecidas de comunicações. Servirá ainda como caminho para a troca de informações 
não vitais do Sistema de Sinalização e Controle (SSC) do VLT, como por exemplo, posição do VLT na 
via. 
 
Todas as comunicações cuja origem ou destino seja a Sala de Controle do Centro de Controle 
Operacional (CCO) devem permitir gravação IP (o sistema de gravação do SCM é escopo de 
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fornecimento do SCM), identificando o terminal originador e o receptor da ligação com data, hora, minuto 
e segundo para posterior recuperação e análise do áudio. 
 
Em cada um dos seis Veículos Auxiliares de Manutenção deverá ser instalado um rádio veicular do 
Sistema de Comunicação Móvel (SCM) parte integrante do Sistema de Telecomunicações. 
 
- Sistema de Monitoração Eletrônica (SME) 
 
O Sistema de Monitoração Eletrônica (SME) basicamente deverá permitir a monitoração através de 
câmeras de vídeo a partir do Centro de Controle Operacional (CCO), dos diversos espaços do Pátio, 
Estações, Subestações Retificadoras, ao longo da via, em todos os cruzamentos com a via pública e de 
pedestres, e também dos detalhes dos aparelhos de mudança de via, servindo ao pessoal da operação, 
manutenção e segurança, prevendo que as imagens dos cruzamentos com a via pública poderão ser 
visualizadas (sem comando das câmeras móveis) na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 
dependendo de sua localização através de porta óptica disponibilizada na sala técnica do Pátio. 
 
A tecnologia proposta será a Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP). As câmeras 
possuirão característica de IP nativo e sistema de alimentação elétrica PoE para aquelas que utilizam 
cabo UTP.  
 
Todas as imagens do SME devem ser gravadas digitalmente 24 horas por dia 7 dias por semana, 
localmente na Estação de domínio, no CCO e no VLT, identificando a câmera com data, hora, minuto e 
segundo para posterior recuperação e análise do vídeo. No VLT, especificamente, as imagens deverão 
ser gravadas no gravador NVR do VLT e na Caixa Preta,  
 
A transmissão das imagens VLT / Terra deverá ser provida pelo sistema Wi-Fi 802.11a do STD. 
 
- Sistema de Multimídia (SMM)  
 
O Sistema de Multimídia (SMM) basicamente deverá ser uma plataforma multisserviços e incluir a 
veiculação de mensagens de áudio (voz ao vivo e pré-gravado), mensagens de texto (destino de trens, 
informação horária, institucionais e propagandas) e mensagens de multimídia (áudio pré-gravado e texto 
sincronizado) no Pátio e nas estações do VLT. Deverá ainda enviar arquivos para o VLT para posterior 
veiculação definida por agenda ou comandada pelo Condutor do VLT. 
 
A transmissão das mídias Terra / VLT deverá ser provida pelo sistema Wi-Fi 802.11a do STD. 
 
- Sistema de Transmissão Digital (STD) 
 
O STD tem por objetivo proporcionar um meio de comunicação, capaz de interligar todos os Sistemas 
Usuários, possibilitando desta forma levar às localidades previstas, canais de comunicação de voz, dados 
e vídeo, para atender a operação, manutenção e administração do VLT. O STD deverá atender, 
simultaneamente, todos os requisitos de desempenho e interoperabilidade de todas as aplicações dos 
Sistemas Usuários. 
 
O STD deverá ser constituído por cabos com fibras óticas distribuídos em cabos ópticos redundantes em 
dutos separados, podendo estar em um mesmo banco de dutos ou bancos de dutos segregados em 
função da estratégia de segurança, no caso de rompimento de um dos cabos. 
 
Para atender as funcionalidades do SME e do SMM o STD deverá prever a instalação de redes sem fio, 
nas estações e subestações atendendo a cobertura inclusive de 100% nas vias por onde circularão os 
VLTs. 
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 Sistema de Sinalização e Controle  
 
O Sistema de Sinalização e Controle será concebido adotando tecnologias atuais, consagradas e 
comprovadamente aplicáveis a empreendimentos semelhantes, de tal forma contemplar as seguintes 
funcionalidades: 
 

- Proteção automática e vital dos veículos nas regiões de AMV: detecção, intertravamento, 
alinhamento de rotas, movimentação das máquinas de chave e controle dos sinaleiros ópticos; 

- Detecção não vital dos veículos ao longo da linha (para funções de regulação do CCO); 
- Interface com o CCO para transmissão das informações oriundas deste aos condutores dos VLT’s 

(tempo de parada, tempo de atraso, etc.); 
- Sinalização de limites de velocidade ao longo do trecho através das placas fixas instaladas à 

margem da via. 
 
O Sistema de Sinalização e Controle deverá ser composto basicamente pelos seguintes sistemas / 
equipamentos: 
 

- Intertravamentos Centrais (localizados no CCO); 
- Controladores de objetos nas estações; 
- Sistema de detecção de veículos (regiões de intertravamento); 
- Máquinas de Chave; 
- Equipamentos embarcados nos VLT’s: Controlador de Bordo, IHM’s, antenas, Subsistema de 

Localização e equipamentos para requisição do alinhamento de rotas; 
- Sinais Ópticos à margem da via; 
- Placas de Sinalização Fixas; 
- Equipamentos de rede. 

 
- Sinaleiros  
 
Nas regiões de AMV deverão ser instalados sinaleiros para o VLT, com padrão de pictogramas definido 
conforme a Figura 6.4.8-1 mostrada a seguir. 
 
Os grupos focais serão instalados nas extremidades superiores de colunas semafóricas simples, 
constituídas de hastes verticais com 3,50 m de altura (acima do nível do solo). 
 
Os sinaleiros serão instalados nos canteiros centrais das avenidas ou nas calçadas, em casos de 
inexistência dos primeiros. 
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Figura 6.4.8-1: Padrão de pictogramas para os sinaleiros específicos para o VLT 

 
 
- Placas Fixas 
 
No Sistema de Sinalização e Controle de Tráfego do Sistema VLT, os condutores dos veículos serão os 
responsáveis pelo controle de toda a movimentação dos veículos (operação Marcha à Vista) e pela 
segurança do sistema, compartilhando o espaço viário no trânsito da cidade.  
 
Como as informações a serem transmitidas aos condutores dos VLTs não são necessariamente as 
mesmas sinalizadas aos condutores de ônibus e automóveis, mostra-se necessária de instalação de 
placas de sinalização específicas para o VLT e distintas das placas já instaladas (estas regulamentadas 
pelo Conselho Nacional de Trânsito - Contran). 
 
Por não existir uma norma nacional que estabeleça o padrão de placas utilizadas em sistemas 
ferroviários, o padrão de placas a ser utilizado deverá ser estudado e a definição deverá ser feita em 
conjunto com os órgãos públicos responsáveis pela regulamentação do trânsito na Região Metropolitana 
da Baixada Santista.  
 
Além das placas de sinalização aos condutores dos VLTs, serão instaladas também placas de 
sinalização para os condutores dos automóveis que compartilharão as vias de tráfego com o VLT. Em 
toda intersecção entre via de rolamento com a via férrea deverá ser instalada uma placa de sinalização 
aos condutores dos automóveis, chamada de “Cruz de Santo André” (Manual Brasileiro de Sinalização 
de Trânsito). Esta placa é regulamentada pelo Contran e adverte ao condutor do veículo da 
existência, no local, de cruzamento com linha férrea em nível. A Figura 6.4.8-2, mostrada a seguir, 
ilustra o anteriormente comentado. 
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Figura 6.4.8-2: Placas de sinalização específicas para condutores de veículos e do VLT 

 
 
- Equipamentos instalados à margem da via  
 
O Sistema de Sinalização e Controle do VLT possuirá equipamentos instalados a bordo dos veículos, nos 
armários das estações, nas salas técnicas do CCO e à margem de via.  
 
No canteiro central ou na calçada imediatamente anterior a uma região de AMV – Aparelho de Mudança 
de Via será instalado uma caixa para solicitação de alinhamento de rotas. Esta caixa será alocada em um 
poste cuja altura permita o acesso a um homem normal (1,70 m), sem a necessidade de utilização de 
equipamentos auxiliares. A caixa conterá uma botoeira para solicitação de alinhamento de rotas e deverá 
ser utilizada em casos de falha no equipamento de bordo dedicado a esta finalidade.  
 
A movimentação do AMV será realizada por equipamentos denominados Máquinas de Chave. As 
Máquinas de Chave serão instaladas em todas as extremidades móveis do AMV e possuirão design 
compacto, ocupando pouco espaço ao redor dos trilhos. Estas máquinas possuirão invólucro de proteção 
resistente à imersão e ao impacto que causado por um veículo que possa trafegar sobre a mesma.  
 
 Sistema de Controle Semafórico  

 
O Sistema de Controle Semafórico será do tipo Adaptativo em Tempo Real e permitirá a programação e 
aplicação de planos especiais através do CCO. Em ambos deverá atender as necessidades de regulação 
de tráfego do VLT, identificando a prioridade do VLT em relação ao trânsito local, permitindo ou 
penalizando sua passagem. 
 
O Sistema de Controle Semafórico será responsável por transmitir aos usuários a informação sobre o 
direito de passagem em secções de via onde o espaço viário é disputado por dois ou mais movimentos 
conflitantes, ou advertir sobre a presença de situações na via que possam comprometer a segurança dos 
usuários. 
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Para tal, haverá um Controlador Semafórico, que receberá as informações providas pelos equipamentos 
de detecção (sensores) e comandará os diferentes tipos de semáforos a partir de lógicas de comando e 
algoritmos pré configurados. 
 
- Detectores de VLTs  
 
Nas regiões semaforizadas de cruzamento do VLT com as vias de tráfego rodoviário serão instalados 
dispositivos que possibilitem a detecção da presença e aproximação de VLTs. Os detectores do VLT 
consistem em um conjunto de sensores posicionados estrategicamente ao longo da via do VLT e podem 
ser constituídos de loops indutivos (detecção de massa), subsistema de rádio de baixa potência, ou 
câmeras instaladas em posições estratégicas na via (reconhecimento de padrões). O tipo de 
equipamento utilizado depende da solução proposta pelo Fornecedor do sistema.  
 
Ao serem acionados, os detectores transmitirão ao controlador semafórico uma solicitação de tempo de 
“prosseguir” para a passagem do VLT, através da inserção de um estágio adequado. Existirão os três 
tipos de detectores listados abaixo:  
 

 Detector de Solicitação de Passagem – DSP;  
 Detector de Reativação de Passagem – DRP;  
 Detector de Finalização de Passagem - DFP. 

 
- Detectores Veiculares  
 
Os detectores veiculares serão baseados na tecnologia de laços indutivos (“loops indutivos”) e proverão 
os controladores semafóricos com as informações em tempo real da situação da quantidade de veículos 
trafegando nas ruas adjacentes ao trajeto do VLT. O sistema instalado detectará a presença tanto de 
veículos pesados (ônibus, caminhões, etc) quanto de veículos leves.  
 
A partir das informações enviadas pelo detector veicular e pelos demais detectores, os controladores 
efetuaram as lógicas.  Os laços indutivos serão instalados em fendas nas vias de rolamento rodoviárias. 
A profundidade da fenda na qual serão colocados os cabos constituintes do laço será superior a 5 (cinco) 
centímetros. 
 
As caixas de passagens dos cabos para os detectores veiculares serão instaladas nas calçadas de 
pedestres. O cabo alimentador dos laços, desde a caixa de passagem até o controlador, será executado 
em canalização subterrânea na calçada.  
 
- Detectores de Pedestres 
 
Em locais de travessia de pedestres serão instalados detectores de pedestres. Estes detectores são 
conjuntos de botoeiras utilizados para solicitar ao controlador de tráfego a permissão de travessia em 
faixas de pedestres. Esta passagem é denominada de estágio de pedestres.  
 
Ao serem pressionadas, estas botoeiras transmitem ao controlador uma solicitação de tempo de verde 
para os pedestres, através de inserção de estágios adequados.  
 
- Semáforos  
 
Existirão três tipos de semáforos: para o VLT, para os veículos rodoviários ou para os pedestres. Os 
semáforos cujas indicações são voltadas para os veículos rodoviários seguirão o padrão Vermelho / 
Amarelo / Verde definido pelo Conselho Nacional de Trânsito.  
 
Já os semáforos para o VLT adotarão padrão diferenciado, com pictogramas conforme a Figura 6.4.8-1, 
apresentada anteriormente. 
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 Sistema de Informações aos Passageiros  
 
Esse sistema será composto, no mínimo, pelos seguintes dispositivos / equipamentos principais.  
 
- Mensagens Variáveis  
 
Internos aos Veículos informarão o destino e a próxima estação (nas duas cabeceiras), mostrarão o 
mapa dinâmico da linha (em cima de cada porta, dos dois lados) e mensagens.  
- Indicador de Destino  
 
Os veículos deverão ser dotados de sistema de indicação de destino automático, com displays em LEDs, 
nas partes frontais. A matriz de LEDs (diâmetro e espaçamento) que será utilizada deverá ser aprovada 
em projeto.  
Na cabeceira frontal de cada módulo de extremidade deverá ser instalado um indicador de destino, 
centralizado na parte superior do parabrisa, pelo lado interno da cabina.  Deverá haver também Painéis 
de Mensagens Variáveis Externos aos Veículos (dois em cada uma das laterais), que indicarão o destino 
do veículo. 
 
A mudança de destino poderá também ser realizada através de um comando localizado no console da 
cabina, via “data bus”.  
 
A seleção de destino configurada deverá ser mantida independente da mudança de cabina líder.  O 
indicador frontal ativado deverá ser o da cabina líder.  A alimentação do indicador de destino deverá ser 
feita pelo sistema retificador/baterias.  
 
- Painéis de Mensagens Variáveis – PMV  
 
Deverá ser previsto no salão de passageiros, dispositivos do tipo display programáveis, de tecnologia 
LED (painel de mensagens eletrônico) para indicação do nome da estação em que o VLT encontra-se, 
qual a próxima estação, lado de desembarque, e mensagens pré-gravadas.  
 
O Mapa Dinâmico de Linha terá a função de fornecer aos passageiros a informação da localização do 
veículo ao longo da linha. A informação é disponibilizada exibindo todas as estações da linha em um 
mapa, onde em cada estação é representada por um indicador luminoso.  
 
Dois conjuntos com dois monitores de TV, um direcionado para cada sentido, para transmissão de 
imagens e de mensagens operacionais e de interesse público, cujas características funcionais são: 
 

 Mostrar o mapa da linha em que o trem está operando;  
 Indicar a próxima estação em que o trem deverá parar;  
 Informar o lado de abertura das portas e seu estado operacional;  
 Estar preparado para exibir informações institucionais e comerciais;  
 Ter interface com a rede do trem;  
 Ter proteção antivandalismo;  
 Permitir comandos e visualizações das suas funções a partir de locais externos ao trem tais 

como, centros de controle, estações e pátios ou a partir de locais internos ao trem tais como, 
cabine de comando, rede e do próprio equipamento.  

 
- Painéis de Mensagens Fixas 
 
Transmitirão mensagens operacionais aos passageiros (necessidade de validação dos bilhetes, instrução 
de uso dos intercomunicadores e dos extintores de incêndio, etc.).  
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Deverão ser previstas placas, adesivos e painéis indicativos para a comunicação e orientação dos 
usuários, tanto no interior do salão de passageiros como no exterior do veículo. No mínimo, as seguintes 
informações deverão ser previstas: 
 

 Indicações para uso das portas;  
 Indicação luminosa de fechamento iminente das portas e porta fora de serviço;  
 Indicação de direção de entrada e saída;  
 Indicação luminosa de porta com comando liberado, no exterior dos módulos;  
 Indicação de localização e instrução de uso dos extintores de incêndio;  
 Indicação de abertura das portas de emergência;  
 Indicação e proibições, de preferências de uso, proibição de fumar, atuações indevidas dos 

dispositivos, etc.;  
 Instrução para acionamento do dispositivo de emergência do salão de passageiros;  
 Número do veículo;  
 Indicação de uso do microfone do salão de passageiros;  
 Indicação de uso de dispositivos em geral;  
 Indicação da existência das câmeras de segurança;  
 Indicação de assentos preferenciais. 

 
 Sistema de Avisos aos Passageiros  

 
O sistema de sonorização deverá permitir a emissão de mensagens com locução do condutor do veículo 
ou pré-gravadas. Essas mensagens podem ser veiculadas independentes (só áudio) ou em conjunto com 
comunicação visual escrita nos painéis luminosos instalados no salão de passageiros.  
 
O sistema de sonorização deverá permitir a comunicação bidirecional entre passageiro e o condutor do 
veículo por meio de intercomunicadores instalados em todos os módulos, em locais próximos às portas 
de saída.  
 
O sistema de sonorização do veículo deverá apresentar características iguais ou melhores do que as 
relacionadas a seguir:  
 
 Inteligibilidade mínima de 90% nas áreas sonorizadas e do intercomunicador, comprovada por 

ensaio.  
 Em qualquer sonofletor, apresentar resposta em frequência na faixa de 200 a 8.000Hz ± 3 dB, 

sendo permitida uma queda não superior a 6 dB por oitava abaixo de 200 Hz e acima de 8.000Hz.  
 Nível de pressão sonora mínima de 10 dB acima do nível de ruído ambiente, medido na área a ser 

sonorizada, estando limitado a um máximo de 105 dB.  
 Gongo eletrônico anterior à emissão de mensagens de áudio “ao vivo” ou pré-gravadas.  

 
O sistema deverá ser operado, normalmente, a partir da cabina de comando no módulo líder. No caso de 
reversão no comando do veículo, de uma cabina para a outra, todas as funções deverão estar 
disponíveis na nova cabina líder.  
 
Os equipamentos do sistema, presentes nas duas cabinas, deverão ser interligados e possuir 
redundâncias de maneira que, suas funções não sejam interrompidas mesmo em caso de falha de um 
dos equipamentos. 
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 Sistema de Vídeo Vigilância  
 
Esse sistema será composto, no mínimo, pelos seguintes dispositivos e equipamentos principais:  
 
 Um mínimo de uma câmera de vídeo em cada módulo do veículo, para vigilância do salão de 

passageiros.  
 Uma câmera de vídeo em cada cabina de comando do veículo, para registro do trânsito à frente 

do veículo, além das manobras do condutor;  
 Quatro câmeras de vídeo externas ao veículo, duas de cada lado, para supervisão da entrada e 

saída dos passageiros no veículo nas estações/paradas e para captação de imagem, durante a 
viagem, que funcionarão como retrovisores para o condutor do veículo quando esse estiver em 
movimento.  

As imagens das câmeras dos carros (módulos) deverão também ser gravadas em equipamento 
resistente a impacto, fogo e explosão, tipo “caixa preta”. A “caixa preta” deverá ter capacidade de 
gravação das ultimas 2 horas com amostragem de, no mínimo, 10 quadros por segundo na resolução 
acima. 
 
- Caixa Preta  
 
A “caixa preta” deverá registrar dados de eventos operacionais e imagens das câmeras instaladas nos 
carros, conforme descrito no item gravação de imagens. Em cada veículo deverão ser instalados dois 
conjuntos de equipamentos, um em cada cabeceira do veículo, sendo cada conjunto composto por:  
 

 um módulo registrador com memória redundante;  
 um módulo para conexão com a rede data bus;  
 interface de sinais digitais e analógicos;  
 sensor de tacômetro;  
 uma memória removível;  
 Modulo de display e teclado  

 
A caixa preta deverá gravar os eventos, dados, informações e sinais do veículo, advindos do registrador 
de eventos operacionais, tais como: 
 

 Comando de tração e freio.  
 Comando e estado das portas.  
 Velocidade.  
 Modo de condução.  
 Pressão do sistema de frenagem.  
 Tensão de alimentação da tração das últimas 72h, com o mínimo de 3 amostras por 

segundo, etc.  
 equipamento deverá também gravar as imagens internas das últimas 2 horas de operação 

do veículo com o mínimo de 10 quadros/s. 
 
 Sistema de Controle e Arrecadação de Passageiros  

 
Considerando que a RMBS é atualmente atendida por serviços de transporte público do tipo rodoviário, 
onde circulam outros modais de transporte, a tecnologia do SCAP do Sistema do VLT deverá permitir a 
total integração com os modais existentes, compatibilizando os sistemas de arrecadação utilizados nos 
transportes públicos da Baixada Santista. 
 
O SCAP do Sistema do VLT terá por finalidade efetuar o controle da utilização de créditos em cartões 
sem contato para acesso às plataformas de embarque por equipamento nas estações. Os dados relativos 
aos cartões processados deverão ser enviados ao concentrador central no CCO, onde deverão ser 
emitidos relatórios da arrecadação. 
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Deverá ainda ser possível o acesso às informações por parte da EMTU/SP diretamente no Servidor 
“Web” do SCAP centralizado no CCO remotamente. 
 
O SCAP deverá ser uma plataforma baseada em tecnologias atualizadas e consagradas 
predominantemente Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), Ethernet 10/100/1000 
Mbps, utilizando para alimentação de seus periféricos o sistema Power over Ethernet (PoE) onde 
aplicável, visando minimizar a infraestrutura e a perfeita integração entre os sistemas devido as 
necessidades de compartilhamento, compatibilidade, seleção e integração de dispositivos entre os 
diversos sistemas e subsistemas. 
 
 Sistema de Portas nas Plataformas – PSD 

 
O Sistema de Portas nas Plataformas – PSD que deverá ser instalado em todas as estações do Sistema 
de VLT será composto por Portas Deslizantes que abrem e fecham em sincronismo com as portas do 
VLT, Painéis Fixos, Portas de Emergência, Quadros de Alimentação Elétrica e de Controle, e tem como 
objetivos principais facilitar as operações de embarque e desembarque, aumentar os níveis de 
segurança, prover proteção contra intempéries e restringir o acesso às regiões das plataformas de 
usuários oriundos das vias, reduzindo a evasão de receita. 
 
Por se tratar de um sistema diretamente envolvido com a segurança dos usuários, o projeto deverá 
contemplar todas as variáveis intervenientes necessárias, atender ao Safety Integrity Level (SIL) 3, com 
base na Norma IEC 61508, e deverá ainda atender às Normas de mobilidade e acessibilidade aplicáveis. 
 
A solução técnica para o controle de abertura e fechamento das portas do PSD minimizará as 
necessidades de integração e interação com os demais Sistemas e apresentará vantagens operacionais 
e facilidades nas integrações e testes e não existirá qualquer interface elétrica entre os sistemas a bordo 
do VLT e o sistema de acionamento das portas do PSD. 
 
O PSD será uma plataforma baseada em tecnologias atualizadas e consagradas predominantemente 
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), utilizando para alimentação de seus 
periféricos o sistema Power over Ethernet (PoE) onde aplicável, visando minimizar a infraestrutura e a 
perfeita integração entre os sistemas devido as necessidades de compartilhamento, compatibilidade, 
seleção e integração de dispositivos entre os diversos sistemas e subsistemas. 
 
O PSD possuirá um sistema de monitoração e de diagnóstico adequado para indicar e manter registradas 
as condições de falha do sistema, a fim de subsidiar os trabalhos de manutenção. O PSD enviará status 
de alarmes para o Sistema de Apoio a Manutenção – SAM no Centro de Controle Operacional – CCO. 
 
Não haverá nenhum dispositivo embarcado no VLT para comandar a abertura e o fechamento das Portas 
de Plataforma. O comando será através de um sistema que verificará algumas condições de segurança 
que serão respeitadas para que seja enviado o comando de abertura ou fechamento para as Portas de 
Plataforma. 
 
Os aspectos de proteção elétrica atendem à norma EN 50122-1, de forma a evitar que o Sistema PSD 
coloque em risco a integridade dos usuários e funcionários em relação ao surgimento de possíveis 
diferenças de potenciais, nas regiões de embarque/desembarque das plataformas. 
 
Todas as partes metálicas da estrutura do PSD, que possibilitem aos usuários e funcionários tocarem 
simultaneamente o PSD e o VLT, receberão algum tipo de revestimento isolante, de maneira a garantir 
correntes de toque inferiores a 0,5 mA, em atendimento as normas IEEE-80 e EN 50122-1. 
 
 Sistema de Controle Centralizado  

 
O Centro de Controle Operacional - CCO da Linha do VLT será implantado em um edifício próprio e em 
local próximo à Linha e/ou Pátio. O CCO será composto por equipamentos centrais, formados por 
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conjuntos fisicamente independentes, componentes do Sistema de Controle Centralizado, que realizarão 
a supervisão e o controle dos seguintes Sistemas: Sinalização, Alimentação Elétrica, Telecomunicações 
e Auxiliares. 
 
A comunicação do CCO com as Estações e Subestações será efetuada por meio de Concentradores de 
Dados e Unidades Terminais Remotas que realizarão a aquisição de dados de Tráfego e de Energia. 
Essa comunicação utilizará canais específicos do Sistema de Transmissão, baseado em fibra óptica. 
 
Os Sistemas de Sinalização Ferroviária, Alimentação Elétrica, Telecomunicações e Auxiliares, serão 
controlados e supervisionados a partir do CCO, através de consoles próprios, devidamente equipados 
com Estações de Trabalho, Servidores de Banco de Dados e Painéis Sinópticos para Controle de Tráfego 
do VLT e da Alimentação Elétrica, interligados por meio de Rede Local. O CCO será alimentado a partir 
de um Sistema Ininterrupto de Energia exclusivo para o atendimento às suas necessidades operacionais. 
 
O Sistema de Controle Centralizado deverá possuir os recursos técnicos e operacionais compatíveis com 
equipamentos padrões de mercado, os quais deverão encontrar-se em conformidade com o “Estado da 
Arte” para o setor de Informática, tanto em Software como em Hardware. O Sistema de Controle  deverá 
ainda ser baseado em tecnologias atualizadas e consagradas, aplicadas em sistemas Metroferroviários, 
além de possibilitar uma interface amigável para interação com os operadores. 
 
- Integração entre os Sistemas Ferroviários e Viários 
 
A perfeita operação do Sistema VLT depende de uma atuação integrada de todos os Sistemas 
implantados, agregando as funcionalidades e facilidades providas por cada um.  
 
Nas arquiteturas apresentadas através das Figuras 6.4.8-3 e 6.4.8-4, a seguir, é possível identificar os 
sistemas e equipamentos acima citados e o modo como os mesmos interagem. 
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Figura 6.4.8-3: Controle operacional e integração dos sistemas de comunicação e sinalização 

 
 

 
Figura 6.4.8-4: Integração dos sistemas de comunicação, sinalização e detecção de VLT, veículos e pedestres 
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6.4.9 Níveis de Integração do VLT com o Atual Sistema Viário Existente 
 
Por se tratar de um modal de transportes novo no país e ainda desconhecido pela maioria da população, 
a implantação do Sistema de VLT da RMBS deverá impactar na sinalização de trânsito e nos hábitos dos 
condutores de veículos, ciclistas e pedestres da região onde o mesmo se inserirá. 
 
6.5 Estimativas da Quantidade de Mão de Obra, do Cronograma de Execução e dos 

Custos da Obra 
 
Está previsto de ser empregado durante as obras do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, 
especialmente em seus meses de “pico”, um contingente médio mensal da ordem de 800 trabalhadores. 
 
Esse número de trabalhadores aqui considerado tem como base aquele efetivo alocado nas obras do 
VLT / Trecho Barreiros – Porto (Fase 1), durante um período de 6 meses (dezembro/2013 à maio/2014), 
conforme dados consolidados na Figura 6.5-1, à seguir. 
 

 
 

Figura 6.5-1: Mão de obra / efetivo de trabalhadores no VLT / Trecho Barreiro – Porto / Fase 1 
(dez/2013 a maio/2014) 

 
Vale destacar que, da mesma forma como foi procedido no Trecho Barreiros – Porto (Fase 1), conforme 
indicado na Figura 6.5.2, abaixo, será priorizada também nas obras do VLT / Trecho Barreiros – Samaritá 
a contratação de “mão de obra local” (RMBS). 
 

 
 

Figura 6.5-2: Origem da mão de obra contatada para as obras do VLT / Trecho Barreiro – Porto / Fase 1 
(dez/2013 a maio/2014) 
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Dentre as principais funções / especialidades operacionais, a serem absorvidas pelas diferentes 
atividades requeridas pelas obras projetadas, destacam-se: 
 
 Motoristas de veículos pesados 
 Operadores: 

- Escavadeira 
- Guindaste 
- Jumbo 
- Martelo rompedor 
- Munck 
- Retroescavadeira 
- Forma de concreto estacionária 
- Plataforma elevatória 
- Motoniveladora 
- Rolo compressor 
- Trator de esteiras 
- Vibroacabadora 

 Pedreiros 
 Eletricistas 
 Encanadores 
 Encarregados 
 Maçariqueiros 
 Montadores 
 Armadores 
 Carpinteiros 
 Ajudantes 
 Sinaleiros 
 Soldadores 

 
Por sua vez, o cronograma referencial para a etapa de obras indica um período de 24 meses, com 
início das obras previsto para imediatamente após encerrado o certame licitatório para a contratação 
da(s) empresa(s) construtora(s) e, principalmente, após a obtenção das licenças ambientais, em especial 
a Licença de Instalação – L.I.  
 
Por fim, o custo total estimado para as obras civis do empreendimento é de R$ 270.000.000,00 
(duzentos e setenta milhões de reais). 
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7. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
 
De acordo com a Resolução CONAMA 001/86, a área de influência de um empreendimento corresponde 
à área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos gerados no processo de 
planejamento, implantação e operação do empreendimento. 
 
Assim, no contexto do empreendimento em questão, a delimitação das áreas de influência do VLT / 
Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) refletirá a natureza e a característica do empreendimento, 
sua localização, etapas de implantação e, principalmente, a abrangência territorial dos impactos diretos e 
indiretos mensurados nas diferentes vertentes do estudo ambiental. Desta forma, serão considerados: 
 
(i) O trecho (eixo principal projetado) Conselheiro Nébias – Valongo do VLT, objeto deste EIA, e suas 

respectivas estruturas de apoio, operacionais e de controle, incluindo ainda as áreas passiveis de 
desapropriação; 

(ii) As sub bacias hidrográficas que se inserem no contexto territorial do empreendimento, com seus 
respectivos divisores de água, como previsto na Resolução CONAMA 001/86; 

(iii) Os limites coincidentes das unidades territoriais já previamente estabelecidas pelo poder público 
(tendo em vista a disponibilidade de dados e informações oficiais), especialmente as unidades 
censitárias; 

(iv) As características de estrutura urbana, do sistema viário e do sistema de transporte coletivo das 
áreas possivelmente impactadas pelo VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2). 

 
Portanto, com base no anteriormente exposto, serão considerados para o desenvolvimento deste EIA três 
níveis principais de abrangência, quais sejam: 
 

• Área de Influência Indireta (AII); 
• Área de Influência Direta (AID); e 
• Área Diretamente Afetada (ADA). 

 
O “Mapa das Áreas de Influência” (AI-CNV-01), apresentado adiante, mostra a espacialização de cada 
uma das áreas de influência ora estabelecidas. 
 
Para o atendimento do anteriormente exposto, os estudos referentes às Áreas de Influência Indireta 
privilegiarão dados secundários e séries históricas extraídos de trabalhos realizados por entidades 
públicas e privadas fidedignas. Esses dados serão complementados por informações obtidas em 
levantamentos de campo, sempre que pertinentes. 
 
Por sua vez, na Área de Influência Direta e na Área Diretamente Afetada os estudos serão realizados 
basicamente por meio de mapeamentos específicos e análise de fotografias aéreas, bem como o 
levantamentos de dados primários obtidos através de estudos desenvolvidos em campo. 
 
Fica destacado que as escalas de apresentação dos mapas serão compatibilizadas com os 
requerimentos técnicos de cada estudo temático, com as exigências dos órgãos ambientais e de acordo 
com a disponibilidade de cartografia preexistente. 
 
7.1 Área de Influência Indireta (AlI) 
 

 Para os Meios Físico e Biótico 
 
De maneira geral e para todos os temas ambientais a serem analisados, a AII será definida pelas áreas 
onde incidirão alterações originadas indiretamente pelo empreendimento, de forma difusa e com 
características menos previsíveis; ou seja, nas áreas onde haverá um menor número de alterações na 
qualidade ambiental, provocadas pela implantação e operação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias-
Valongo (Fase 2). 
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Nesse contexto, a AII dos meios físico e biótico abrangerá totalmente a fração leste peninsular do 
município de Santos, contemplando, consequentemente, toda a rede de drenagem que interceptará o 
empreendimento em questão, em conformidade com a Resolução Conama 01/86. 
 
Por se tratar de um terraço marinho, a curvatura planar do terreno onde se projeta o empreendimento não 
apresenta divisores de águas pronunciados, sendo observáveis apenas os canais artificiais cortando a 
ilha de lado a lado, nos quais o escoamento é promovido pela diferença de tempo de marés. Desta forma, 
portanto, a AII se estende por toda a base peninsular santista, abrangendo os 06 canais artificiais até os 
divisores de água dos morros de santos, na porção oeste do munícipio 
 

 Para o Meio Socioeconômico: 
 
Por se tratar de um empreendimento de mobilidade urbana, inserido entre projetos planejados para a 
implantação do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) da Região Metropolitana da Baixada Santista 
(RMBS), a AII foi definida em escala municipal, dada a abrangência da circulação que o projeto em sua 
integridade pretende promover. 
 
Considerando que esse trecho do VLT / Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) tem início na interligação 
com o trecho prioritário, já em construção, VLT / Barreiros-Porto (Fase 1), integrando assim os municípios 
de Santos e São Vicente em suas porções insulares, definiu-se como AII a totalidade dos limites politico 
administrativos dos municípios de Santos e São Vicente. 
 
7.2 Área de Influência Direta (AlD) 
 

 Para os Meios Físico e Biótico: 
 
A AID compreenderá a área que poderá sofrer as consequências diretas dos efeitos / impactos 
ambientais gerados nas fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento. Dessa 
forma, a AID área deverá considerar o alcance espacial dos potenciais impactos diretos do 
empreendimento, de tal modo que se considerou uma faixa “referencial” com 300 metros de cada lado do 
alinhamento / eixo principal projetado ao VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, em atendimento ao 
Termo de Referência emitido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 
 
Esta “faixa referencial” poderá ser ampliada caso sejam identificadas, pontualmente, interferências 
significativas do traçado projetado em fragmentos de vegetação ou quaisquer outros componentes 
ambientais de relevância. 
Vale pontuar que a AID do empreendimento está alinhada a legislações urbanas de áreas igualmente 
consolidadas, tais como o Plano Diretor do Município de São Paulo (Lei nº 13.430/2002), que estabelece 
como “Áreas de Intervenção Urbana”, faixas de até 300 (trezentos) metros de cada lado dos 
alinhamentos do sistema de transporte público coletivo de massa. 
 
Em complemento, especificamente ao meio físico-biótico, foi mensurada curva de decaimento logarítmico 
ao nível máximo de ruídos emitidos em obras similares as previstas ao empreendimento em tela1, 
constatando-se que a pressão sonora superior aos limites legais estabelecidos, para a hora e uso do solo 
local2, não ultrapassará 300 m da fonte de emissão. 
 

 Para o Meio Socioeconômico: 
 
A AID deste estudo foi definida a partir dos limites e características das viagens das zonas da pesquisa 
Origem Destino - OD da porção insular de Santos, abrangendo aquelas que correspondiam ao centro e 
praias, uma vez que a principal circulação promovida pelo trecho proposto do VLT em estudo 

                                                           
1 Considerando equipamentos envolvidos na construção não emitirão ruído em níveis acima de 90 dB (A), medidos 
a 7 metros da fonte. 
2 ABNT NBR 10151:2000 



 
 
 
 
 

   144 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

corresponde a esta localidade, conforme indicado por estudos de engenharia desenvolvidos para a 
concepção do projeto. 
 
As 28 zonas OD selecionadas para compor a AID foram, então, colocadas em termos de setores 
censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma vez que os dados mais 
detalhados para caracterizar população, trabalho e renda, por exemplo, correspondem aos do Censo, 
resultando em uma AID formada por 489 setores censitários de 27 bairros de Santos insular.  
 
7.3 Área Diretamente Afetada (ADA) 
 

 Para os Meios Físico e Biótico. 
 
A ADA compreenderá o terreno onde efetivamente será implantado o empreendimento e que, portanto, 
sofrerá as consequências diretas dos efeitos ambientais gerados nas fases de planejamento, execução e 
operação do empreendimento. 
 
Entende-se que nestas áreas os efeitos decorrentes do empreendimento serão, de forma geral, 
imediatamente percebidos em todas as etapas, inclusive onde estão previstas as alterações mais 
significativas do cenário urbano. Devendo ser considerado as faixas de terreno onde as obras serão 
executadas, as áreas de apoio, como canteiros de obras, áreas de empréstimo e de disposição final de 
resíduos e material excedente da construção, bem como as vias de circulação utilizadas para 
implantação. 
 

 Para o Meio Socioeconômico: 
 
Para a composição da ADA foi delimitado um buffer de 300 metros no entorno do traçado / eixo 
referencial do VLT, sendo a área de estudos formada pelos setores censitários do IBGE interceptados por 
este buffer. No total, são 67 setores censitários de 14 bairros da porção insular do município de Santos. 
 
O “Mapa das Áreas de Influência” (AI-CNV-01), apresentado adiante, ilustra e apresenta em planta os 
principais limites estabelecidos para as áreas de influência definidas para o EIA do VLT / Trecho 
Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2). 
 
 



Fonte:
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da
  Baixada Santista, folhas: Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho/2002 -
  escala 1:10.000.
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo,
  Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
O presente item consolida os principais aspectos e parâmetros relacionados aos meios físico, biótico e 
socioeconômico, passíveis de sofrerem alterações significativas com a implantação e a operação do 
Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do VLT (fase 2). 
 
Importante ser ressaltado que, dadas às especificidades técnicas, construtivas e operacionais do 
empreendimento, bem como às características gerais da sua área de inserção, o diagnóstico ambiental 
abordará os aspectos ambientais considerados mais relevantes, impactados direta ou indiretamente pelo 
empreendimento, em suas diferentes fases. 
 
8.1 Diagnóstico Ambiental do Meio Físico 
 

 Aspectos metodológicos 
 
O diagnóstico climatológico na área do empreendimento tem como subsidio um levantamento secundário 
de observações meteorológicas regionais, a partir dos quais são descritos os comportamentos médios 
dos principais parâmetros climáticos na região.  
 
Sendo assim, o levantamento de elementos climáticos contemplou dados mensais de temperatura do ar e 
umidade relativa, aferidos na estação de monitoramento localizada no município de Santos e vinculada 
ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados se referem às medições realizadas entre 1961-
1990, resultados correspondentes às Normais Meteorológicas, que segundo a Organização 
Meteorológica Mundial (OMM), são valores médios calculados para um período relativamente longo e 
uniforme, compreendendo no mínimo três décadas consecutivas.  
 
Vale nota de que a estação de monitoramento do INMET está distante 11,5 km em linha reta do 
empreendimento em questão.  
 
Para as informações de velocidade e direção dos ventos foram adquiridos dados na estação 
meteorológica da Base Aérea de Santos, disponibilizados por meio do Banco de Dados Climatológicos do 
Comando da Aeronáutica. As medições utilizadas referem-se aos anos de 2003 até 2013.  
 
Também foram consultados os dados de precipitação de 1937 a 2004 da Rede Pluviométrica de São 
Vicente (E3-056) do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE), além de 
artigos específicos sobre o clima da baixada santista.  
 
O “Mapa dos Pontos de Monitoramento Meteorológico e da Qualidade do Ar da AII, AID e ADA” (MF-
CNV-01), apresentado adiante, identifica a localização das estações meteorológicas mencionadas que 
contribuíram para composição do presente diagnóstico.   
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8.1.1 Área de Influência Indireta – AII, Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente 
Afetada – ADA. 

 
8.1.1.1 Aspectos Climáticos e Meteorológicos 
 
A Classificação climática de Köppen-Geiger é o sistema de classificação global dos tipos climáticos mais 
utilizados em Climatologia e Meteorologia. De acordo com essa classificação, baseada em dados 
mensais pluviométricos e termométricos, o estado de São Paulo abrange sete tipos climáticos distintos, a 
maioria correspondente ao clima úmido. Em especial para a região do empreendimento, a faixa litorânea 
paulista recebe a classificação Af, caracterizada pelo clima tropical chuvoso, sem estação seca com a 
precipitação média do mês mais seco superior a 60 mm. (CEPAGRI, 2014) 
 
Em resumo, o Af representa um clima tropical úmido. Frente ao exposto, estudos climatológicos 
compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), partiram da classificação global de 
Koppen a fim de realizar uma análise de maior enfoque para regiões climáticas brasileiras, ponderadas 
em uma reclassificação oriunda dos índices de umidade relativa do ar. 
 
Nesta linha de análise, observa-se que dos cinco climas zonais ou genéticos do território brasileiro 
apenas o tipo “Clima Tropical Brasil Central” é evidenciado na AII do empreendimento, sendo que dessa 
classificação primária resulta um subclima abrangente: 
 

 Subquente – Média entre 15º e 18ºC, em pelo menos um mês. 
 
Cada subclima apresenta, ainda, uma classificação conforme a umidade relativa do ar registrada, que 
pode variar entre semiárido, semiúmido, úmido e super-úmido. Na AII em questão predomina o tipo 
super-úmido, sem seca. A Figura 8.1.1.1-1 ilustra a representação dessa caracterização climática para a 
área de estudo. 
 

 

                         Fonte: IBGE, 2010 (Adaptado). 
Figura 8.1.1.1-1: Localização da AII sobre o mapeamento climático do IBGE 

 
É importante enfatizar que o clima de uma dada região é relacionado a diversas variáveis condicionadas 
a fatores como altitude, latitude, condições do relevo, vegetação e continentalidade, de modo que as 
informações ponderadas até o momento se atentam a uma escala regional, podendo sofrer oscilações 
conforme o recorte espacial. 
 
Em virtude da localização do empreendimento em região costeira, é importante evidenciar a influência de 
fenômenos de macroescala. Segundo STULL (2000), a escala sinótica ou macroescala referem-se às 
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ondas baroclínicas, os ciclones, os anticiclones, as frentes frias e as massas de ar, visto que tais 
sistemas possuem dimensões de 100 a 1.000 km e podem atuar por vários dias ou meses.  
 
O clima da Baixada Santista é multo influenciado pelas atuações do anticiclone marítimo tropical, bem 
como pelas frentes frias que adentram pelo litoral. Destaca-se também a grande variação da precipitação 
nessa região devido à circulação atmosférica propulsionada pela diferença de aquecimento das 
superfícies terrestre e marítima, havendo uma grande influência da convergência da brisa marítima na 
variação diurna de precipitação sobre os municípios litorâneos. 
 
Na Figura 8.1.1.1-2 é possível observar o comportamento das temperaturas mínimas, médias e máximas 
mensais na região do empreendimento, de acordo com os dados da estação meteorológica do INMET. O 
gráfico revela que as menores temperaturas são observadas de junho a agosto, com uma média de 
19,1°C. Já as máximas expõem uma média de 25,1°C, com picos nos meses de novembro a março. A 
máxima absoluta, no intervalo dos 30 anos analisados (1961-1990), foi de 39 °C e a mínima absoluta foi 
de 6,2 °C. 
 

 
                              Fonte: INMET, 2014. 

Figura 8.1.1.1-2: Precipitação e temperaturas mínimas, médias e máximas mensais (1961-1990). 
 
 
 Pressão atmosférica 

 
De acordo com a variabilidade climática sazonal de inverno e verão a pressão atmosférica apresenta 
oscilações, constituindo importante indicador das épocas mais favoráveis ou não à dispersão de 
poluentes. O maior valor de pressão atmosférica na Baixada Santista é registrado no mês de julho, 1.018 
mbar (Normais Climatológicas), que coincide com a o período frio do ano e desfavorável à dispersão de 
poluentes. A menor pressão média ocorre no mês de janeiro, com 1.009 mbar, que coincide com o início 
da estação chuvosa, época mais quente e mais favorável à dispersão de poluentes. Posto isto, é possível 
aferir que as diferenças de pressão têm uma origem térmica, visto que estão diretamente relacionadas à 
radiação solar e aos processos de aquecimento das massas de ar. 
 
A Figura 8.1.1.1-3 ilustra, em gráfico, o comportamento da pressão atmosférica em Santos. Ainda que a 
variação seja branda, é possível identificar a coincidência de maiores pressões com o período de 
temperaturas mais baixas e menor volume de precipitação, o que pode resultar em um ambiente menos 
favorável à dispersão de poluentes.  
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       Fonte: INMET, 2014. 
Figura 8.1.1.1-3: Pressão Atmosférica (1961-1990) 

 
 
 Regime Pluviométrico 

 
A caracterização do regime pluviométrico da área de influência do empreendimento foi realizada com 
base no registro das chuvas mensais acumuladas na estação Pluviométrica de São Vicente (E3-056) do 
DAEE, referente ao período de 1937 a 2004.   
 
A Figura 8.1.1.1-4 apresenta, em forma de gráfico, as médias mensais da precipitação entre os anos 
mencionados.  

 

 

                Fonte: INMET, 2014. 
Figura 8.1.1.1-4: Média mensal pluviométrica – DAEE 1937-2004 

 
Com base no pluviograma é possível aferir que o menor índice pluviométrico mensal acumulado se 
estabelece na estação de inverno, com particular destaque ao mês de agosto. Logo, o período chuvoso 
se concentra nos meses mais quente do ano, se estendendo de dezembro a março. O total anual de 
aproximadamente 2000 mm confirma as características típicas de uma região litorânea subtropical, com 
chuvas no ano inteiro, sem estação seca. 
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 Umidade Relativa do Ar 
 
A umidade relativa do ar é influenciada por alguns importantes controles climáticos, a exemplo da 
insolação e consequente temperatura relativa do ar. Trata-se de um elemento climático fortemente 
concentrado nas baixas camadas da atmosfera (nos primeiros 2.000 metros de altitude), de tal forma que 
tende a atenuar conforme ganho latitudinal.  
 
No município de Santos, a ampla distribuição de corpos d’água (Zona Estuarina) e o transporte de ar 
úmido do litoral para dentro da região são elementos que atuam na distribuição da umidade local, assim 
como os processos de aquecimento ou resfriamento do ar e consequente transporte horizontal de vapor 
d’água e precipitações.  
 
Na AII os menores registros são identificados nos meses correspondentes ao inverno, com médias que 
podem chegar a 75% para o mês de agosto (Normais Climatológicas). 
 
A Figura 8.1.1.1-5 apresenta a umidade relativa média do ar para a cidade de Santos.  
 

 
   Fonte: INMET, 2014 

Figura 8.1.1.1-5: Unidade relativa do ar (1961-1990) 
 
 
 Direção e Velocidade dos Ventos 

 
Apesar da aparente imprevisibilidade, o vento traduz contínua movimentação da atmosfera, resultante da 
circulação de massas de ar provocada pela energia radiante do Sol e pela rotação da Terra. 
 
Entre os principais mecanismos atuantes, destaca-se o aquecimento desigual da superfície terrestre, que 
ocorre tanto em escala global (latitudes e ciclo dia-noite) quanto local (mar-terra, montanha-vale). Assim, 
é natural que as velocidades e direções de vento apresentem tendências diurnas e sazonais dentro de 
seu caráter estocástico. 
 
A Figura 8.1.1.1-6, a seguir, apresenta os resultados anemométricos representativos para Baixada 
Santista, disponibilizados pela rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica para os anos de 2003 a 
2013.  
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Obs.: Eixo vetor latitudinal (Y) em n° de medições. 

Figura 8.1.1.1-6: Direção e Velocidade predominantes dos ventos na Baixada Santista (2000-2010). 
 
 
Em consulta ao Comando da Aeronáutica – Base Aérea de Santos foi possível aferir que os ventos de 
leste e sul com velocidade de 3, 09 a 5,14 m/s são predominantes na área de abrangência do 
empreendimento. Em seguida, se destacam os ventos de leste e sudoeste com velocidade que variam de 
0,51 a 2,57m/s. Em menor incidência, notam-se os ventos de noroeste com velocidade médias dos 
ventos acima de 10m/s, podendo apresentar rajadas de ventos ainda mais acentuadas.  
 
O vento de noroeste na região prenuncia a chegada de chuva e por desencadear no sentido continente – 
oceano causa grande carreamento de partículas de ar quente e consequente desconforto térmico a 
população litorânea. Vale nota de que são os ventos sudoeste aqueles majoritariamente propulsionados 
pelas frentes frias e responsáveis por precipitações volumosas e rajadas de velocidade acima de 8m/s.  
 
Cabe, ainda, destacar o vetor leste como fortemente atuante na circulação atmosférica da região. Trata-
se de ventos de intensidade fraca a moderada, conhecidos popularmente como o “vento que encana os 
canais”, dada a origem deste elemento climático frente à porção insular de Santos e a rugosidade urbana 
local, marcada por edificações de altos gabaritos que viabilizam verdadeiros “cânions urbanos” nos 
cursos d’águas locais. 
 
Adicionalmente, a Figura 8.1.1.1-7, a seguir, ilustra os principais ventos incidentes na cidade de Santos.  
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 Fonte: WALM, 2014  
Figura 8.1.1.1-7: Direção dos ventos registrados na AII . 

 
 
8.1.2 Qualidade do ar 
 
O nível de poluição atmosférica pode ser determinado pela quantificação das substâncias poluentes 
presentes no ar. Neste sentido, a Resolução CONAMA 03/1990, considera poluente atmosférico: 
 

“Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 
características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar 
impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à 
fauna e a flora ou prejudicial a segurança, ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais da 
comunidade”. 

 
Assim, a determinação sistemática da qualidade do ar deve ser, por questões de ordem prática, limitada 
a um restrito número de poluentes, definidos em função de sua importância e dos recursos materiais e 
humanos disponíveis. 
 
De forma geral, o grupo de poluentes consagrados universalmente como indicadores mais abrangentes 
da qualidade do ar é composto pelos compostos monóxidos de carbono, dióxido de enxofre, material 
particulado, ozônio e dióxido de nitrogênio. A razão da escolha desses parâmetros como indicadores de 
qualidade do ar está ligada a sua maior frequência de ocorrência e aos efeitos adversos que causam ao 
meio ambiente. O Quadro 8.1.2-1, a seguir, consolida as características daqueles poluentes, bem como 
suas principais origens e seus efeitos ao meio ambiente. 
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Quadro 8.1.2-1 
Características, origens e principais efeitos dos poluentes. 

 

Poluente Características Fontes Principais 

 
Efeitos Gerais ao Meio 

Ambiente 
 

P
ar

tíc
ul

as
 

In
al

áv
ei

s 
F

in
as

 
(M

P
2,

5)
 

Partículas de material sólido ou 
líquidas suspensas no ar, na forma de 
poeira, neblina, aerossol, fumaça, 
fuligem etc., que podem permanecer 
no ar e percorrer longas distâncias. 
Faixa de tamanho < 2,5 micra. 

Processos de combustão (industrial, 
veículos automotores), aerossol 
secundário (formado na atmosfera) 
como sulfato e nitrato, entre outros. 

Danos à vegetação, 
deterioração da visibilidade, 
contaminação do solo e água. 

P
ar

tíc
ul

as
 

In
al

áv
ei

s 
(M

P
10

) 
e 

F
um

aç
a Partículas de material sólido ou líquido 

que ficam suspensas no ar, na forma 
de poeira, neblina, aerossol, fumaça, 
fuligem, etc. Faixa de tamanho < 10 
micra. 

Processos de combustão (indústria e 
veículos automotores), poeira 
ressuspensa, aerossol secundário 
(formado na atmosfera). 

Danos à vegetação, 
deterioração da visibilidade e 
contaminação do solo e água. 

P
ar

tíc
ul

as
 

T
ot

ai
s 

em
 

S
us

pe
ns

ã
o 

(P
T

S
) Partículas de material sólido ou líquido 

que ficam suspensas no ar, na forma 
de poeira, neblina, aerossol, fumaça, 
fuligem, etc. Faixa de tamanho < 100 
micra. 

Processos industriais, veículos 
motorizados (exaustão), poeira de rua 
ressuspensa, queima de biomassa. 
Fontes naturais: pólen, aerossol, 
marinho e solo. 

Danos à vegetação, 
deterioração da visibilidade e 
contaminação do solo e água. 

D
ió

xi
do

 d
e 

E
nx

of
re

 
(S

O
2)

 

Gás incolor, com forte odor, 
semelhante ao gás produzido na 
queima de palitos de fósforos. Pode 
ser transformado a SO3, que na 
presença de vapor de água, passa 
rapidamente a H2SO4. É um 
importante precursor dos sulfatos, um 
dos principais componentes das 
partículas inaláveis. 

Processos que utilizam queima de óleo 
combustível, refinaria de petróleo, 
veículos a diesel, produção de polpa e 
papel, fertilizantes. 

Pode levar à formação de 
chuva ácida, causar corrosão 
aos materiais e danos à 
vegetação: folhas e colheitas. 

D
ió

xi
do

 d
e 

N
itr

og
ên

io
 

(N
O

2)
 

Gás marrom avermelhado, com odor 
forte e muito irritante. Pode levar à 
formação de ácido nítrico, nitratos (o 
qual contribui para o aumento das 
partículas inaláveis na atmosfera) e 
compostos orgânicos tóxicos. 

Processos de combustão envolvendo 
veículos automotores, processos 
industriais, usinas térmicas que 
utilizam óleo ou gás, incinerações. 

Pode levar à formação de 
chuva ácida, danos à 
vegetação e à colheita. 

M
on

óx
id

o 
de

 
C

ar
bo

no
 (

C
O

) 

Gás incolor, inodoro e insípido. 
Combustão incompleta em veículos 
automotores. 

 

O
zô

ni
o 

(O
3)

 Gás incolor, inodoro nas 
concentrações ambientais e o principal 
componente da névoa fotoquímica. 

Não é emitido diretamente para a 
atmosfera. É produzido 
fotoquimicamente pela radiação solar 
sobre os óxidos de nitrogênio e 
compostos orgânicos voláteis. 

Danos às colheitas, à 
vegetação natural, plantações 
agrícolas; plantas 
ornamentais. 

Fonte: Relatório da Qualidade do Ar / CETESB (2011). 

 
Através da Portaria Normativa 348/90, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
renováveis (IBAMA) estabeleceu os padrões nacionais de qualidade do ar e os respectivos métodos de 
referência, ampliando o número de parâmetros anteriormente regulamentados pela Portaria GM 0231 de 
27/04/76. Os padrões estabelecidos por essa portaria foram, então, submetidos ao CONAMA em 
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28/06/90 e transformados na Resolução CONAMA 03/90. O Quadro 8.1.2-2 apresenta os padrões de 
qualidade do ar estabelecidos através da mencionada resolução. 
 

Quadro 8.1.2-2 
Padrões Nacionais de Qualidade do Ar (Resolução CONAMA 03/90) 

 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 
Padrão 

Primário4 (G/M3) 
Padrão Secundário5 

(G/M3) 
Partículas totais em 
suspensão 

24 horas 1 
MGA 2 

240 
80 

150 
60 

Partículas inaláveis 
24 horas 1 

MAA 3 
150 
50 

150 
50 

Fumaça 
24 horas 1 

MAA 3 
150 
60 

100 
40 

Dióxido de enxofre 
24 horas 1 

MAA 3 
365 
80 

100 
40 

Dióxido de nitrogênio 
24 horas 1 

MAA 3 
320 
100 

190 
100 

Monóxido de carbono 
1 hora 1 
8 horas 1 

35 ppm 
9 ppm 

35 ppm 
9 ppm 

Ozônio 1 hora 1 160 160 
Fonte: Relatório da Qualidade do Ar / CETESB (2011) 
 
1- Não deve ser excedido mais que uma vez por ano 
2- Média geométrica anual 
3 - Média aritmética anual 
4 - Níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos (metas de curto e médio prazo). 
5 - Níveis desejados de concentração de poluentes (Meta de longo prazo). 
 

 
No âmbito estadual, em 2008, o Estado de São Paulo iniciou um processo de revisão dos padrões de 
qualidade do ar, baseando-se nas diretrizes estabelecidas pela OMS, com participação de representantes 
de diversos setores da sociedade. Como resultados destes esforços foi publicado o Decreto Estadual nº 
59113 de 23/04/2013, o qual estabeleceu novos padrões de qualidade do ar por intermédio de um 
conjunto de metas gradativas e progressivas para que a poluição atmosférica seja reduzida a níveis 
desejáveis ao longo do tempo. (CETESB, 2014) 
 
Desta forma, o Decreto Estadual nº 59113/2013 estabelece a administração da qualidade do ar no 
território paulista e impõe metas intermediárias e padrões finais de qualidade a serem atingidos. As metas 
intermediárias são valores temporários a serem cumpridos em etapas, visando à melhoria gradativa da 
qualidade do ar no Estado de São Paulo, baseada na busca pela redução gradual das emissões de 
fontes fixas e móveis, alinhados com os princípios do desenvolvimento sustentável. Cabe menção de 
que, até o momento, não foi definido prazos para o cumprimento das metas intermediárias. 
 
O Quadro 8.1.2-3, a seguir, apresenta os padrões de qualidade do ar estabelecidos no DE nº 
59113/2013. Em vermelho, destaque os padrões vigentes para qualidade do ar no estado de São Paulo. 
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Quadro 8.1.2-3 
Padrões Nacionais de Qualidade do Ar  

 

Poluente 

Tempo de MI1 MI2 MI3 PF 

Amostragem (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³)  

Partículas 
Inaláveis  

(MP10) 

24 horas 120 100 75 50 

MAA1 40 35 30 20 

Partículas 
Inaláveis 

Finas 
(MP2,5) 

24 horas 60 50 37 25 

MAA1 20 17 15 10 

Dióxido de 
enxofre 
(SO2) 

24 horas 60 40 30 20 

MAA1 40 30 20 - 

Dióxido de 
Nitrogênio 

(NO2) 

1 hora 260 240 220 200 

MAA1 60 50 45 40 

Ozônio (O3) 8 horas 140 130 120 100 

Monóxido 
de Carbono 

(CO) 
8 horas - - - 09 ppm 

Fumaça* 
(FMC) 

24 horas 120 100 75 50 

MAA1 40 35 30 20 

Partículas 
Totais 

em 
Suspensão* 

(PTS) 

24 horas - - - 240 

MGA2 - - - 80 

Chumbo** 
(Pb) 

MAA1 - - - 0,5 

Fonte: DE nº 59113/2013 
 
1 - Média aritmética anual. 
2 - Média geométrica anual. 
* Fumaça e Partículas Totais em Suspensão - parâmetros auxiliares a serem utilizados apenas em situações 
específicas, a critério da CETESB. 
** Chumbo - a ser monitorado apenas em áreas específicas, a critério da CETESB. 

 
 
Assim, caso as concentrações de poluentes em um dado local venham ultrapassar os valores 
apresentados no quadro anterior, o ar é considerado inadequado. Para cada poluente são também 
fixados níveis para caracterização de estados críticos de qualidade do ar: níveis de alerta, atenção e 
emergência. O Quadro 8.1.2-4 apresenta os estados críticos de qualidade do ar supracitados. 
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Quadro 8.1.2-4 
Critérios para episódios agudos de poluição do ar (Resolução CONAMA 03/90). 

 

Parâmetros Atenção Alerta Emergência 

Partículas inaláveis finas  
(µg/m3) - 24h 

125 210 250 

Partículas inaláveis 
(µg/m3) - 24h 

250 420 500 

Dióxido de enxofre 
(µg/m3) - 24h 

800 1.600 2.100 

Dióxido de nitrogênio 
(µg/m3) - 1h 

1.130 2.260 3.000 

Monóxido de carbono 
(ppm) - 8h 

15 30 40 

Ozônio 
(µg/m3) - 8h 

200 400 600 

              Fonte: Decreto Estadual nº 59113 de 23/04/2013. 

 
8.1.2.1 Área de Influência Indireta – AII, Área de Influência Direta – AID e Área 

Diretamente Afetada - ADA 
 
Neste item são apresentadas as medições de qualidade do ar realizadas em estações de monitoramento 
automático instaladas no município de Santos/SP pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB). O “Mapa dos Pontos de Monitoramento Meteorológico e da Qualidade do Ar da AII, AID e 
ADA” (MF-CNV-01), anteriormente apresentado, expõe a localização das estações consideradas para o 
estudo em tela. 
 
Ressalta-se que a estação mais significativa é a Santos, que esta situada a aproximadamente 500 metros 
do empreendimento. Cita-se a estação Ponta da Praia para fins comparativos e complementações de 
possíveis lacunas, porém é importante pontuar que a mesma tem grande influência das emissões de 
poluentes provenientes das atividades do Porto e está a 3,3 km do empreendimento. Informa-se que as 
medições das estações Santos e Santos-Ponta da Praia tiveram suas operações iniciadas em 07/06/2011 
e 18/11/2011, respectivamente.  
 
A seguir serão apresentados os resultados do monitoramento de partículas inaláveis (MP10), dióxido de 
nitrogênio (NO2) e ozônio (O3) em comparação aos respectivos padrões nacionais e estaduais de 
qualidade do ar, bem como os dados de monóxido de nitrogênio (NO) e óxido de nitrogênio (NOx). Vale 
nota de que a seleção de poluentes considerados ao presente estudo foi consolidada com base no 
escopo de emissões atmosféricas do empreendimento em tela, ou seja, emissões plausíveis ao 
transporte automotivo.  
 
 Material Particulado (MP10) 

 
O Poluente MP10 refere-se a partículas de material sólido ou líquido suspensas no ar, com tamanho 
inferior a 10 micra, podendo ser representado na forma de poeira, neblina, aerossol, fumaça e/ou fuligem. 
Os processos de combustão (industrial e veículos automotores), bem como movimento de solo são as 
principais origens deste poluente no escopo espacial do empreendimento. 
 
Neste contexto, a Figura 8.1.2.1-1 expõe, em forma de gráfico, a média mensal de partículas inaláveis no 
recorte espacial pré-definido.  
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          Fonte: CETESB, 2014 (Organizado por WALM, 2014) 

Figura 8.1.2.1-1: Média Mensal de Material Particulado (MP10). 
 
Já a Figura 8.1.2.1-2 expõe a média aritmética, ano a ano, para o intervalo de junho/dezembro 2011 a 
dezembro de 2013. 
 

 
                      Fonte: CETESB, 2014 (Organizado por WALM, 2014) 

Figura 8.1.2.1-2: Média Aritmética Anual (MAA) de MP10 para região do empreendimento 
 
Com base nos produtos gráficos apresentados, é possível observar que, em todas as estações de 
monitoramento consideradas, o padrão de qualidade definido pela legislação nacional (CONAMA 03/90) 
não foi ultrapassado. No entanto, quando analisado o padrão final estabelecido pela Organização Mundial 
da Saúde e pelo Decreto Estadual n° 59.113/ 2013, observa-se que os valores são ultrapassados na 
Estação Móvel Santos – Ponta da Praia nos anos de 2012 e 2013. Nota-se que a Estação Móvel Santos 
não ultrapassa a meta intermediária vigente (40 μg/m³), embora esteja bastante acima dos Padrões 
Finais (PF) de 20 μg/m³.  
 
É possível especular que a proximidade da Estação de monitoramento Ponta da Praia com o Porto 
Aduaneiro de Santos esteja diretamente vinculado a ultrapassagens dos padrões legais de qualidade do 
ar de MP10 na região, vide a constante movimentação de veículos naquela porção no munícipio, bem 
como o porte deste equipamento de urbano (Considerado o 39ª maior porto do mundo por movimentação 
de contêineres pela publicação britânica Container Management). 
 
Outra questão de relevância é o padrão de concentração de poluentes ao longo do ano. Por meio da 
Figura 8.1.2.1-1, é possível constatar que os meses de inverno apresentam valores mais agravantes de 
poluição do que os demais, tal informação é justificável pela maior incidência de calmarias e inversões 
térmicas neste período. 

 
 Dióxido de Nitrogênio (NO2) 

 
De acordo com o Plano de Controle de Poluição Veicular do Estado de São Paulo – PCPV 2011/2013 
(CETESB, SMA e Governo do Estado de São Paulo) “... o Dióxido de Nitrogênio é um gás marrom 
avermelhado, com odor forte e muito irritante que pode levar à formação de ácido nítrico, nitratos (o qual 
contribui para o aumento das partículas inaláveis na atmosfera) e compostos orgânicos tóxicos. A origem 



 
 
 
 
 

   159 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

deste poluente está relacionada aos processos de combustão envolvendo veículos automotores, 
processos industriais, incinerações, bem como usinas térmicas que utilizam óleo ou gás...”. 
 
O NO2 também está diretamente relacionado à formação de ozônio, pois durante a combustão, sobre 
elevadas temperaturas, o oxigênio reage com o nitrogênio formando óxido nítrico (NO), dióxido de 
nitrogênio (NO2) e outros óxidos de nitrogênio (NOx). Por sua vez o NO2, na presença de luz solar, reage 
com hidrocarbonetos e oxigênio formando ozônio (O3). 
 
As concentrações de Dióxido de Nitrogênio estão entre as variáveis de destaque para o escopo espacial 
do empreendimento, uma vez que a área prevista à implantação do VLT compreende o centro urbano do 
município de Santos, onde predominam vias de grande circulação, como Avenida Conselheiro Nébias e a 
Rua João Pessoa, bem como a Avenida Perimetral (distante 350 metros da ADA) onde é possível 
observar grande movimentação de veículos pesados.   
 
A Figura 8.1.2.1-3 expõe, em forma de gráfico, a média mensal de NO2 para as estações de 
monitoramento Santos e Santos - Ponta da Praia. Na Figura 8.1.2.1-4 foi calculada a média aritmética, 
ano a ano, para o intervalo de 2011 a dezembro de 2013. Vale nota de que a estação de monitoramento 
Santos – Ponta da Praia contemplou medições deste poluente a partir do ano de 2012. 
 

 
                                    Fonte: CETESB, 2014 (Organizado por WALM, 2014) 

Figura 8.1.2.1-3: Média Mensal de NO2 na região do empreendimento. 
 
 

 
                                  Fonte: CETESB, 2014 (Organizado por WALM, 2014) 

Figura 8.1.2.1-4: Média Aritmética Anual (MAA) de NO2 para região do empreendimento 
 

As Figuras 8.1.2.1-3 e 8.1.2.1-4 constatam que, em todas as estações de monitoramento consideradas, o 
padrão de qualidade para NO2, definido pela legislação nacional e estadual, não foram ultrapassados. 
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 Ozônio (O3) 
 
De acordo com o Plano de Controle de Poluição Veicular do Estado de São Paulo – PCPV 2011/2013 
(CETESB, SMA e Governo do Estado de São Paulo), o ozônio é caracterizado como gás incolor, inodoro 
nas concentrações ambientais e o principal componente da névoa fotoquímica. Trata-se de um composto 
que não é emitido diretamente para a atmosfera, sendo produzido fotoquimicamente pela radiação solar 
sobre os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis. 
 
De modo geral, os níveis de O3 aumentam consideravelmente entre o fim da primavera e o começo do 
outono, em regiões periféricas de grandes centros urbanos, localizadas nas direções em que sopram os 
ventos. Tradicionalmente, seus picos de concentração ocorrem no meio da manhã, algumas horas após o 
rush matinal do trânsito (nível máximo de emissão de óxidos de nitrogênio), atingindo ápice vespertino e 
declinando a noite. 
 
O Relatório de Avaliação da Qualidade do ar do estado de São Paulo (CETESB, 2014), datado de 2011 a 
2013, apresenta o número de dias em que o padrão Estadual de 8 horas (140 μg /m³), bem como o 
padrão Nacional de 1h (160 μg /m³) foi ultrapassado para o poluente ozônio. 
 
O Quadro 8.1.2.1-1 expõe as informações supracitadas para o município de Santos/SP. Para os anos em 
que o monitoramento foi considerado representativo, nota-se a ultrapassagem dos níveis horários 
máximos estabelecidos pela legislação nacional em apenas 02 dias. 
 
Para o padrão Estadual (8h), vigente desde 2013, não houve ultrapassagens em ambas as estações.  

 
Quadro 8.1.2.1-1 

Estrutura do índice de qualidade do ar 
 

Ano Parâmetros/Estação Santos Ponta da Praia 

2011 

Representatividade N -- 

Número de Medições 201 -- 

Máxima de 1h 
1ª. (μg/m³) 189 -- 

2ª. (μg/m³) 173 -- 

N° de ultrapassagens 
(Padrão de Qualidade do Ar - Nacional - 1h) 

04 
-- 

-- 

2012 

Representatividade S S 

Número de Medições 324 363 

Máxima de 1h 
1ª. (μg/m³) 181 153 

2ª. (μg/m³) 167 151 

N° de ultrapassagens 
(Padrão de Qualidade do Ar - Nacional - 1h) 

02 00 

2013 

Representatividade S N 

Número de Medições 356 238 

Padrão Estadual  
(Máximas de 8h) 

1ª. (μg/m³) 117 117 

2ª. (μg/m³) 117 112 

3ª. (μg/m³) 115 104 

4ª. (μg/m³) 114 97 

N° de ultrapassagens  
(Padrão de Qualidade do Ar Estadual) 

00 00 
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Ano Parâmetros/Estação Santos Ponta da Praia 

Padrão Nacional 
 (Máximas de 1h) 

1ª. (μg/m³) 200 183 

2ª. (μg/m³) 179 147 

N° de ultrapassagens  
(Padrão de Qualidade do Ar Nacional) 

02 01 

Fonte: CETESB, 2014 
 

PQAr Nacional (1h) = 160 μg/m³-1h; 
PQAr Estadual (8h) = 140 μg/m³-8h; 
Repres.: atende ao critério de representatividade anual - S (sim) e N (não) 
N: Número de dias válidos 
1. Início de operação – 07/06/2011 
2. Início de operação – 01/01/2012 

 
8.1.3 Aspectos Geomorfológicos 
 
8.1.3.1  Aspectos metodológicos 
 
O presente diagnóstico estrutura-se sobre estudo realizado por PONÇANO et al. (1981), o qual se 
apropriou de conceitos morfológicos defendidos por ALMEIDA (1964) para consolidar o mapeamento 
geomorfológico do estado de São Paulo. Tais propostas serviram de referencial básico para a Carta 
Geomorfológica do Estado de São Paulo, elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em 
1981, escala 1:1.000.000, o qual serviu de referencial cartográfico para elaboração do “Mapa  
Geomorfológico da AII e AID” (MF-CNV-02), apresentado adiante. 
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Fonte:
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
- Base Vetorial Contínua - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2009),
  escala 1:250.000.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista,
  folhas: Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho/2002 - escala 1:10.000.
- Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, escala 1:1.00.000, USP - IPT, 1981 (Adaptado) 
- Mapa Geomorfológico dos Morros de Santos e São Vicente, escala 1:2.000, PRODESAN, IPT, 1975.
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
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VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios Físico e Biótico

Área de Influência Direta (AID)
dos meios Físico e Biótico

Área de Influência Indireta (AII)
dos meios Físico e Biótico

Dados Topográficos
Área com interferência antrópica, não permitindo
reconstituição do relevo original - área de empréstimo

Área com interferência antrópica, não permitindo
reconstituição do relevo original - área terraplenada

Processos Atuais
Erosão laminar

Ravinamento

Rastejo

Queda de blocos

Pedreira em atividade

Feições Lineares
Linha de crista (limite do alvéolo de Nova Cintra)

Ruptura de declive negativa, constituindo contato
geológico quando associada a depósito detrítico
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Divisor d'água de segunda ordem
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Ruptura de declive positiva

Escarpa de linha de falha

Divisão Geomorfológica da Província Costeira (Mapa Regional)
Zona - Baixadas litorâneas

Planíces Costeiras
Terrenos baixos e mais ou menos planos, próximos ao nívelo mar, com baixa densidade de drenagem,
padrão meandrante, localmente anastomosado. Como formas subordinadas ocorrem cordões (praias,
dunas, etx)

Zona - Morraria costeira

Morros Isolados
Topos arredondados, vertentes ravinadas de perfis convexos a retílineos. Drenagem de média a alta
densidade, padrão dendrítico, vales fechados. Ocorrem isolados nas planíces

Unidades Geomorfológicas
(Morros de Santos e São Vicente)

Planícies alveolares

Rampas de colúvio

Corpos de talus

Depósitos de meia encosta

Patamares

Campos de matacões

Paredes rochosas
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8.1.3.2   Área de Influencia Indireta (AII) 
 
A classificação do Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT, 1981) consiste na caracterização 
de conjuntos de formas de relevo com textura e padrão semelhantes, o qual pode ser subdividido em 
relevos de agradação, onde predominam os processos deposicionais e os relevos de degradação, onde 
predominam os processos erosivos (denudacionais).   
 
Nesta linha de raciocínio, o estado paulista foi subdivido em 05 grandes regiões, dentre as quais se 
destaca a Província Costeira como aquela onde será implantado o CLT Conselheiro Nébias – Velongo. A 
província Costeira, por sua vez, foi subdividida por Almeida, 1974 apud IPT, 1981b entre Serrania 
Costeira, Baixadas Litorâneas e Morraria Costeira, conforme é possível observar no Quadro 8.1.3.2-1.  

 
Quadro 8.1.3.2-1 

Zonas e subzonas geomorfológicas da Província Costeira II. 
 

Zonas Subzonas 

1. Serrania Costeira 

1A Serra do Mar 

1B Serra de Paranapiacaba 

1C Serrania de Itatins 

1D Serrania do Ribeira 

1E Planaltos Interiores 
2. Morraria Costeira 

3. Baixadas Litorâneas 
 Fonte: IPT, 1981 

 
 
Como é possível observar no “Mapa Geomorfológico da AII e AID” (MF-CNV-02), mostrado 
anteriormente, a região representada pela Baixadas Litorâneas é predominante na AII, representando 
pouco mais de 90% da área. Segundo Almeida (1974), esta zona morfológica condiz com terrenos 
dispostos em áreas descontínuas à beira-mar, com hipsometria inferior a 70 m quando comparados ao 
nível do mar. Quanto à morfologia, a região em questão é identificada como Planície Costeira, que 
segundo o IPT (1981) são terrenos baixos, relativamente planos, próximo ao nível do mar e com baixa 
densidade de drenagem.  
 
Secundariamente, com apenas 8% de abrangência na AII, tem-se a Morraria Costeira. É um relevo 
composto por morrotes que se destacam da paisagem da paisagem corriqueira ao terraço marinho 
através de feições elevadas que variam entre 110 e 120 metros. Na subdivisão das formas de relevo, 
esta divisão compreende o processo de degradação, em planaltos isolados e recebe o nome de Morros 
Isolados (IPT,1981). Tratam-se de feições que possuem topos arredondados e vertentes ravinadas de 
perfis convexos a retilíneos.  
 
A Figura 8.1.3.2-1 ilustra através de elevação do terreno os morros isolados presentes na AII. O 
complexo é chamado pelo IPT (1975) de Morros de Santos - São Vicente, que são formados pelo Monte 
Serrat, Morro do Marapé, Morro São Bento, Morro Santa Terezinha, Morro do Bufo e Morro do Itararé.  
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Fonte: Google Earth, 2014 (adaptado). 

Figura 8.1.3.2-1: Imagem em 3D de elevação do terreno da AII 
 
 
8.1.3.3. Área de influencia direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). 
 
Conforme é possível verificar no “Mapa Geomorfológico da AII e AID” (MF-CNV-02), a morfologia 
referente à Planície Costeira compreende 95% da AID, a exceção de parte das encostas do Morro do 
Bufo e do Monte Serrat. A Figura 8.1.3.3-1, a seguir, mostra, em detalhe, o limite da AID (em rosa) sobre 
as encostas dos morros mencionados. 

 

 
Fonte: Google Earth, 2014 (adaptado). 

Figura 8.1.3.3-1: Imagem em 3D de elevação do terreno de parte da AID. 
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Assim, a Planície Costeira predominante na ADA se caracteriza como terrenos planos, compostos por 
materiais inconsolidados do Período Cenozóico. Estes sedimentos são arenosos de origem marinha, bem 
como sedimentos areno-silticos-argilosos originados na interface entre sistemas fluviais e marinhos. 
 
A Foto 8.1.3.3-1, a seguir, apresenta vista aérea da porção norte da ADA (proximidades da Praça dos 
Andradas), através da qual é possível reafirmar o caráter planar da área de estudo. 
 

 
 

Foto 8.1.3.3-1: Planície Costeira no entorno do empreendimento 
 
Quanto aos Morros isolados reitera-se que está presente de forma minoritária na AID, em pequena área 
da porção nordeste do maciço e não abrange a ADA do empreendimento.  Segundo a classificação do 
IPT (1975), as unidades geomorfológicas presentes são os corpos de tálus, paredes rochosas, patamares 
e rampas de colúvios.  
 
Os corpos de tálus se estabelecem na base do morro, onde se encontra um depósito de detritos. As 
Rampas de Colúvio constituem-se em feições deposicionais geradas pela dinâmica da erosão e 
sedimentação, aparecem no sopé das vertentes ou em lugares pouco afastados de declives que estão 
acima. Os patamares correspondem a uma superfície plana que interrompe a continuidade do declive de 
uma vertente. Por fim, as paredes rochosas se caracterizam pelas partes expostas do maciço rochoso.  
 
8.1.4 Aspectos Pedológicos 
 
8.1.4.1 Área de Influência Indireta - AII, Área de Influencia Direta - AID e Área 

Diretamente Afetada - ADA. 
 
O solo é um meio complexo e heterogêneo, produto de alteração do remanejamento e da organização do 
material original (rocha, sedimento ou outro solo), sob a ação da vida, da atmosfera e das trocas de 
energia que aí se manifestam, e constituído por quantidades variáveis de minerais, matéria orgânica, 
água da zona não saturada e saturada, ar e organismos vivos, incluindo plantas, bactérias, fungos, 
protozoários, invertebrados e outros animais. (CETESB, 2014) 
 
O perfil do solo constitui a unidade fundamental da pedologia, visto que, em termos gerais, a classificação 
utilizada para os solos parte da concepção sistêmica de desenvolvimento do perfil, enquanto corpo 
contínuo, desde o topo até a base das vertentes. É no perfil que estão distribuídos os diferentes 
horizontes, ou seja, as camadas que apresentam características morfológicas comuns quanto à cor, 
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textura, estrutura, porosidade, cerosidade, consistência, cimentação, módulo, concreções minerais, 
eflorescências, dentre outros.  
 
Desta forma, a identificação dos horizontes e consequentemente do perfil pedológico permite a 
caracterização do solo propriamente dito. Entretanto, a maior parte da Área de Influência Indireta (AII), 
consequentemente da Área de Influência Direta (AID) e da Área Diretamente Afetada (ADA), está 
inserida em área urbana com ocupação adensada, onde as superfícies naturais dos terrenos se mostram 
pavimentadas e/ou remobilizadas, dificultando a identificação / visualização dos horizontes de “solo 
natural”. 
 
Neste contexto, as funções exercidas sobre os solos encontrados em meio urbano (suporte e fonte de 
material para obras civis, sustento de áreas verdes, meio para descarte de resíduos e armazenamento e 
filtragem de águas pluviais) podem provocar diversas alterações morfológicas (SCHLEUB et al., 1998). 
Em muitos casos, o horizonte superficial não é encontrado, tendo este já sido removido em áreas de 
corte, ou no caso de áreas de aterro, pode ocorrer sobreposição de camadas superficiais.  
 
É muito frequente a ocorrência de camadas distintas e artificiais resultante da introdução de diferentes 
materiais, com diferentes texturas, devido à tentativa de reconstituição do solo removido, ou descarte de 
restos de construções sobre o terreno (JIM, 1998). As camadas também não apresentam transição plana 
ou ondulada, mas sim, transição irregular ou descontínua, justamente devido à adição de materiais 
exógenos, que nem sempre é homogênea em toda a área (DE KIMPE et al., 2000). 
 
Diante deste cenário, tem-se que os métodos de levantamento de solos convencionais foram 
desenvolvidos para áreas rurais, e apresentando limitações na sua aplicação em áreas urbanas, 
referentes aos métodos de amostragens (dificuldade de acesso à propriedade privadas e 
impermeabilizações), aos atributos do solo diagnosticados e ao formato de apresentação dos resultados.  
 
Nesta linha de raciocínio, as mudanças ocorridas no solo provocadas pela urbanização ainda não 
assumiram, em sua maioria, caráter pedogenético pela rapidez com que ocorrem em relação à escala 
temporal dos processos naturais, de tal forma que o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos 
(SiBCS) atualmente não contempla o termo solo antrópico, apenas horizonte A antrópico (EMBRAPA, 
1999). 
 
Com exposto, utilizando-se como estudo norteador o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo 
(EMBRAPA, 1999), reproduzido através do “Mapa Pedológico da AII, AID e ADA” (MF-CNV-03), foi 
possível diagnósticas apenas dois tipos de solos na AII/AID do empreendimento, quais sejam: 
cambissolos e gleissolos. 
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Quadro 8.1.4.1-1 
Características Pedológicas Básicas da AII do empreendimento 

 

Ordem 
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H
o

ri
zo

n
te

 A
 

T
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Cambissolo 
 

H
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os

 

Distrófico CX11 2,9 
Forte Ondulado e 

Montanhoso 
Moderado e 
proeminente 

Argilosa 

Gleissolos 
 

S
ál

ic
os

 

Órticos GZ2 0,5 Relevo Plano 
Proeminente e 

moderado 
Arenosa 

Fonte: EMBRAPA, 1999. 

 
Os Cambissolos possuem certo grau de evolução, porém, não o suficiente para meteorizar 
completamente minerais primários de mais fácil intemperização, como a biotita, feldspato, anfibólio e 
outros. Trata-se de solos que não possuem acumulações significativas de óxidos de ferro, húmus e/ou 
argilas que permitam identificá-los como possuidores de horizonte B textural (a exemplo dos argissolos) 
ou podzol (horizonte com acumulação iluvial de matéria orgânica associada a complexos de sílica-
alumínio ou húmus-alumínio, podendo ou não conter Fe).  
 
A topografia de aclives dos terrenos onde normalmente ocorrem os Cambissolos, tais como os morros de 
Santos, contribui para o seu baixo grau de evolução, permitindo associa-los com a pouca idade das 
superfícies geomórficas (locais onde o tempo de atuação dos processos pedogenéticos não foram 
suficientes para uma intemperização mais acentuada do solo). Tal cenário possibilita justificar, inclusive, 
a presença dos minerais primários já mencionados, das frações de areia e do alto teor de silte in situ. 
 
O SiBCS define três subordens para os Cambissolos: hísticos, húmicos e háplicos. Os hísticos são solos 
com horizonte O (matéria orgânica) com menos de 40 cm de espessura, ou menos de 60 cm quando 
50% ou mais do material orgânico é constituído por ramos finos, raízes finas, casca de árvores e folhas, 
todos parcialmente decompostos. Já os húmicos são aqueles que possuem horizonte A húmico, ou seja, 
de coloração escura e rica em matéria orgânica. 
 
No caso da área objeto do presente trabalho, os Cambissolos identificados são do tipo háplicos, os quais, 
segundo o SiBCS, são simplesmente aqueles que não se encaixam nas categorias anteriores (hísticos ou 
húmicos). 
 
No que concerne à fragilidade da estrutura, a erodibilidade (Representada pelo fator K) pode ser definida 
como o fator que exprime numericamente a suscetibilidade de um determinado solo sofrer erosão, tendo 
seu valor delimitado entre 0 e 1 (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1999). 
 
Devido às características e propriedades inerentes que são conferidas para cada solo, principalmente as 
de ordens físicas e químicas, a erodibilidade se expressa de maneira diferente para cada tipo de solo, 
pois alguns são mais facilmente erodíveis que outros, mesmo quando são mantidos constantes os outros 
fatores relacionados com a erosão, como a erosividade, as características topográficas, a cobertura do 
solo e as práticas de manejo (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1999). 
 
Desta forma, as propriedades físicas exercem diferentes influências na resistência do solo contra a 
erosão, principalmente a estrutura (que é o modo como se arranjam as partículas), a textura (que 
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compreende o agrupamento das partículas em classes conforme o tamanho), a taxa de infiltração, a 
permeabilidade, a densidade e a porosidade (SILVA et al., 2003), sendo a capacidade de infiltração e a 
estabilidade estrutural, as características físicas mais expressivas e que estão intimamente relacionadas 
com a erodibilidade (BRADY & WEIL, 2002). 
 
Com base na compilação de trabalhos acadêmicos nesta temática3, constatou-se que os cambissolos 
possuem K médio de 0,0508 t.ha-1.MJ-1.mm-1, sendo valores maiores que 0,03058 t.ha-1.MJ-1.mm-1 
considerados altos, segundo Carvalho (1994). 

                                                           
3 1- Carvalho et al. (1982), 2- Carvalho et al. (1997), 3-Moretti (2001), 4- Hamada et al. (1995), 5- Lombardi Neto et al. (1995), 6- 
Bueno (1994), 7- MMA (1997), 8- Fiorio (1998), 9- Cerri (1999), 10- Marcondes et al. (2002), 11- Ranieri (2002), 12- Fujihara 
(2002) e 13- Burin (199), 14- Francisco Lombardi Neto (comunicação pessoal) (2004) apud SILVA&ALVARES, 2012. 
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8.1.5 Processos de Dinâmica Superficial 
 
8.1.5.1. Área de influencia Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA. 

 
Este item tem como objetivo caracterizar a fragilidade ambiental da AID e ADA com relação aos 
processos inerentes a dinâmica superficial (erosão, assoreamento, escorregamentos e movimentos de 
massa, inundações, etc.). Especificamente para o recorte de análise do presente estudo, os processos de 
dinâmica superficial incidentes estão diretamente relacionados à forma do relevo e ao processo de 
ocupação urbana dessas áreas, sendo suscetível a ocorrência de processos erosivos, assoreamento, 
movimentação de massas e inundação. 
 
No “Mapa Geomorfológico da AII, AID e ADA” (MF-CNV-02), apresentado anteriormente, é possível 
observar o mapeamento dos “processos atuais” caracterizados pelo IPT em 1971. Ainda que este 
levantamento não corresponda com a realidade atual, o documento contribui para diagnosticar a 
suscetibilidade do terreno em tempos pretéritos, que poder ser (ou não) atuante até os dias atuais. Assim, 
no alcance da AID, no documento em questão, tem-se a presença dos processos de erosão laminar e 
rastejo, ambos restritos aos morros isolados e suas áreas lindeiras.  
 
Os processos mencionados diferem quanto ao agente da erosão, ou seja, a precipitação é um fator-
chave que afeta diretamente a erosão laminar, desencadeando na forma de sulcos e ravinas, enquanto o 
rastejo (movimento de massa) tem como principal agente indutor a gravidade, contudo, indiretamente a 
ação de chuvas também contribui para a instabilidade de caráter gravitacional, provocando ações pela 
encosta abaixo, na forma de rastejo. (ARAUJO, ALMEIDA & GUERRA, 2012). 
 
Quanto à área que compreende a Planície Costeira, devido à declividade do terreno e as características 
intrínsecas ao relevo de agradação, os processos erosivos não são comuns, destacando-se a 
suscetibilidade do terreno para os processos de assoreamento, bem como aos eventos de inundação.  
Para ROSS & MOROZ (1997), as planícies possuem potencial de fragilidade muito alto por serem áreas 
sujeitas às inundações periódicas, com lençol freático pouco profundo e sedimentos inconsolidados 
sujeitos às acomodações constantes. Na baixada santista as inundações ocorrem principalmente nas 
áreas urbanas e são geralmente provocadas por chuvas combinadas com a elevação das marés e 
deficiências da rede coletora. (SOUZA & CUNHA, 2011) 
 
Com o objetivo de caracterizar a suscetibilidade à ocorrência de processos de inundações ou enchentes 
foi elaborado o “Mapa de Domínios Hidrodinâmicos da AII, AID e ADA” (MF-CNV-04), apresentado 
adiante, que ilustra a morfometria dos relevos incidentes nas áreas de interesse ao presente estudo.  
 
O mapa foi gerado por meio de técnicas de geoprocessamento, considerando as variáveis topográficas, 
tais como a como curvatura vertical, a curvatura horizontal e a orientação de vertentes, viabilizando, por 
exemplo, a identificação de áreas mais propícias à alagamento. Para a análise em questão, destaca-se a 
curvatura horizontal que representa o formato da vertente quando observada em projeção horizontal 
caracteriza as linhas de fluxo quanto ao seu caráter de divergência, convergência ou planar. De forma 
geral essa variável está relacionada à intensidade dos processos de migração e acúmulo de água, 
minerais e matéria orgânica no solo por meio da superfície, também proporcionados pela gravidade. 
Desta forma, a curvatura horizontal é muito importante na compreensão do balanço hídrico. Como 
medida de concentração do escoamento superficial, é uma variável importante para a compreensão de 
problemas urbanos ligados ao posicionamento de estruturas de drenagem e mapeamento das possíveis 
áreas de alagamento. 
 
Diante do exposto, destaca-se a ADA totalmente sobreposta em Domínios Hidrodinâmicos de transição, 
ocorrendo concentração apenas em parte da AID (próximo a Estação Valongo), que corresponde ao sopé 
dos morros ou em terraços. E consequentemente nos declives de cotas superiores estão presentes os 
terrenos de dispersão, com ocorrência em terrenos escarpados, de perfis convexos e retilíneos.   
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Devido a ADA estar inteiramente sobreposta sobre a planície litorânea, as variações das cotas do terreno 
são mínimas. Como se observa no perfil esquemático, em forma de gráfico, a menor cota da ADA é de 
2,83 metros (Estação Universidades II) e a maior de 7m ocorre (Estação Valongo), nas proximidades do 
sopé dos morros isolados. 
 

 
                           Fonte: Walm, 2014  

 
Figura 8.1.5.1-1: Perfil esquemático das cotas altimétricas do trajeto da ADA. 

 
 
Vale menção de que em vistoria de campo, a população local foi consultada quanto a ocorrência de 
eventos de inundação nas imediações do traçado proposto ao VLT Conselheiro Nébias - Valongo, no 
entanto, não foi identifica área suscetível a este processo. Alguns moradores, entretanto, mencionaram 
que na ocorrência de fortes chuvas, o escoamento da água nas imediações do Mercado Municipal e Rua 
Campos Melo é demorado, embora não seja possível caracterizar uma enchente.  
 
Segundo as descrições, é possível aferir que o problema de escoamento pode estar relacionado ao 
sistema de microdrenagem, no que tange a capacidade de escoamento das estruturas, bem como a 
manutenção periódica de limpeza para desobstrução das redes.   
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8.1.6 Aspectos Geológicos 
 
8.1.6.1 Aspectos metodológicos 
 
A caracterização dos aspectos geológicos relacionados às áreas de influência (AII, AID e ADA) do Trecho 
2 do VLT da Baixada Santista, Conselheiro Nébias - Valongo, foi realizada em diferentes escalas de 
abordagem, englobando as diferentes áreas de influência do empreendimento, sendo a Área de 
Influência Indireta (AII) abrangendo a porção leste insular do município de Santos, já a Área de Influência 
Direta (AID) se restringe a uma faixa de 300 metros de largura disposta ao longo de ambos os lados do 
traçado do VLT. A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde à área efetivamente ocupada pelo 
empreendimento em estudo, estando restrita às ruas e avenidas por onde será implantado o traçado ora 
proposto. 
 
Para a confecção do presente diagnóstico foram utilizados dados secundários extraídos de trabalhos 
realizados por entidades públicas e privadas, com destaque ao mapa geológico do estado de São Paulo 
(IPT, 1980), esboço geológico dos morros de Santos e São Vicente (PRODESAN&IPT, 1975) e Livro 
“Solos Marinhos da baixada Santista” (Massad, 2009). Cabe nota de que sempre que pertinente, os 
dados mencionados foram complementados por informações obtidas em levantamentos de campo 
específicos. 
 
De posse da bibliografia referenciada, foi possível diagnosticar os principais tipos litológicos existentes 
nas áreas de influência do empreendimento, bem como o posicionamento estratigráfico das unidades 
geológicas, principais características físicas, estruturais, mineralógicas e gênese das rochas existentes. 
 
8.1.6.2 Área de Influência Indireta - AII 
 
 Unidades Geológicas 

 
A AII do VLT Conselheiro Nébias – Valongo está inserida sobre dois compartimentos geológicos distintos, 
quais sejam: granitos e migmatitos de idade proterozóica, contraposto a sedimentos de origem marinha 
de origem mesozoica/cenozoica. 
 
O “Mapa Geológico da AII e AID” (MF-CNV-05), mostrado  adiante, apresenta as unidades geológicas 
que ocorrem supracitadas. Adicionalmente, o Quadro 8.1.6.2-1 apresenta um resumo das descrições 
destas unidades. 
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- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista, folhas: Santos - Centro 
  e Santos -  Praia; data: junho/2002 - escala 1:10.000.
- Mapa Geológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000, IPT, 1981 
- Esboço Geológico dos Morros de Santos e São Vicente, escala 1:20.000, PRODESAN, IPT, 1975.
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.

Estuário
de

Santos

Baía de Santos

VLT Trecho Conselheiro 
Nébias - Valongo (Fase 2)

São
Bento

Valongo Mauá

Poupatempo

José
Bonifácio

Bittencourt

Rangel Pestana

Universidades II

Carvalho de
mendonça

Tamandaré

C
an

al
 0

2

C
an

al
 0

3

C
a

n
a

l 0
1

361500

361500

363000

363000

364500

364500

7
3

4
8

5
0

0

7
3

4
8

5
0

0

7
3

5
0

0
0

0

7
3

5
0

0
0

0

7
3

5
1

5
0

0

7
3

5
1

5
0

0

7
3

5
3

0
0

0

7
3

5
3

0
0

0

Unidades Geológicos dos Morros de Santos
e São Vicente
Quaternário

Depósitos Detríticos

Proterozoico Superior a Cambro-Ordoviciano
Granito Santos

Proterozoico Inferior a Superior
Granito com Megacristais orientados,
Granitoide Embrechítico

Complexo Piaçaguera
Migmatitos Estromatitos

Migmatitos de Paleossoma dominante

Sedimentos marinhos e mistos - sedimentos atuais
a subatuais, incluindo termos arenosos praiais, 
depósitos marinhos localmente retrabalhados por
ação fluvial e/ou eólica, termos areno-síltico-
argilosos de deposição flúvio-marinho-lacustre e
depósitos de mangue.

Legenda
Estações

VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo

Área de Influência Indireta (AII)
dos meios Físico e Biótico

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios Físico e Biótico

Área de Influência Direta (AID)
dos meios Físico e Biótico

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica

Corpo-d'água

Unidades Geológicas (Mapa Regional)
JKdµB    Intrusivas básicas

PSEOym corpos granitóides, granulação média, fanerítica, aspecto maciço

Qa areia, silte argila e cascalho de deposição fluvial, no planalto

Qb
areias e argilas ricas em fragmentos vegetais, de deposição 
fluvio-lagunar e de baías

Qma
areias quartzosas, em depósitos de praias, ou na forma de cordões 
litorâneos, podendo ter retrabalhamento eólico

Qp
areias e argilas ricas em fragmentos vegetais, de deposição em mangues
e pântanos atuais

AcMa oftalmitos e anatexitíticos com megacristais de microclinio

AcMg oftalmitos com megacristais de microclínio e paleossoma biotita-gnaissico
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Quadro 8.1.6.2-1 
Descrição litológica das Unidades litoestratigráficas predominantes na AII 

 

Era Período Litologia 

Cenozoico Quaternário 

Depósitos Detríticos- constitui o manto de decomposição, 
situado acima do substrato rochoso, composto por massas de 
rochas, solos e material coluvionar. 

Qb- Sedimentos compostos em sua maioria por areias e argilas 
ricas em fragmentos vegetais, originados de depósitos mistos 
flúvio-lagunares e de baía. 

Qma- Sedimentos marinhos holocênicos compostos por, areias 
quartzosas em depósitos de praias, ou na forma de cordões 
litorâneos. 

Mesozoico 
 

Cretáceo JKdµβ- Rochas ígneas básicas e ultrabásicas na forma de 
diques 

Cambri-Ordoviciano 
Proterozóico Superior 

Granito Santos- Granito micáceo de coloração cinza, 
ocasionalmente bege a róseo e granulação fina a média 

Proterozóico Protroterozóico Inferior a 
Superior 

Suítes graníticas sintectônicas, corpos para-autóctones e 
alóctones, foliados, granulação fina a média, textura porfirítica 
frequente, contatos parcialmente concordantes e composição 
granodiorítica a granítica. 

Migmatitos Oftalmíticos Estromatíticos 

Migmatitos de paleossoma dominante  

Fonte: IPT (1975 e 1980). 

 
 
Conforme exposto na Figura 8.1.6.2-1, a seguir, a AII do empreendimento está inserida na zona estuarina 
do litoral central paulista, quase totalmente ocupada por sedimentos marinhos. 
 
Presume-se que houve ali, no passado geológico, uma baía relativamente extensa, ocupando uma área 
de aproximadamente 600 km², com ilhas e ilhotas esparsas. Algumas dessas ilhas e elevações do sopé 
da Serra do Mar estão indicadas no “Mapa Geológico da AII e AID” (MF-CNV-05). 
 
O munícipio de Santos está inserido em um baixo topográfico caracterizado por uma planície de 
deposição de sedimentos marinhos rasos e sedimentos oriundos da erosão das regiões pertencentes a 
Serra do Mar. 
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Figura 8.1.6.2-1: Estuário de Santos (Em vermelho) 

 
 
As diferenças nas litologias da região em estudo são facilmente reconhecíveis devido às características 
de relevo, acidentado no caso das rochas proterozóicas e aplainado na área dos sedimentos cenozoicos. 
 
As rochas cristalinas presentes no município de Santos apresentam como características um 
recobrimento detrítico identificado por solos residuais, geralmente composto por silltes e areias argilosas 
ou siltosas. Vale, ainda, menção os materiais transportados, coluviões e talus nas porções côncavas da 
superfície sequências a terrenos de maior declividade.  
 
No que concerne à espacialização, o embasamento cristalino está localizado nos morros e morrotes 
observados a extremo oeste da AII. O restante da área de estudo é ocupada pelos sedimentos marinhos 
flúvio-lagunares.  A denominação “marinho-flúvio-lagunares” faz referência ao material transportado e 
depositado pela ação do mar, decorrente de antigas praias e dunas, intercaladas com depósitos de 
manguezais. Trata-se de depósitos sedimentares de idade quaternária, constituídos por camadas 
arenosas, com granulometria fina a média, podendo localmente apresentar fragmentos de conchas e 
restos vegetais intercaladas com camadas argilosas, ricas em matéria orgânica, muito plásticas e 
deformáveis, de cor preta a cinza escura, conhecidas pela denominação de argilas orgânicas. 
 
A Figura 8.1.6.2-2 apresenta seção geológica da orla marítima do município de Santos/SP, elaborado por 
Teixeira (1994). Verifica-se a ocorrência de uma camada de areia fina, com espessura média de 10 a 12 
m, podendo atingir entre 06 e 20 m, medianamente compacta, cinza escura, e em algumas ocasiões com 
matéria orgânica e conchas. Esta fácies sedimentar foi definida por Suguio e Martin (1978) como areias 
marinhas holocênicas.  
 
Trata-se de uma camada de areia assentada sobre argilas siltosas ou arenosas, moles, cinza escuras, 
com conchas e matéria orgânica. Abaixo dos 20 a 35 m de profundidade encontram-se camadas de 
argilas transicionais. 
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Fonte: Teixeira (1994), adaptada por Massad (2009). 

Figura 8.1.6.2-2: Provável seção geológica pela orla praiana de Santos,  
 
 
 Contexto Geológico das Rochas do Proterozóico 

 
No complexo geológico das rochas do proterozóico predominam gnaisses e migmatitos oftalmíticos e 
estromatíticos, possivelmente formados antes do Ciclo Brasiliano (850 - 500 Ma), sob condições 
tectônicas intensas que levaram à formação de feições como bandamento migmatítico, dobramentos, 
redobramentos, transposição de estruturas e aparecimento de longas zonas lineares formadas por rochas 
miloníticas. 
 
No Ciclo Brasiliano a intensa deformação regional foi responsável por migmatização, recristalização de 
minerais em milonitos, redobramento e aparecimento de corpos de rochas granitóides porfiróides. A 
posterior deformação das rochas granitóides ocorreu juntamente com a recristalização de rochas 
cataclásticas e miloníticas antigas, processo que deu origem, dentre outros tipos litológicos, a 
blastomilonitos. Junto com a inflexão geral das estruturas, formaram-se ondulações que exibem eixos 
fortemente inclinados. No final do Ciclo Brasiliano intrudiram, nas rochas regionais, massas de um granito 
isotrópico rosado que originou o Granito Santos (Carneiro et al. 1979). 
 
O Granito Santos, por ser o tipo litológico mais resistente à ação intempérica, sustenta a maior parte das 
áreas acima de 150 m de altitude. 
 
Diferentes tipos de dobras, descontinuidades e foliações (estratificação reliquiar, xistosidade, 
gnaissosidade, bandamento, clivagem e foliação cataclástica) estão presentes nas rochas. O estudo das 
geometrias, associações e superposições permite definir sucessivas fases de deformação, 
metamorfismo, migmatização e magmatismo (Carneiro et al. 1979). O tectonismo tardio deformou tanto 
as rochas mais antigas como o Granito Santos, formando zonas de falhamento transcorrente. Com idade 
ainda incerta, o soerguimento que acompanhou a fase de estabilização tectônica regional propiciou o 
desenvolvimento de sistemas de juntas (Pinotti e Carneiro, 2013). 
 
Os diques de diabásio e numerosas falhas normais que cortam as rochas proterozoicas são relacionadas 
à tectônica mesozoica-cenozoica. Os diques fazem parte de enxames orientados subparalelamente à 
linha de costa (Almeida 1986), encontrados em toda a região costeira, paulista e carioca, nas zonas 
compreendidas entre as serras do Mar e Mantiqueira. Completando o quadro geológico da área são 
encontradas coberturas sedimentares marinhas, de ambiente de transição, aluviais e coluviais presentes 
nas unidades quaternárias. 
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 Contexto Genético das Coberturas Sedimentares 
 
Sob uma perspectiva mais ampla, pode-se afirmar que a costa brasileira, do Nordeste ao Sul, comportou-
se de forma homogênea durante o quaternário (Suguio et al., 1985). Em linhas gerais, é interessante 
destacar duas transgressões marinhas: a de nível marinho mais elevado (8±2m acima do atual), 
denominada Penúltima Transgressão ou Transgressão Cananeia, que ocorreu há 120 mil anos; e a de 
nível marinho mais baixo, denominada Transgressão Santos ou Última Transgressão, iniciada há 7 mil 
anos. Há indícios de uma Antepenúltima Transgressão (Suguio, 1994), anterior aos 120 mil anos. 
 
As variações do nível relativo do mar (eustasia) devem-se a fenômenos gerais de mudanças no volume 
dos oceanos (glacioeustáticos) e a fenômenos locais tectônicos, isostáticos ou de deformações do geoide 
(eustasia geoidal) (Suguio, 1978). Daí o fato das variações locais sobreporem-se às de nível geral, o que 
torna as variações do nível do mar dependentes da posição geográfica da costa, seja ela paulista, 
fluminense ou baiana. 
 
Quanto aos aspectos estruturais, a Bacia de Santos é delimitada pela Falha de Santos, mais ou menos 
paralela à linha da costa. O embasamento Pré-cambriano estende-se sobre a plataforma continental com 
uma inclinação que se acentua à medida que se aproxima da falha. Em toda a região ocorrem numerosas 
ilhas de rochas pré-cambrianas ou rochas intrusivas. Alguns dos reflexos da reativação da margem 
continental referem-se ao levantamento da Serra do Mar, à formação de fossas tectônicas, como a do 
Paraíba do Sul, e à subsidência da Bacia de Santos (Almeida, 1975). 
 
Suguio e Martin (1976) propuseram um modelo geológico para explicar os mecanismos de gênese das 
planícies quaternárias do Estado de São Paulo. As flutuações relativas do nível do mar foram apontadas 
como a causa principal da formação dos depósitos sedimentares (Suguio e Martin, 1981), conforme é 
possível observar na Figura 8.1.6.2-3. 
 

 

 
1° Durante o máximo da Transgressão Cananéia, o mar 
atingiu a base da Serra do Mar quando se formaram os 
sedimentos argilo-arenosos, ditos transicionais, e as 
areias marinhas transgressivas, sobre a Formação 
Pariquera-Açu, de sedimentos continentais. 
 
2° Com o início da regressão, cordões de areias 
regressivas depositavam-se por sobre os sedimentos 
transgressivos e foram superficialmente retrabalhados 
pela ação do vento. 
 
3° O nível do mar recuou acentuadamente em relação 
à sua posição atual, atingindo, por volta de 17 mil anos 
A.P. a cota -110 m. Em consequência, a superfície da 
Formação Cananéia foi erodida pelos rios, formando 
vales profundos, entre os quais a superfície original da 
formação foi preservada, com seus cordões de praias. 
 
4° Durante a Transgressão Santos, o mar penetrou 
inicialmente nas zonas baixas, dando origem a um 
extenso sistema de lagunas, onde foram depositados 
sedimentos argilo-arenosos, comumente ricos em 
matéria orgânica. Concomitantemente, as partes mais 
altas da Formação Cananéia foram erodidas pelo mar e 
as areias resultantes ressedimentadas, para formar os 
depósitos marinhos holocênicos arenosos. 
 
5° Com o retorno do mar à sua posição atual formaram-
se cordões litorâneos de regressão. Notam-se várias 
gerações desses cordões como resultado das 
flutuações do nível do mar durante a parte final da 
Transgressão Santos. 
 

Fonte: Suguio e Martin, 1981. 
Figura 8.1.6.2-3: Possíveis estágios da gênese das planícies costeiras paulistas 
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Outro fato digno de menção é a ação eólica sobre os sedimentos arenosos, remanescentes às 
Transgressões Cananeia e Santos. A presença de dunas foi constatada em diversos locais e, na Baixada 
Santista, destacam-se a região de Samaritá e a parte da Ilha de Santo Amaro, na faixa em frente ao 
Canal do Porto e, mais recentemente, na cidade de Santos (Massad, 2009). 
 
Assim como na AII, a maior parte de sua extensão da Área de Influência Direta do empreendimento é 
caracterizada por planícies sedimentares datadas do quaternário, com sua porção noroeste separada por 
rochas cristalinas oriundas do embasamento e datadas do proterozóico. 
Cabe parênteses de que as unidades rochosas de interesse direto para o presente trabalho são descritas 
com base em Carneiro et al. (1979), a saber: 
 
Granito Santos: é um granito de caráter intrusivo pós-tectônico, micáceo, não-orientado, de coloração 
cinza, ocasionalmente bege a róseo, equigranular de granulação fina a média. O maciço sustenta os 
morros de Santa Terezinha, José Menino e Voturuá. Apresenta microclina micropertítica, quartzo e 
oligoclásio como minerais principais, biotita e muscovita como minerais acessórios, e zircão, epídoto e 
opacos em menor quantidade. A textura característica é granular hipidiomórfica. 
 
Aplitos e pegmatitos seccionam tanto o maciço rochoso como as demais unidades encaixantes (Figura 
8.1.6.2-4). Os pegmatitos se apresentam zonados, com bordas aplíticas e núcleos grossos: cristais de 
muscovita e feldspato tendem a se alongar perpendicularmente às paredes de muitos diques e veios. 
Foram descritas concentrações irregulares de granada idioblástica que podem estar dispostas ao longo 
de superfícies paralelas às paredes de corpos tabulares (Carneiro et al. 1979). 
 

 
         Fonte: Pinotti e Carneiro, 2013. 

Figura 8.1.6.2-4: (A) Aspecto mesoscópico do Granito Santos, (B) veio pegmatítico que corta o Granito Santos.  
 
Segundo Pinotti e Carneiro (2013), falhas transcorrentes do final do Ciclo Brasiliano cortam o Granito 
Santos e outras rochas proterozóicas. As zonas de cisalhamento assim formadas controlam a orientação 
geral de alguns trechos de encostas, como por exemplo um extenso segmento do Morro do Marapé, 
situado a oeste da AII. Falhas de gravidade cenozoicas desenvolveram-se por ativação das falhas 
antigas, sendo associadas à fraturamento intenso. A movimentação gerou cataclásticos restritos, 
dispostos ao longo de planos de fraturas subverticais. 
 
Rochas intrusivas básicas: são encontradas nas proximidades das zonas de cisalhamento associadas a 
falhas reativadas. Trata-se de corpos intrusivos, tabulares e subverticais, de idade Cretácea, com 
espessuras variando entre alguns centímetros até poucos metros. Os maiores corpos podem ser 
encontrados na Ilha Porchat e na Pedreira Atlântica, no Morro Santa Terezinha, onde podem ser 
reconhecidos lamprófiros portadores de fenocristais de olivina em massa fina de augita, com carbonatos, 
zeólitas e clorita como minerais secundários, que haviam sido mapeados por Sadowski (1974) e discutido 
por Carneiro et al. (1979). 
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O fraturamento das rochas do Morro de Santos merece atenção especial devido à sua influência nos 
mecanismos de deslocamento de blocos. Para Carneiro et al. (1979) existem pelo menos três gerações 
de juntas: a mais antiga, anterior à atividade granitóide embrechítica, que afeta o melanossoma dos 
migmatitos; a segunda geração de juntas, regional, corta todas as unidades litológicas, inclusive o Granito 
Santos; a terceira geração de fraturas está relacionada ao episódio de formação das zonas de 
cisalhamento, que cortam todas as sequências anteriores. Nestas zonas, uma vez que houve 
deslocamento, muitas juntas evoluíram para falhas. 
 
A maior parte dos afloramentos encontrados na AID estão dispostos nos arredores dos morros de 
Santos, conhecidos por Monte Serrat, Morro do Marapé, Morro São Bento, Morro Santa Terezinha, Morro 
do Bufo e Morro do Itararé. Estes afloramentos são pertencentes às rochas do proterozóico que ocorrem 
na região, mais especificadamente migmatitos, granitos e gnaisses da suíte granítica sintectônica. (Vide 
Foto 8.1.6.2-1) 
 
 

 
Foto 8.1.6.2-1: Afloramento de  migmatitos, de idade proterozóica, 

 localizado no morro de São Bento, ao lado da Av. Presidente Getúlio Dorneles Vargas. 
 
 
Sedimentos flúvio-marinho-lacustre: Os sedimentos que compõe a AID são datados como cenozoicos de 
origem flúvio-lagunar, bem como também, sedimentos atuais a sub-atuais, incluindo termos arenosos 
praiais, depósitos marinhos localmente retrabalhados por ação fluvial e/ou eólica, termos areno-síltico-
argilosos de deposição flúvio-marinho-lacustre, depósitos de mangue. 
 
Adicionalmente, o Quadro 8.1.6.2-2 apresenta a distribuição dos grupos de sedimentos cenozoicos que 
ocorrem na AID. 
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Quadro 8.1.6.2-2: características gerais dos sedimentos que ocorrem na AII 
 

Era Época Sedimentos Características Gerais 

C
en

o
zo

ic
o

 

H
o

lo
ce

n
o

 

Areias Terraços de 4 a 5 m acima do N.M*. Não se apresentam 
impregnados por matéria orgânica. Revelam a ação de dunas. 

Argilas de SFL 

Deposição em águas calmas de lagunas e de baías. Camadas 
mais ou menos homogêneas e uniformes de argilas muito moles a 
moles (regiões de "calmaria"). Deposição pelo retrabalhamento 
dos sedimentos pleistocênicos ou sob a influência dos rios. 
Acentuada heterogeneidade, disposição mais ou menos caótica de 
argilas muito moles a moles (regiões "conturbadas"). 

Argilas de mangues Sedimentadas sobre os SFL. Alternâncias, de forma caótica, de 
argilas arenosas e areias argilosas. 

P
le

is
to

ce
n

o
 

Areias Terraços alçados de 6 a 7 m acima do N.M*. Amareladas na 
superfície e marrom-escuras a pretas, em profundidade. 

Argilas Transicionais (ATs) 

Ocorrem a 20m de profundidade, às vezes 15m, ou até menos. 
Argilas médias a rijas. com folhas vegetais carbonizadas (Teixeira, 
1960a) e com nódulos de areia quase pura, quando argilosas. ou 
bolotas de argilas, quando arenosas (Petri e Suguio. 1973). 

Fonte: Suguio et al., 1978. * Nível do Mar 

 
Os sedimentos flúvio-lagunares e de baías foram depositados durante a última transgressão 
(Transgressão Santos), constituindo-se de areias e argilas ricas em restos vegetais. Geralmente, esses 
depósitos recobrem antigos depósitos de mangues, associados à Transgressão Cananéia (IPT, 1986). 
 
Na região onde está inserida a AID do empreendimento predominam as coberturas sedimentares 
holocênicas, representadas pelos sedimentos flúvio-lagunares (SFL), e baías (áreas e argilas) e as 
argilas transicionais (AT) pleistocênicas. São encontradas areias marinhas litorâneas que localmente 
podem estar retrabalhadas em superfície por ação de ventos, recobrindo argilas SFL. Na AID os SFL 
podem ser encontrados recobrindo tanto o embasamento rochoso como argilas transicionais (AT). 
 
As areias marinhas litorâneas ocorrem em contato com os sedimentos flúvio-lagunares e de baías. 
Suguio e Martin (1978) reconhecem que o topo destas argilas podem atingir até 4,5 e 4,7 metros acima 
do nível de maré alta. 
 
8.1.7 Aspectos Geotécnicos 
 
8.1.7.1 Aspectos metodológicos 
 
A descrição geotécnica utilizada na caracterização das áreas de influência do Trecho Conselheiro Nébias 
- Valongo do VLT da Baixada Santista foram baseadas em levantamento de dados secundários, bem 
como análise in loco das áreas de abrangência do empreendimento. Diante do exposto, o presente 
estudo tem como referências bibliográficas: 
 
 Esboço Geológico dos Morros de Santos e São Vicente, escala 1:20.000, PRODESAN, IPT (1975) 
 Mapa Geológico do Estado de São Paulo (IPT, 1.981); 
 Livro Solos Marinhos da Baixada Santista (Massad, 2009). 

 
8.1.7.2 Área de Influência Indireta - AII 
 
Em toda a região da Baixada Santista diferenciam-se três tipos de sedimentos em função das 
características genéticas e geológico-geotécnicas dos mesmos: os sedimentos de mangue, os 
sedimentos flúvio-lagunares (SFL) e as argilas transicionais (AT) (MASSAD, 1985 e 1986). A 
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diferenciação geotécnica destes sedimentos é baseada, principalmente, nos valores de SPT4 das argilas 
de cada depósito. 
 
As argilas podem ser agrupadas em sedimentos anteriores aos rebaixamentos do nível do mar 
(transgressões marinhas) e posteriores a estes rebaixamentos. Quanto ao comportamento geotécnico, as 
distintas argilas tem comportamento bastante diferenciado, embora a análise simples de sua 
granulometria e seus índices físicos não mostrem, de maneira clara, diferenças significativas: 
 

 O material de origem geológica mais antiga é chamado de “Argilas Transicionais” (AT), compostas 
por materiais de origem continental e marinha depositados durante o Pleistoceno. Caracteriza-se 
pelo forte sobreadensamento decorrente de mecanismos de carga descarga associados às 
variações do nível relativo do mar e peso de dunas. Os valores de SPT são superiores a 5. 

 
 O material mais recente SFL, constitui depósitos holocênicos e é caracterizado por um 

sobreadensamento módico, mas extremamente importante para a otimização das obras nesta 
região. Os valores de SPT estão entre zero e 4 golpes. Quando apresentam intercalações 
arenosas os índices de compressão são mais baixos e as densidades naturais mais elevadas. 

 
 Existe ainda um terceiro tipo de solo argiloso nos perfis de subsolo, que se apresenta na 

superfície de alguns locais, e ainda está em fase de formação, que são os mangues (“sedimentos 
modernos”). Os valores de SPT são nulos. Os mangues arenosos apresentam valores de SPT 
entre 1/60 e 1/40. 

As argilas de mangues distribuem-se nas margens e fundos de canais, braços de marés e da rede de 
drenagem. Encontram-se sobre os sedimentos SFL. Podem ocorrer como intercalações de argilas 
arenosas e areias argilosas, dispostas de forma caótica. Apresentam valor de SPT igual à zero. 
 
Dentro dos sedimentos flúvio-lagunares, predominam as argilas moles a muito moles, que ocorrem como 
uma espessa camada intercalada com camadas arenosas delgadas e isolada, de areias finas. Esta 
camada argilosa pode ser encontrada apoiada sobre o embasamento rochoso ou sobre um pacote 
arenoso, constituído por areias médias a grossas, de depósitos fluviais (SUGUIO e MARTIN, 1978); pode 
também ser recoberta por areias marinhas litorâneas superficiais. As argilas contêm restos de conchas, 
podem apresentar restos vegetais e têm coloração cinza-escura. O pacote pode apresentar espessura 
entre 12 e 30m. Os valores de SPT registrados variam entre zero e 4 golpes. Os SFL apresentam valores 
de pressão de pré-adensamento entre 30 kPa e 200 kPa (MASSAD, 1986). 
 
As argilas transicionais são compostas por argilas rijas de solos continentais e marinhos pleistocênicos. 
Podem ser encontradas em profundidades entre 19 e 25 m. De acordo com Massad (1994), sondagens 
executadas na área do Ferry Boat Santos-Guarujá indicaram que as argilas transicionais encontram-se 
em profundidades de 30 a 40 m. São muito sobreadensadas (os valores de pressão de pré-adensamento 
são superiores a 200 kPa e podem atingir até 500 kPa) e apresentam índices de SPT superiores a 5 
golpes (MASSAD, 1986). O Quadro 8.1.7.2-1 apresenta uma síntese das características que diferenciam 
as argilas de mangues, de SFL e de AT. 
 

                                                           
4 SPT (standard penetration test) este ensaio utiliza um amostrador padronizado que é cravado a cada metro no trecho de solo, 
sedimento ou rocha sedimentar, em decorrência da queda de um martelo de 65kg, da altura de 75cm, anotando-se o número de 
golpes (Nspt) necessários para cravar 45cm no substrato (ABNT-NBR-6484). 
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Quadro 8.1.7.2-1 
Síntese das profundidades de ocorrência e das propriedades diferenciadoras das argilas de mangue, SFL e ATs 

 

Características 
Argilas Holocênicas Argilas 

Pleistocênicas Mangue SFL 
Profundidade (m) ≤ 5 ≤ 50 20 – 45 
SPT 0 0 -4  5 -25 
Pressões pré-adensamento (kPa) < 30 30 -200 > 200 
Teor de matéria orgânica 4 - 5 4 - 5 25 

Fonte: MASSAD, 2009. 

 
Em paralelo aos sedimentos marinho-flúvio-lacustre, na AII estão presentes a porção oeste e noroeste 
dos morros de Santos, esta porção dos morros assim como as demais, possuem sua gênese descrita 
anteriormente (Item 8.1.6 - Diagnóstico Geológica) relacionada aos mesmos processos geológicos que 
formaram a Serra do Mar. 
 
Sobre estes morros existem registros de grandes acidentes geológicos que, datam de 1928, 1956, 1978 e 
1979, provocaram mortes e perdas materiais durante episódios de chuvas intensas (Pichler 1957). No 
intervalo 1978-79, foi produzida carta geotécnica dos morros, solidamente embasada em conhecimentos 
geológicos, estruturais e geomorfológicos, e um zoneamento de risco das encostas (Prandini et al. 1981). 
No caso do morro de Santa Terezinha havia uma antiga pedreira, de onde se extraia rochas pertencentes 
ao Granito Santos, que hoje deu lugar a amplo e íngreme talude de corte, deixado pelas escavações 
(Carneiro, 2009).  
 
O desenvolvimento de encostas lineares e cristas alongadas são condicionados frequentemente por 
estruturas tais como a xistosidade ou gnaissificação e o bandamento dos migmatitos, com os quais as 
formas de relevo preservam o paralelismo originado dessas orientações. Os solos de alteração de rochas 
foliadas possuem descontinuidades herdadas das estruturas da rocha de origem, que interferem no modo 
de percolação da água e dos parâmetros de resistência do material. Em caso de movimentações que 
atinjam esses níveis, as rupturas poderão ser condicionadas por tais planos de fraqueza. Em 
consequência, as encostas que são expostas paralelamente às foliações tendem a favorecem os 
mecanismos de movimentação do solo. 
 
As coberturas de solos dependem da constituição granulométrica e mineralógica, quanto à espessura. Os 
solos granulometricamente mais fino, argilosos, micáceos e mais espessos, encontram-se capeando 
migmatitos de paleossoma dominante estromatítico; ao passo que os solos mais areno-siltosos, menos 
espessos e comportando horizontes de bloco, são encontrados sobre granitóides embrechíticos. Assim, 
observa-se grandes espessuras de solos (encosta Norte- Monte Serrat), resultantes de alteração do 
migmatíto estromatítico, com condições físicas que contribuem na ocorrência de escorregamentos de 
grande volume. 
 
Dentre os processos de movimentos de massa identificados nos morros de Santos, encontram-se os 
escorregamentos de solo planares, circulares e em cunha, rolamentos de matacões, quedas e 
tombamentos de rochas e processos de rastejos (creep). Para a contenção de tais processos foi 
necessário diversos projetos geotécnicos como a instalação de muros de arrimo e tirantes. 
 
São registrados diversos processos segundo a fenomenologia destes escorregamentos, sendo que duas 
podem ser consideradas como os principais (IPT,1979). O primeiro tipo denominado de “mecanismo 
clássico” de ruptura de taludes “infinitos", para as situações onde um manto delgado de solo residual 
sobreposto a um estrato rochoso impermeável, possibilita nas ocasiões de chuvas intensas a formação 
de uma rede de fluxo paralela a superfície, agindo no processo de instabilização. O segundo tipo faz 
referência ao mecanismo de ruptura em solos residuais, segundo Matos (1974), no qual o aumento do 
grau de saturação do solo instabiliza o maciço a partir da redução das tensões de coesão e consequente 
diminuição da resistência ao cisalhamento do solo. Este segundo mecanismo foi verificado em taludes 
naturais da Serra do Mar por Wolle (1988). 
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8.1.7.3 Área de Influência Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA 
 
A maior parte da AID é composta por sedimentos quaternários que foram durante décadas um problema 
para a geotecnia nacional. Hoje já se tem conhecimento que suas características peculiares são devidas 
as oscilações do nível do mar durante o quaternário (holoceno e pleistoceno), deste modo o que 
corresponde a grande parte da origem dos sedimentos depositados nas planícies costeiras, resultando 
dos ciclos de sedimentação entremeados por intensos processos erosivos, conforme descrito no item 
8.1.6.2 - Caracterização Geológica da AII. 
 
Em síntese, na região que compõe a AID foram identificados os seguintes condicionantes geológico-
geotécnicos:  
 

(i) Sedimentos de mangue;  
(ii) Sedimentos flúvio-lagunares (SFL);  
(iii) Argilas transicionais (AT) e  
(iv) Áreas de morros. 

 
Os terrenos sedimentares possuem sua topografia aplainada, próximo ao nível do mar, em algumas 
situações encontra-se, sob pequenas camadas de aterro, areia medianamente compacta com 
espessuras entre 6 e 20m, com predominância entre 10 e 15m, bem como SPT variando entre 9 a 30 
golpes. 
 
Abaixo ocorrem camadas de argila muito mole, classificadas por Massd (1985) como sendo argilas SFL, 
em profundidades entre 10 e 30m e valores de SPT entre 00 e 04. Trata-se de sedimentos com razão de 
sobre adensamento (RSA) variando de 1,3 a 2 e pressões de pré-adensamento5, de 30 a 200kPa. 
 
Em maior profundidade ainda é possível encontrar camadas de areia de compacidade variável. 
 
Subsequentemente aos 20 – 25m de profundidade são encontradas as AT, de consistência média rija, 
que apresentam valores de STP maiores que 05 golpes. Estas argilas possuem RSA na ordem de 2,5 a 4 
e pressões de pré-adensamento variando de 300 a 600 kPa. 
 
Abaixo das argilas transicionais é possível encontrar camadas de areia compacta e/ou sedimentos 
continentais. Em profundidade encontrar-se material residual ou saprolítico das rochas do embasamento. 
 
Nas áreas de morros que fazem parte da AID o intemperismo afeta profundamente as rochas do maciço, 
produzindo espessos solos de alteração nos topos dos morros, argilo-siltosos com poucos blocos 
(quando se trata de migmatitos de paleossoma dominante) e areno-silto-argilosos com grande quantidade 
de blocos (nos migmatitos estromatíticos e nos granitoides embrechíticos). 
 
Nas encostas de maior declividade (com inclinação a 30o), o perfil de solo é pouco espesso, podendo 
ocorrer a exposição da rocha em algumas encostas, especialmente nas constituídas pelo Granito Santos. 
(Carneiro, 2009). 
 
 

                                                           
5 A pressão de pré-adensamento é definida como a maior tensão efetiva que o solo já sofreu. Diz-se que um solo é normalmente 
adensado quando a pressão de pré-adensamento é igual a tensão efetiva a que o solo está submetido. Quando é maior, o solo 
encontra-se sobre adensado, A razão de sobre adensamento ainda é a relação entre essas duas tensões. 
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Figura 8.1.7.3-1: Perfil esquemático da compartimentação solo/rocha dos morros graníticos de Santos. 
 
 
Algumas áreas da região apresentam o solo saprolítico exposto, sem a camada superficial de solo 
laterítico. A remoção deste material ocorreu em função de escorregamentos, o que pode ser constatado 
em inspeção de campo ou através do Mapa Geomorfológico (MF-CNV-05). Este material removido. 
compõe os corpos de talus situados nas áreas de menor declividade logo abaixo das cicatrizes dos 
escorregamentos, ou nas áreas de encontro da encosta com a planície. 
 
Em síntese ao exposto até o momento, o Quadro 8.1.7.3-1 apresenta as compartimentações geotécnicas 
observáveis na AII e AID do empreendimento, as quais são espacializadas, a diante, no “Mapa 
geotécnico da AII/AID” (MF-CNV-06). 
 

Quadro 8.1.7.3-1: Síntese das unidades geotécnicas que compõe AII/AID 
 

Unidade Descrição 

II a Áreas de solos mais espessos (até 10 m) com perfis de alteração variáveis de acordo 
com a litologia. 

II b Depósitos detríticos com granulometria e espessuras variáveis, podendo superpor-se 
aos perfis de solo anteriores. 

III a Áreas com espessuras de solo geralmente pequena (<2,00 m). 

III b Áreas com espessuras de solo geralmente pequena (<2,00 m). 

IV a Áreas com espessuras de solo pequena (1,5 m ) podendo setorial mente atingir 
maiores espessuras ou apresentar exposições rochosas. 

IV b Segmentos de encosta retilíneos com inclinação superior a 40°. 

V a Zona de deposição (talus) aparentemente estável podendo ocorrer grandes blocos 
em superfície. 
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Unidade Descrição 

V b Corpos de talus com fortes evidências de movimentação. 

VI a Áreas exploradas ou em exploração para retirada de material (áreas de empréstimo 
ou pedreiras). 

VI b 
Faixas situadas imediatamente abaixo de zonas instáveis e imediatamente anteriores 
às áreas liberadas para ocupação, podendo se situar à meia encosta ou no sopé dos 
morros. (Faixas de segurança) 

                   Fonte: PRODESAN, IPT, 1975 
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8.1.8 Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
8.1.8.1 Aspectos metodológicos 

 
A análise do presente item será realizada através do diagnóstico dos sistemas de aquíferos regionais 
incidentes na Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, tendo como base principal as 
informações disponíveis na bibliografia pertinente ao tema, com destaque para os seguintes trabalhos: 
 

 Mapa de águas subterrâneas do Estado de São Paulo: escala 1:1.000.000: nota explicativa – São 
Paulo (DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005). 

 Plano de Bacia Hidrográfica para o Quadriênio 2008-2011 do Comitê da Bacia Hidrográfica da 
Baixada Santista, Relatório Final Volume I – Diagnóstico. (CBH-BS, 2009). 

 Trabalho de José C. Rodrigues, As Bases Geológicas, in: Aspectos geográficos da Baixada 
Santista (1964). 

 
A ilustração cartográfica do tema em pauta se dá por meio do “Mapa dos Recursos Hídricos 
Subterrâneos da AII, AID e ADA” (MF-CNV-07), correspondente à compilação (com adequações) dos 
estudos e produtos cartográficos mencionados anteriormente. 
 
8.1.8.2 Área de Influência Indireta - AII 
 
De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (2009), as águas subterrâneas 
ocorrem em dois sistemas aquíferos distintos, caracterizados por formações rochosas diferentes em 
relação aos aspectos hidrogeológicos: o aquífero cristalino e o sedimentar. 
 
 Sistema Aquífero Cristalino 

 
O Sistema Aquífero cristalino (SAC) é constituído aquíferos heterogêneos, descontínuos e eventuais, de 
extensão regional, embora limitados. No caso da AII, o aquífero se restringe as áreas do embasamento 
cristalino pré-cambriano, aflorantes nos maciços rochosos a oeste do empreendimento. Estão presentes 
ao longo de lineamentos geológicos correspondentes às estruturas, como falhamentos, fraturas e zonas 
de contato entre litologias distintas geradas por corpos intrusivos. Estes aquíferos apresentam condições 
de ocorrência em regime de porosidade fissural. 
 
O aquífero cristalino ocorre em condições que podem variar de livre a semi-confinado, já os poços ali 
perfurados estão majoritariamente posicionados nas proximidades das inúmeras estruturas e 
descontinuidades existentes, visando maior produtividade. 
 
 Sistema Aquífero Litorâneo 

 
Os sedimentos cenozoicos apresentam grande variabilidade no perfil litológico vertical e horizontal, em 
razão de sua gênese condicionada por depósitos fluviais, lagunares e marinhos. O arcabouço do Aquífero 
Sedimentar é formado por camadas de areia fina conglomeráticas, interdigitadas com material lamítico, 
argilas e siltes, as quais variam de maneira significativa em sentido vertical e horizontal, formando sub-
bacias distintas. 
 
O Aquífero Sedimentar é fortemente influenciado pela cercania do mar, dissecado por canais de maré e 
braços de mar corriqueiros a regiões estuarinas. A penetração desses braços de mar, influenciada pela 
maré, causa intrusões localizadas de água salobra e salina no aquífero sedimentar da planície.  
 
Essas camadas de areia formam um aquífero de extensão limitada, heterogêneo e descontínuo, cuja 
espessura total varia desde alguns poucos metros próximo ao contato com o cristalino aflorante, até 
cerca de 200 m junto à linha da costa. A Figura 8.1.8.2-1 contextualiza os aquíferos da região. 
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                                                   Fonte: Adaptado de SIBH (2004). 

 
Figura 8.1.8.2-1: Sistemas de aquíferos na região de Santos.  
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O Quadro 8.1.8.2-1 apresenta resumidamente os resultados de testes bombeamento, realizados em dois 
poços tubulares profundos na região da Baixada Santista.6 
 

Quadro 8.1.8.2-1 
Características Hidrodinâmicas dos Aquíferos 

 

Nº 
Poço 
DAEE 

Município 
Prof. 
(m) 

Aquífero 
Transmissividade (m³/dia) Capacidade 

Específica 
(m³/h/m) 

Rebaixamento 
(1) 

Recuperação 
(2) 

363/32 
São 

Vicente 
50 Sedimentar 205 205 3,77 

3 Peruíbe 162 Cristalino 15 15,5 1,20 

(1) Valores obtidos a partir de testes de rebaixamento à vazão máxima 
(2) Valores obtidos a partir de medidas de recuperação do nível da água 

 
De acordo com o Relatório de Situação (2007), o aquífero sedimentar e cristalino possuem condições de 
aquíferos freáticos, embora os resultados de coeficiente de armazenamento não tenham sido 
determinados. O mencionado estudo destaca, ainda, a existência de interface entre água salgada e água 
doce nas regiões pertencentes ao aquífero costeiro de Santos, São Vicente e Cubatão.  
 
Os aquíferos em sua maior extensão na Baixada Santista foram considerados sob condições de 
aquíferos livres e pouco confinados, enquanto em algumas áreas limitadas estariam sob pressão (semi-
confinados), com o fluxo da água subterrânea direcionado, no geral, para o mar, canais e rios da região. 
 
As cotas da superfície potenciométrica dos aquíferos Sedimentar e Cristalino variam desde poucos 
metros positivos até alguns metros abaixo do nível do mar quando condicionadas pelo regime de 
bombeamento de poços em áreas localizadas no interior dos aquíferos. 
 
 Potencial de Explotação dos Sistemas Aquíferos 

 
A Tabela 8.1.8.2-1 apresenta as potencialidades de explotação das águas subterrânea na região da 
Baixada Santista, identificadas por HIDROPLAN (1995). 
 

Tabela 8.1.8.2-1 
Características da Potencialidade de água subterrânea na região da Baixada Santista 

 

Domínios Hidrogeológicos 
(Aquíferos) 

Extensão 
(Km²) 

Reservas 
Permanentes 

(Km³) 

Reservas 
Reguladoras 

(Km³/ano) 

Reservas 
Explotáveis 
(Km³/ano) 

Aquífero Cristalino 1,588 2.382 1.050 262 
Aquífero Sedimentar Litorâneo 1,299 9.742 859 214 
Totais 2.887 12.124 1.909 476 

Fonte: Hidroplan (1995) 
 

 
A partir da Tabela supracitada, destaca-se que as reservas permanentes correspondem ao volume de 
água subterrânea contido no interior do aquífero, abaixo dos níveis potenciométricos mínimos. Elas são 
estimadas como o produto da extensão de sua área de ocorrência na região considerada pela espessura 
saturada do aquífero, a partir da superfície potenciométrica e pelo índice de porosidade efetiva para a 
condição de aquífero livre.  
 

                                                           
6 Segundo o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista – Relatório I (CBH-BS, 
DAEE, 2007) e "Estudo de Águas Subterrâneas da Região Administrativa Nº. 2 - Santos e Litoral Paulista", realizado pela Enco e 
DAEE em 1979. 
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A reserva reguladora corresponde ao volume de água que transita anualmente pelo aquífero e é 
responsável pela sustentação de todo escoamento básico que alimentam os corpos de água superficial 
da bacia hidrológica. Essa reserva é avaliada a partir do cálculo estimado do balanço hidrológico da 
bacia, com valores estabelecidos pelo DAEE em seus estudos de regionalização dos índices de vazão 
mínima por sub-bacias para o Estado de São Paulo. 
 
A reserva explotável, por sua vez, tem um valor subjetivo, uma vez que depende das características 
hidrogeológicas do aquífero associadas às considerações particulares de viabilidade técnica e econômica 
dos possíveis sistemas de aproveitamento da água subterrânea, as quais correspondem a uma parcela 
variável da reserva reguladora. No estudo executado pelo consorcio HIDROPLAN (1995), adotou-se um 
valor considerado conservador, da ordem de 25% da reserva reguladora, estabelecendo os volumes 
anuais médios e correspondentes às vazões potenciais de explotação de 08 m³/s para o aquífero 
Cristalino e de 07 m³/s para o aquífero Sedimentar. 
 
O tempo de residência da água subterrânea, no aquífero de volume considerado constante, resulta do 
quociente entre o volume da sua reserva permanente e a taxa anual de descarga, equivalente ao volume 
da reserva reguladora do aquífero. Cabe ressaltar que o Aquífero Cristalino não apresenta características 
muito favoráveis para retiradas significativas de água, em razão da baixa transmissividade, grande 
heterogeneidade e da sua descontinuidade. 
 
Por sua vez, o Aquífero Sedimentar expõe aproveitamento restrito à demandas acima de 10 m³/h, pois 
sua faixa de ocorrência está situada distante da orla marítima e das áreas densamente ocupadas, em 
razão da presença da interface da água salinizada e de seu alto grau de vulnerabilidade a degradação. 
 
8.1.8.3 Área de Influência Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA 
 
No que concerne a hidrodinâmica da Baixada Santista, Rodrigues (1964) divide a região em três grupos 
de comportamento hidrológico de subsuperfície distintos, a saber: planície enxuta, paludais e Morros 
(Figura 8.1.8.3-1). 
 

 
        Fonte: Adaptado de Rodrigues, 1964. 

Figura 8.1.8.3-1: Lençol freático na Baixada Santista.  
 
Planície enxuta: O lençol se encontra em uma posição rasa, em relação à superfície do terreno, quando 
muito a poucos metros de profundidade, não sendo necessários poços profundos para a captação 
d’água. 
 
A região da planície enxuta é descrita como possuindo areias escuras no topo, ricas em matéria orgânica 
(caracterizando conta com a vegetação), seguidas de camada decimétrica composta por areias 
quartzosas claras sequenciais a camada de areias escuras e bem compactas. 
 
Deste modo, pode-se afirmar que a água de infiltração teria se enriquecido de matéria orgânica ao 
percolar pela primeira camada e removido os compostos de ferro da segunda, depositando-os logo 
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abaixo, na terceira camada. Ao que pode ser atribuído o teor alto de matéria orgânica e sais de ferro das 
águas encontradas nestes terrenos. 
 
Paludais: O lençol freático tangencia ou corta o terreno, as águas normalmente são impróprias para o 
uso doméstico dado o alto teor de matéria orgânica e ausência de filtração. 
 
Morros: Devido ao clima chuvoso da Baixada Santista (Aproximadamente 2.000 mm/ano), as rochas do 
embasamento sofrem intenso intemperismo, os sedimentos gerados através da lixiviação são carreados 
para porções mais baixas do terreno através de enxurradas ou movimentos de massa. Com isso, na 
porção oeste da AID, são comuns escarpas que expõem as rochas com nenhum, ou escasso manto 
residual. Deste modo o lençol freático se encontra ou sob a interface solo-rocha ou nas fraturas que 
podem compor o maciço rochoso. 

 
O sítio do empreendimento, ou seja, a Área diretamente Afetada do VLT Conselheiro Nébias – Valongo, 
está inserido nas planícies enxutas do Aquífero Litorâneo.  Aquífero Litorâneo é de porosidade granular, 
livre, de extensão limitada e transmissividade média a elevada. As camadas de areia, intercaladas às 
camadas argilosas e siltosas, formam aquíferos lenticulares, e cada subdivisão da Planície Litorânea tem 
regimes hidrológicos independentes. A influência oceânica é marcada pela presença de canais de maré e 
braços de mar que causam intrusão de águas salobras ou da própria cunha salina nos aquíferos (DAEE, 
1979). 
 
A produtividade local é relativamente baixa; as vazões médias dos poços, segundo DAEE (1979a), são 
da ordem de 13 m³/h, com capacidades específicas entre 0,8 e 1 m³/h/m. A mediana da capacidade 
específica dos 60 poços selecionados é de 0,27 m³/h/m, sendo o menor valor de 0,01 e o maior de 3,32 
m³/h/m. Existe uma concentração maior de poços na região de Santos e de Iguape, com predominância 
de valores menores que 0,47 m³/ h/m, raramente atingindo valores maiores que 2,0 m³/h/m. 
 
Vale nota de que a vazão explorável foi obtida a partir do produto da mediana da capacidade específica 
pelo valor de 50% da espessura média saturada. Considerou-se um período de 20 anos de 
bombeamento contínuo (CPRM, 2005). 
 
8.1.9 Recursos Hídricos Superficiais 
 
8.1.9.1 Aspectos metodológicos 

 
A Lei Estadual n. 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que estabelece a Política Estadual de Recursos 
Hídricos, bem como do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH), tem como 
um de seus princípios a adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e 
gerenciamento. 
 
Sendo assim, através da Lei Estadual n. 9.034, de 27 de dezembro de 1994, a Divisão Hidrográfica do 
Estado de São Paulo foi instituída, através da criação de 22 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos – UGRHI. 
 
O VLT em pauta, trecho Conselheiro Nébias – Valongo, encontra-se inserido na Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos da Baixada Santista – UGRHI 07, que abrange nove municípios: 
Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente, 
conforme Figura 8.1.9.1-1.  
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  Fonte: CBH-BC, DAEE, 2007 

Figura 8.1.9.1-1: Localização da UGRHI-07 no Estado de São Paulo 
 
Por sua vez, a UGRHI-07 foi subdividida em 21 sub-bacias, conforme é possível observar na Figura 
8.1.9.1-2, a seguir. O empreendimento em tela está inserido na sub-bacia de número 11, intitulada “Ilha 
de São Vicente”. 
 

 
  Fonte: Plano de Bacia 2008 – 2011. Adaptado por Walm.  

Figura 8.1.9.1-2: Sub-bacias Hidrográficas da UGRHI-07 
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A Bacia Hidrográfica da Baixa Santista (BHBS) possui uma área de drenagem de 2.818 km²,  estende-se 
no eixo SO-NE por aproximadamente 160 km e uma largura entre 20 e 40 km. A rede hidrográfica da 
BHBS é constituída por rios pouco extensos que nascem na Serra do Mar e na Planície Litorânea (ou 
Costeira) e deságuam no oceano em complexos estuarinos. Os estuários são áreas especiais 
influenciadas simultaneamente pelos rios e águas costeiras. A amplitude máxima pode chegar a 1.175 m, 
da serra ao nível do mar (Plano de Bacia, 2008-2011). 
 
Em paralelo, a sub-bacia da Ilha de São Vicente possui área de drenagem de 85,81 km², abrangendo 
parte do município de Santos e a totalidade de São Vicente. Trata-se de uma bacia delimitada pelo canal 
de Santos a oeste e norte, canal de São Vicente a leste e pela Baía de Santos e Baía de São Vicente ao 
sul, ou seja, o mar.  
 
O produto cartográfico elaborado como instrumento norteador do presente diagnóstico está presente no 
“Mapa de Recursos Hídricos Superficiais da AII, AID e ADA” (MF-CNV-08), a diante. 
 
Em levantamento bibliográfico prévio, foram identificadas divergências entre a nomenclatura dos canais 
existentes no recorte espacial de interesse. Neste sentido, é pertinente destacar que as referências 
utilizadas neste EIA, e respectiva cartográfica anexa, são provenientes de fontes públicas oficiais (AGEM 
e Lei de Uso e Ocupação do Solo) 



Fonte:
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
- Base Vetorial Contínua - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2009), escala 1:250.000.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista, folhas: Santos - 
  Centro e Santos - Praia; data: junho/2002 - escala 1:10.000.
- Hidrografia Original - Solos Marinhos da Baixada Santista: Características e propriedades geotécnicas.  Faiçal Massad, 2009.
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
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8.1.9.2 Área de Influência Indireta - AII 
 
A AII possui 24,88 km² e representa aproximadamente 29% da área de drenagem da sub-bacia Ilha de 
São Vicente. Ela encontra-se sobre um terraço marinho e, portanto, de relevo plano e sem uma rede 
hidrográfica natural significativa. O primeiro quadrante do “Mapa dos Recursos Hídricos Superficiais da 
AII, AID e ADA” (MF-CNV-08) expõe o esboço da hidrografia original do município de Santos/SP, onde é 
possível observar a densidade de drenagem incipiente na Área de Influência Indireta do empreendimento. 
 
Nota-se dois principais cursos d’águas pretéritos a paisagem atual, quais sejam: o rio do Soldado e o rio 
Dois Rios. O primeiro representa um canal de 1ª ordem, espacializado ao norte da ilha, com nascente 
nos morros de Santos e foz no canal de mesmo nome; já o segundo apresentava maior bacia de 
contribuição, com dois afluentes de pequeno porte e foz oceânica, na porção centro-oeste do município. 
 
A drenagem típica de planície, marcada por regiões alagadiças, lençol freático aflorante e cursos d’águas 
meândricos, acrescidos de saneamento básico ausente, principalmente na segunda metade do século 
XIX, gerava um ambiente insalubre e propício à proliferação de doenças. 
 
Neste contexto, visando ganhos de sanitários, a partir de 1906, foram idealizados e construídos os atuais 
canais artificiais que cortam a ilha de São Vicente (COELHO, 2012), idealizados e projetados pelo 
engenheiro Francisco Saturnino Brito com a finalidade de promover o escoamento superficial daquela 
porção do município. A título de curiosidade, em 2000, os mencionados canais foram tombados como 
patrimônio histórico-cultural pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo).  
 
Como pode ser observado no “Mapa dos Recursos Hídricos Superficiais da AII, AID e ADA” (MF-CNV-
08), a drenagem originalmente existente na ilha foi substituída pela rede artificial, composta por 07 
principais canais e alguns canais “secundários”, cujo nome não consta nas referências bibliográficas 
utilizadas. Dessa forma, a análise dos recursos hídricos superficiais, para escopo do empreendimento em 
tela, será feita com base nesse sistema artificial de drenagem, considerando que somente no extremo 
noroeste e sudoeste da AII existem corpos d’água naturais, embora apresente pequena 
representatividade no escopo dessa área de influência. 
 
A capacidade das galerias subterrâneas na cidade e dos canais foi avaliada para comportar as águas das 
superfícies tributárias, desde o cume dos morros, descendo as encostas (vertentes), até os bairros que 
foram formados tempos depois, com as suas vias e calçadas revestidas sem área de absorção (Neves, 
2013). 
 
Foram construídos dois tipos de canais, considerando a capacidade necessária de escoamento e as 
condições locais, a exemplo da estrutura viária. As Figuras 8.1.9.2-1 e 8.1.9.2-2 apresentam as seções 
típicas dos canais projetados para vias curtas e largas, respectivamente. Cabe menção de que Saturnino 
de Brito projetou os canais para que ficassem no centro ou ao lado de avenidas, evitando a travessia por 
terrenos loteados, com a finalidade de evitar o descarte doméstico. Entretanto, atualmente há presença 
de esgotos clandestinos em bairros residenciais ao longo dos canais (Neves, 2013). 
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   Fonte: Brito,1908 in Neves, 2013 

Figura 8.1.9.2-1: Perfil do Canal em Vias Curtas  
 
 

 
  Fonte: Brito,1908 in Neves, 2013 

Figura 8.1.9.2-2: Perfil dos canais em vias largas  
 

A renovação da água nos canais é realizada a partir da variação das marés ou pelas águas pluviais. Com 
o crescimento urbano de Santos, foram sendo realizadas ligações clandestinas de esgotos nos canais, 
sendo verificada que grande parte da poluição das praias do município era originada do aporte das águas 
poluídas dos canais. Sendo assim, em 1992 foi instalado um sistema de comportas, isolando o mar das 
águas dos canais, que começaram a ser conduzidas para uma Estação de Pré-Condicionamento de 
Esgoto (EPC) e depois lançada ao mar através de bombeamento feito pelo emissário submarino do José 
Menino. Entretanto, quando ocorrem chuvas intensas ou marés altas, é necessário abrir as comportas 
para evitar o transbordamento dos canais e inundação na cidade (Coelho, 2012). Somente o Canal 07 
não possui comporta atualmente. 
 
Justamente quando a chuva é abundante e as comportas precisam ser abertas, a água promove uma 
verdadeira lavagem nas ruas, levando toda a poluição difusa para os canais.  
Mesmo estando fora da AII, é importante citar a existência do Canal de Santos no limite oeste e norte da 
Área de Influência Indireta. Inclusive, a rede artificial de drenagem da cidade de Santos é interligada ao 
mar e ao canal, através dos canais internos 04 e 07.  
 
 Disponibilidade e Demanda Hídrica 

 
De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo / 2012 – 2015 (PERH), a 
disponibilidade hídrica per capita na bacia hidrográfica da Baixada Santista (BHBS) é ideal, ou seja, entre 
2500 e 5000 m³/hab.ano, considerando os valores de Qmédio. Quanto à disponibilidade de água 
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subterrânea per capita, a BHBS ficou com 0,38 m³/hab.ano, bem abaixo da média do Estado, que é 0,83 
m³/hab.ano.  
 
Ainda de acordo com o PERH, a demanda outorgada de uso de recursos hídricos total na bacia da 
Baixada Santista foi de 18,264 m³/s em 2010, sendo 18,22 m³/s correspondentes a águas superficiais e 
0,042 m³/s para subterrâneas. Quanto aos usos dados aos recursos hídricos captados, estes são 
apresentados na Tabela 8.1.9.2-1 a seguir. 
 

Tabela 8.1.9.2-1 
Usos dos Recursos Hídricos Outorgados na UGRHI-07 

 

Uso Demanda (m³/s) 
Representação de 

cada Uso na 
Demanda Total (%) 

Demanda Urbana 10,58 57,9 
Industrial 7,646 41,9 
Rural 0,019 0,1 
Outros 0,019 0,1 
Total 18,264 100 

      Fonte: PERH, 2012. 

 
É interessante colocar que para uso urbano, a BHBS é a terceira maior consumidora de recursos hídricos 
no Estado, refletindo a concentração populacional da região, representada pela Região Metropolitana da 
Baixada Santista. A partir das informações obtidas na Tabela 8.1.9.2-1, bem como na caraterização do 
uso e ocupação do solo, apresentada no Diagnóstico Socioeconômico é possível verificar que a AII 
reflete também o alto percentual de demanda de recursos hídricos para o abastecimento urbano. 
 
O uso industrial também tem grande representatividade na demanda da UGRHI-07, com 41,9% desta, 
enquanto que uso rural é praticamente insignificante, com apenas 0,1%. Tal cenário é justificável pela 
presenta do porto aduaneiro de Santos, bem como o polo petroquímico de Cubatão. 
 
O PERH apresentou o balanço hídrico da UGRHI-07 em relação à Qmédio,Q95% e Q7,10, conforme 
apresentado no Quadro 8.1.9.2-1, onde se verifica que o balanço hídrico da BHBS está em estado de 
atenção, o que representa que não é crítico, porém também não é uma situação confortável para a 
gestão futura dos recursos hídricos da bacia.  

 
Quadro 8.1.9.2-1 

Demanda Hídrica x Disponibilidade na UGRHI-07 
 

Disponibilidade 
(m³/s) 

Demanda 
Total (m³/s) 

Balanço*  

Q95% 58 
18,264 

31,49% Atenção 
Qmédio 155 11,78% Atenção 
Q7,10 38 47,95% Atenção 

Fonte: PERH, 2012. 
 
* Situação de atenção, conforme PERH:  
Demanda Total x Q95% = Entre 30 e 50% 
Demanda Total x Qmédio = Entre 10 e 20% 
Demanda Total x Q7,10 = Entre 30 e 50% 

 
Para uma caracterização hidrológica da AII, foi utilizado o Sistema de Regionalização Hidrológica 
disponibilizado pelo Sistema de Informação para o Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de 
São Paulo (SigRH), abastecido com dados provenientes de ferramentas de geoprocessamento, que 
forneceu valores de vazões especifica para essa área de influência. 
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As vazões obtidas foram a de longa duração (QLP ou Qmédia), a mínima crítica (Q7,10) e a Q95. A primeira é 
definida como a vazão média de água presente na bacia durante o ano. É considerado um volume menos 
conservador. São valores mais representativos em bacias que possuem regularização da vazão. 
 
Já a Q7,10 representa Vazão Mínima Superficial registrada em 7 dias consecutivos em um período de 
retorno de 10 anos. Trata-se de um cálculo de vazão com vantagens para aplicação de obras hidráulicas, 
em vista de que sofre menos influência de erros operacionais e intervenções humanas no curso de água 
do que a vazão mínima diária e é suficientemente mais detalhada que a vazão mínima mensal. 
 
É utilizada como indicador da disponibilidade hídrica natural em um curso de água, ou seja, para o 
indicador de 10 anos frente a 07 dias de medições pode-se estimar que o manancial não irá atender a 
vazão registrada nas medições, em média, uma vez em dez anos (sem regularização). É importante 
enfatizar dois pontos: o Q7,10 contempla dados pertinentes a vazão natural e a inexistência de 
regularização.  
 
Por fim, a Q95% representa a vazão disponível em 95% do tempo na bacia, ou seja, se uma bacia possui a 
vazão do Q95% igual a 100 m³/s significa que, no período de um ano, cerca de 18 dias (5% do ano) teriam 
vazão inferior a este valor. Vale lembrar que, a representação da disponibilidade, neste parâmetro, 
representa a vazão “natural” (sem interferências) das bacias. 
 
Como já explicado, a Área de Influência Indireta do presente empreendimento possui predominante 
curvatura plana e, a partir de obras hidráulicas realizadas no início do século XX, toda a drenagem 
superficial é realizada via canais artificiais. Dessa forma, foi considerada a área da AII como um todo para 
o cálculo das vazões acima descritas.  
 
Os resultados dos cálculos realizados pelo Sistema de Regionalização Hidrológica para a AII do 
empreendimento estão apresentados no Quadro 8.1.9.2-2 
 

Quadro 8.1.9.2-2 
Regionalização de Vazão - AII 

 

Área de 
abrangência 

Coordenadas Geográficas 
UTM / SAD 69 / MC 45 Qmédio Q95% Q7,10 
Latitude Longitude 

24,88 km² 7349765 S 365148 E 1,596 m³/s 0,592 m³/s 0,39 m³/s 

  Fonte: WALM, 2014. 

 
Cabe a colocação de que a disponibilidade ora apresentada não representa de fato o que pode ser 
captado, por não haver uma drenagem natural na AII, sendo que todos os canais existentes são para a 
drenagem da água pluvial, não havendo, por exemplo, comunicação entre as águas dos canais com a 
subterrânea, como haveria em uma situação natural de ciclo hidrológico.   
 
Quanto ao uso dos recursos hídricos, especificamente para a AII, foi realizado o levantamento das 
outorgas de direito de uso de recursos hídricos no sítio eletrônico do Departamento de Águas e Energia 
Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE). Não há nenhum registro de outorga para recursos hídricos 
superficiais na AII, como era esperado, considerando que na área de em estudo há somente dois 
pequenos cursos d´água naturais, pouco representativos frente à península santista. 

 
 Qualidade das Águas 

 
A AII do empreendimento não contempla monitoramento das qualidades das águas superficiais pela 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, ou seja, não há informações de amplo acesso sobre essa 
variável. 
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Os locais de medição mais próximos à região de interesse estão localizados no canal de Santos, limites 
oeste e norte da AII, conforme é possível observar no “Mapa dos Pontos de Monitoramento de Águas 
Superficiais da AII, AID e ADA” (MF-CNV-09).  
 
Segundo o Relatório de Qualidade das Águas Salinas e Salobras no Estado de São Paulo (CETESB, 
2013) o objetivo dos três pontos de monitoramento aferidos é verificar a influência da região portuária de 
Santos na qualidade das águas do canal. 
 
Os 03 pontos de amostragem da CETESB foram definidos conforme Quadro 8.1.9.2-3, a seguir. Observa-
se que o monitoramento é realizado também em locais de influência da ocupação e drenagem urbana.  
 

Quadro 8.1.9.2-3 
Características dos Pontos de Monitoramento de Qualidade da Água do Canal de Santos 

 

Ponto Coordenadas UTM* Descrição da Localização 

01 369.107 7.347.706 
Na margem esquerda (Guarujá), além de terminais 
portuários, há também moradias de baixa renda, 
representada por favelas. 

02 367.145 7.350.411 
Predominam as atividades portuárias e drenagem 
urbana. 

03 361.864 7.353.914 
Predominam algumas manchas de manguezal, 
principalmente na margem esquerda e próximo ao 
terminal de granéis líquidos. 

* Datum: WGS84  
Fonte: (CETESB, 2013) 

 
 
Em cada ponto realiza-se o perfil da coluna d’água com medições contínuas utilizando-se uma sonda 
multiparâmetros. Essa sonda possui vários eletrodos, que são sensores capazes de medir e de fornecer 
resultados imediatamente ao entrar em contato com a água. A sonda registra resultados das seguintes 
variáveis: oxigênio dissolvido, temperatura, pH, condutividade, turbidez, profundidade, cloreto, salinidade, 
clorofila a, sólidos totais dissolvidos e potencial redox. Além disso, realiza-se a coleta de amostras de 
água do mar em três profundidades, (superfície, meio e fundo), pois pode haver diferenças na qualidade 
das várias camadas da coluna d’água. Nessas amostras de água do mar, são realizadas determinações 
microbiológicas, físicas e químicas. 
 
A CETESB utilizou, em 2013, dois índices de qualidade das águas superficiais salobras e salinas, O 
IQAC (Índice de Qualidade das Águas Costeiras) e IETC (Índice do Estado Trófico Costeiro).  
 
O IQAC consiste em uma análise estatística que relaciona os resultados obtidos nas análises com um 
valor padrão para cada parâmetro incluído no cálculo. Tal metodologia foi elaborada pelo CCME - 
Canadian Council of Ministers of the Environment (2001). Já o IETC é baseado nos resultados de clorofila 
a. Os intervalos de classificação dos dois índices são apresentados no Quadro 8.1.9.2-4. 
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Quadro 8.1.9.2-4 
Classificação e faixas de valores IQAC e IETC 

 

Índice Classificação* Faixa de Valores 

IQAC 

≥ 95 Ótima 

< 95 e ≥ 80 Boa 

< 80 e ≥ 65 Regular 

< 65 e ≥ 45 Ruim 

< 45 Péssima 

IETC 

CL < 3 Oligotrófico 

3 < CL < 10 Mesotrófico 

10 < CL < 30 Eutrófico 

CL > 30 Supereutrófico 
Fonte: (CETESB, 2013) 
*CL = Clorofila a 
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O Quadro 8.1.9.2-5 apresenta os resultados dos índices de qualidade de águas salobras e salinas da 
região de interesse, conforme Relatório de Qualidade das Águas Salinas e Salobras no Estado de São 
Paulo (CETESB, 2013), datado de 2013. 
 
Observa-se que a média dos três pontos para o IQAC é ruim, sendo enquadrado como péssimo nos 
pontos 01 (trecho “inicial” do canal) e 03 (trecho final, próximo ao desemboque no mar). O IET foi 
enquadrado como oligotrófico em 75% das campanhas de amostragem.  
 
Reitera-se que o Canal de Santos está fora da AII, mas recebe parte do escoamento da drenagem 
superficial urbana de Santos, sendo uma indicação indireta e com limitações da qualidade das águas de 
drenagem do município. 
 

Quadro 8.1.9.2-5 
Resultados dos Índices de Qualidade das Águas Superficiais – Salobras e Salinas 

 

Ponto 

Índices 

IQAC1 
IET2 

Campanha 1º 
Semestre 

Campanha 2º 
Semestre 

01 
Superfície 

Péssima 
Oligotrófico Mesotrófico 

Meio Oligotrófico Oligotrófico 

02 
Superfície 

Ruim  
Mesotrófico Oligotrófico 

Meio Oligotrófico Oligotrófico 

03 
Superfície 

Péssima 
Mesotrófico Oligotrófico 

Meio Oligotrófico Oligotrófico 
Média Ruim - - 

Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Salinas e Salobras no Estado de São Paulo (CETESB, 2013). 
1 IQAC: Índices de Qualidade das Águas Costeiras  
2 IET: Índice de Estado Trófico 

 
 
 Índice de Sensibilidade do Litoral  

 
No “Mapa dos Pontos de Monitoramento de Águas Superficiais da AII, AID e ADA” (MF-CNV-09), 
mostrado anteriormente, são apresentados os Índices de Sensibilidade do Litoral (ISL), definidos pelo 
Ministério do Meio Ambiente, no estudo de Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo de Bacia Marítima 
de Santos (2007). Tais índices servem para subsidiar o planejamento de contingência e das ações de 
resposta para incidentes de poluição por óleo nas escalas nacional, regional e local.  
 
As Cartas devem atender a todos os níveis: desde grandes vazamentos em áreas oceânicas remotas 
(escala estratégica), derrames de porte médio (escala tática/regional) e incidentes de magnitude local 
(escala operacional), onde se incluem, por exemplo, lançamentos crônicos em portos e terminais 
portuários.  
 
Nos limites da AII foram encontrados 04 índices, isto é, a costa abrangida pela Área de Influência Indireta 
está classificada conforme Quadro 8.1.9.2-6. 
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Quadro 8.1.9.2-6 
Descrição dos Índices de Sensibilidade ao Óleo nos Limites da AII 

 

Índice Comportamento Potencial do Óleo 

ISL-3 
  
  
  

Substratos Semipermeáveis, 
Baixa penetração / 
Soterramento do Óleo 
  
  
  

Penetração do óleo geralmente menor que 10 cm de profundidade 

Baixa probabilidade de soterramento do óleo devido à lenta 
mobilidade da massa sedimentar 

Em praias expostas a tempestades, há possibilidade de 
soterramento do óleo após a fase erosiva e os impactos sobre as 
comunidades bióticas de intermaré 
podem ser severos 

A limpeza é geralmente necessária e onde for possível o tráfego de 
veículos, deve-se atentar para o ciclo de marés e as eventuais 
restrições ambientais locais 

ISL-6 
  
  
  
  

Substratos de Elevada 
Permeabilidade; Alta 
Penetração / Soterramento de 
Petróleo  
  
  
  
  

Penetração máxima do óleo de 100 cm de profundidade 

praia de cascalho sofrem maior impacto devido à maior penetração 
do óleo e dificuldade de remoção 

Persistência do óleo pode ser alta se houver soterramento ou se as 
tempestades após o soterramento forem pouco frequentes 

Limpeza pode ser difícil devido à grande profundidade de 
penetração do óleo e baixa trafegabilidade 

Jateamento com água pode ser uma solução parcial em 
enrocamentos 

ISL-8 
  
  

Substratos Impermeáveis a 
Moderadamente Permeáveis, 
Abrigados, com Epifauna 
Abundante 
  
  

Óleo tende a recobrir a superfície contaminada, persistindo por 
longo tempo devido à inexistência de hidrodinamismo capaz de 
efetuar a remoção 

Impacto na biota pode ser alto devido à exposição tóxica (óleos 
leves ou frações dispersas) ou asfixia (óleos pesados) 

Limpeza frequentemente necessária, tanto por razões estéticas, 
quanto pela baixa remoção natural, sendo muitas vezes 
complicada, devido à dificuldade de acesso 

ISL-10 
  
  
  
  

Substratos Semipermeáveis, 
Planos, Abrigados 
  
  
  
  

A penetração de óleo é limitada pelos sedimentos saturados de 
água 

Óleo tende a ser transportado para a zona de alcance máximo da 
preamar, onde pode ocorrer penetração no substrato 

O impacto na biota pode ser alto devido à exposição tóxica (óleos 
leves ou frações dispersas) ou asfixia (óleos pesados) 

A remoção natural ocorre de forma extremamente lenta 

O substrato mole e a dificuldade de acesso inviabilizam a limpeza, 
qualquer esforço nesse sentido tende a introduzir o óleo nas 
camadas mais profundas 

 
Analisando o “Mapa dos Pontos de Monitoramento de Águas Superficiais da AII, AID e ADA” (MF-CNV-
09) e o quadro acima, observa-se que a orla de Santos (limite sul da AII) é classificada quase que 
inteiramente como ISL-3, ou seja, substratos semipermeáveis, com baixa penetração / soterramento do 
óleo. Somente na área do emissário submarino de Santos é que a orla foi considerada ISL-6.  
 
Caso ocorra algum acidente de derramamento de óleo nas obras de implantação do VLT, o Canal 1 
deverá servir como via de transporte dos poluentes (óleo) até a praia, pois como será visto 
posteriormente, esse canal é o único que será atravessado pelo traçado do empreendimento. Lembrando 
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que antes de atingir a praia, o óleo misturado à água deve parar na comporta e ser destinado à EPT. Na 
pior das hipóteses a comporta estará aberta e o óleo chegará à praia, enquadrada no ISL-3, que pode ser 
considerada pouco sensível a vazamentos em comparação com os outros índices.  
 
Enquanto isso, o limite do Canal de Santos inserido na AII é enquadrado como ISL-8 e ISL-10 (somente 
no limite noroeste e um pequeno trecho próximo ao Porto de Santos). Tais classes indicam maior 
dificuldade na remoção natural do óleo, e até complicação na limpeza manual, como é o caso do ISL-10. 
Também apontam maior impacto na biota. De qualquer maneira, é improvável que alguma eventual 
contaminação causada pelo empreendimento atinja essa região do Canal de Santos, tendo em vista a 
falta de comunicação da drenagem da AID e ADA com o referido Canal.   
 
8.1.9.3 Área de Influência Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA 
 
Conforme anteriormente exposto, a existência de drenagem urbana artificial, bem como a ausência de 
rede hidrográfica natural na área de estudo, inviabiliza uma análise de detalhe sobre os recursos hídricos 
locais. Dessa forma, a análise do presente tema no âmbito da Área de Influência Direta e Área 
Diretamente Afetada será realizada com base nas observações de campo e informações obtidas em 
estudos acadêmicos.   
 
Como previamente colocado, a área onde está inserido o empreendimento possui uma paisagem planar, 
cuja drenagem superficial natural era limitada a praticamente dois rios, que atualmente não mais existem 
e deram lugar a uma rede de 07 canais artificiais (vide o “Mapa dos Recursos Hídricos Superficiais da AII, 
AID e ADA” - MF-CNV-08, apresentado anteriormente).  
 
Especificamente na Área de Influência Direta, estão inseridos parcialmente os chamados Canal 1 e Canal 
3, enquanto que o traçado do VLT, ou seja, a Área Diretamente Afetada interceptará somente o Canal 1, 
em dois pontos distintos. O detalhamento e relato fotográfico desses pontos de interferência do 
empreendimento com a rede de drenagem será apresentado a seguir neste diagnóstico.  
 
 Qualidade das Águas 

 
Como não há monitoramento de águas superficiais realizado por alguma entidade de forma contínua nos 
canais de Santos, foi realizada pesquisa em banco de teses e artigos acadêmicos para verificar a 
existência de estudos sobre a qualidade das águas dos canais artificiais de Santos.   
 
Em Coelho et al. (2012), foram apresentados os resultados de uma amostragem realizada em fase única, 
no mês de setembro de 2012, nos sete canais de Santos. O local de coleta foi determinado como o ponto 
mais próximo da comporta e da entrada da tubulação que encaminha as águas para a Estação de Pré-
Tratamento de Esgoto. Já para o Canal 7, que não possui comporta, o ponto de coleta foi definido num 
ponto de seu extremo, próximo ao mar. Apesar dos pontos não estarem dentro da AID/ADA, os 
resultados serão considerados como indicadores da qualidade dos canais artificiais como um todo, tendo 
em vista que não foram encontradas outras bibliografias referentes à qualidade das águas nas referidas 
áreas de influência.  
 
No mencionado estudo foram realizadas análises para parâmetros físico-químicos (salinidade, pH e 
Oxigênio Dissolvido - OD), surfactantes aniônicos (proveniente de detergentes, são indicadores de esgoto 
doméstico), parâmetros microbiológicos (coliformes totais e Escherichia coli) e toxicidade. 
 
Somente as águas do Canal 7 foram enquadradas como salinas (salinidade > 30%), enquanto que nos 
outros 06 canais as águas foram consideradas como salobras (salinidade entre 0,5 e 30%).  
 
Os resultados obtidos foram comparados aos padrões da CONAMA 357/2005 para águas salinas e 
salobras, conforme mostram os Quadros 8.1.9.3-1 e 8.1.9.3-2.  
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Quadro 8.1.9.3-1 
Resultados Canais 01 a 06 – Águas Salobras 

 

Parâmetro 

Padrão - CONAMA 357/05 
- Água Salobra Canal 

01 
Canal 

02 
Canal 

03 
Canal 

04 
Canal 

05 
Canal 

06 Classe 
1 

Classe 
2 

Classe 
3 

Temperatura (ºC) - 22 23 23 23 23 25 

Salinidade (%0) - 1 2 2 6,667 4,333 2 

pH 6,5 a 8,5 7,933 7,793 7,853 7,64 7,827 8,323 

OD ≥6 ≥5 ≥4 8,6 5,5 6,6 4,133 7,833 8,8 

Surfactantes (mg/L) - 1,592 3,272 2,992 2,872 1,752 1,192 
UFC de Coliformes 
totais/100mL  

 - 23567 CONF 5600 CONF 45033 7150 

UFC de E. coli/100mL  - 1133 CONF 467 16133 2100 600 
Fonte: Coelho, 2012. Adaptado por Walm. 

 
Quadro 8.1.9.3-2 

Resultados Canal 07 – Águas Salinas 
 

Parâmetro 
Padrão - CONAMA 357/05 - 

Água Salina Canal 
07 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Temperatura (ºC) - 22 

Salinidade (%0) - 34,67 

pH 6,5 a 8,5 5 a 9 8,08 

OD ≥5 ≥4 ≥3 7,63 

Surfactantes (mg/L) - 0,992 

UFC de Coliformes totais/100mL   - 500 

UFC de E. coli/100mL  - 267 
Fonte: Coelho, 2012. Adaptado por Walm.  

 
Os resultados destacados com cores nos dois quadros acima são referentes ao enquadramento frente 
aos padrões da Resolução CONAMA 357/2005. Verifica-se que, caso os canais fossem considerados 
como corpos hídricos e, levando em consideração somente os parâmetros analisados, as águas dos 
canais 02 e 04 seriam consideradas como salobras Classes 02 e 03, respectivamente, enquanto que os 
canais 01, 03, 05 e 06 seriam enquadrados como água salobra Classe 01.  
 
Enquanto isso, as águas salinas do Canal 07 seriam enquadradas como Classe 01, com base nos 
parâmetros e resultados obtidos.  
 
Ainda assim, verifica-se que as quantidades de coliformes totais e E. coli indicam que há aporte de 
esgotos domésticos nos canais, assim como mostram os resultados positivos para surfactantes.  
 
A conclusão do estudo estabeleceu que como a coleta foi realizada em época de “baixa temporada”, ou 
seja, época com poucos turistas, os resultados obtidos foram relacionados ao lançamento irregular de 
esgotos nos canais de drenagem de Santos. A partir das restrições colocadas anteriormente de que não 
há estudos realizados especificamente para a AID e ADA, considera-se que tais conclusões também 
podem ser internalizadas para a Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada. 
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 Vistoria de Campo 
 

Para uma melhor compreensão dos canais artificiais interceptados pelo empreendimento, as Fotos 
8.1.9.3-2 a 8.1.9.3-7 apresentam fotografias dos dois pontos de cruzamento entre o traçado do VLT 
(ADA) e o Canal 1, cujas localizações estão ilustradas na Figura 8.1.9.3-1, a seguir. 
 

 
 

Figura 8.1.9.3-1: Localização dos Pontos de Registro Fotográfico na ADA 
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Registros fotográficos do “Ponto 1” – Av. Rangel Pestana x Rua Doutor Cochrane 

 

Foto 8.1.9.3-2: calha do Canal 1 – em concreto Foto 8.1.9.3-3: via marginal do canal (Av. Rangel 
Pestana) 

Foto 8.1.9.3-4: Travessia sobre o Canal 1 Foto 8.1.9.3-5: Travessia sobre o Canal 1 
 

 
 

Registros fotográficos do “Ponto 2” – Av. Rangel Pestana x Rua Doutor Cochrane 
 

Foto 8.1.8.3-6: calha do Canal 1 (em concreto) e guarda-
corpo (diferente do Ponto 1) 

Foto 8.1.8.3-7: Travessia do Canal 1 
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8.1.9.4 Direito de Uso dos Recursos Hídricos 
 

Conforme pode ser observado através do “Mapa dos Pontos de Outorga e Poços Tubulares da AII, AID e 
ADA” (MF-CNV-10), apresentado adiante, não há nenhuma outorga de captação de água superficial ou 
de lançamento em corpo d’água na AII, AID e ADA. Tal informação reafirma a situação verificada 
anteriormente, qual seja, a de ausência de um sistema de drenagem natural. 
 
O Quadro 8.1.9.4-1, entretanto, mostra os quantitativos resumidos das outorgas por tipo de uso e 
situação administrativa presentes na área de estudo. 
 

Quadro 8.1.9.4-1: Resumos dos quantitativos de outorgas por tipo de uso e situação administrativa 
 

Uso Situação Administrativa Qtde. 

Travessia subterrânea Requerimento Indeferido 16 

Travessia Intermediária 
Cadastrado DAEE 03 
Portaria 01 

Travessia Cadastrado DAEE 01 

Captação Subterrânea 
Licença de Perfuração 03 
Portaria 02 
Tamponado 03 

Canalização Portaria 01 

 
Analisando o quadro apresentado acima, verifica-se que as outorgas concedidas, ou seja, com portaria 
emitida, totalizam somente 04 processos, sendo 01 travessia intermediária, 02 captações subterrâneas e 
01 canalização. 
 
Quanto às travessias subterrâneas, todas são referentes a cruzamentos com os canais artificiais, mas 
todas tiveram requerimento indeferido. Duas delas estão inseridas na AID do empreendimento, sendo 
uma no Canal 1 e a outro no Canal 3. 
 
Já as travessias intermediárias foram requeridas para os canais 1, 2 e 3 e no córrego sem nome no 
extremo sudoeste da AII. Não há nenhum processo desse tipo de uso dentro da AID e ADA. 
 
Quanto às captações de água subterrânea, a única encontrada na AID e ADA, próxima a futura estação 
Tamandaré, encontra-se tamponada, segundo os registros do DAEE. Na AII, somente duas captações 
possuem autorização para uso da água, sendo uma exploração no aquífero cristalino, com vazão de 2,3 
m³/h, e a segunda no aquífero freático, com vazão de 1,25 m³/h. Ambos os poços de captação são para 
“solução alternativa 1”, que é modalidade de abastecimento com captação de água subterrânea 
destinada a uso próprio, incluindo entre outros poços comunitários e condominiais, conforme Resolução 
SES/SERHS/SMA n.º 03/2006. 
 
A produtividade dos poços com outorga de uso vai de encontro com o descrito no diagnóstico dos 
recursos hídricos subterrâneos, ou seja, no aquífero litorâneo, no qual pode ser enquadrado o poço com 
captação no nível freático, as vazões esperadas ficam abaixo de 13 m³/h e há limitações nas extrações 
mais próximas ao mar, devido à cunha salina.  
 
Quanto ao outro poço de captação, instalado no cristalino, igualmente abordado no diagnóstico de 
recursos hídricos subterrâneos, as vazões nesse aquífero são muito variáveis, em decorrência da 
disponibilidade de água, que circula somente onde há fissuras. Ainda assim, a vazão horária do poço 
(2,3m³/h) é menor do que a média prevista pelo IG – Instituto Geológico, em seu Mapa de Águas 
Subterrâneas do Estado de São Paulo (2012), escala 1:1.000.000, apresentado no “Mapa dos Recursos 
Hídricos Subterrâneos da AII, AID e ADA” (MF-CNV-07). 
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8.1.10 Ruído e Vibração 
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que o ruído constitui um dos principais problemas de 
poluição em escala mundial, além da possibilidade de induzir perdas auditivas em caso de exposição 
contínua a níveis elevados. 
 
O ruído em excesso também contribui significativamente para o incômodo psicossomático nas 
populações, podendo gerar estresse e esgotamento físico em caso de interferência no sono. 
 
As obras e as atividades diversas a serem desenvolvidas durante a fase de implantação do VLT, trecho 
Conselheiro Nébias - Velongo, poderão emitir ruídos, em diferentes graus de intensidade, passíveis de 
causarem interferências em agentes receptores localizados no entorno do perímetro em estudo. 
 
Diante dos possíveis impactos mencionados, torna-se importante efetuar o monitoramento do nível de 
ruído decorrente das ações projetadas para assegurar que as emissões estejam em concordância com a 
legislação federal, estadual e municipal, ou seja, que o conforto, a saúde e o bem-estar da população e 
da fauna local estejam garantidos. 
 
Vale menção, de acordo a legislação vigente7, que caso o nível de ruído avaliado anteriormente à 
implantação do projeto seja superior aos padrões pré-estabelecidos para o horário e uso do solo local, o 
Nível de Critério de Avaliação assume o valor aferido nessa campanha pretérita. 
 
Em paralelo, as obras civis que fazem uso de maquinário de grande porte, de modo geral, podem induzir 
a propagação de vibrações ao edificado e tornar-se um problema de conforto ambiental e de segurança 
estrutural. Neste sentido, o presente diagnóstico visa apresentar o monitoramento da transmissão de 
vibração ambiente provocadas pelo cotidiano urbano das imediações do empreendimento, com a 
finalidade de identificar e classificar os efeitos da propagação de vibrações pré-existentes à obra 
planejada, bem como nomeadamente a incomodidade ao meio. 
  
8.1.10.1 Embasamento Legal 
 
 Ruídos 

 
No Brasil, a legislação pertinente aos níveis de ruído é a Resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA 01/90, que determina que sejam atendidos, para ruídos emitidos em decorrência de 
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, os critérios estabelecidos pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), particularmente pela NBR 10151:2000. 
 
Os níveis máximos de ruído externo que a mencionada norma considera recomendável para conforto 
acústico são apresentados no Quadro 8.1.10.1-1. 

 

                                                           
7 ABNT NBR 10.151/00 
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Quadro 8.1.10.1-1 
Limites de Ruído conforme NBR 10.151 

 

Tipos de áreas Diurno Noturno

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial. 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa. 60 55 

Área mista, com vocação recreacional. 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Obs.: Caso o nível de ruído pré-existente no local seja superior aos relacionados neste quadro, então este será o limite. 

 
A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado o limite normatizado e 
é tanto mais intenso quanto maior o valor desta ultrapassagem.   
 
Segundo a NBR nº10.151, revisão de 1987 (item 3.4.2): “Diferenças de 05 dB (A) são insignificantes; 
queixas devem ser certamente esperadas se a diferença ultrapassar  
10 dB (A).”. Embora este critério não possua efeito legal, é útil para a qualificação da magnitude de 
eventuais impactos negativos de ruído e serve de base para a priorização da implantação de medidas 
corretivas. 
 
Cabe ressaltar que esses padrões legais referem-se a ruído ambiental, ou seja, que ocorre fora dos 
limites do empreendimento em questão. Portanto, os estudos foram realizados de forma a apontar os 
níveis de ruído em pontos receptores localizados próximos às obras planejadas. 
 
Adicionalmente, conforme requerido pela norma NBR n.10.151, cabe menção de que a classificação do 
tipo de uso e ocupação do solo no entorno imediato aos locais de monitoramento, deve ser realizada por 
observação local imediata durante a medição.  
 
Desta forma, a classificação de uso e ocupação nos pontos receptores não representa, necessariamente, 
o zoneamento oficial do município, pois frequentemente a ocupação real não corresponde a este. Por 
outro lado, os padrões de ruído são estabelecidos em função da sensibilidade dos agentes receptores, 
que estão intrinsecamente relacionados com o tipo de ocupação existente. 
 
 Vibração 

 
Não há legislação brasileira específica para avaliação de vibração, entretanto, existem diversos estudos 
internacionais que visam determinar o grau de incômodo de vibrações sobre o ser humano e em 
construções civis. Dentre estes, o presente estudo adotou o critério de avaliação das possíveis 
interferências a serem causadas no meio ambiente pelos eventos de vibração, citadas por Whiffin & 
Leonard, 1971.  
 
O Quadro 8.1.10.1-2 expõe os limiares estabelecidos pelos autores supracitados. 
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Quadro 8.1.10.1-2 
Níveis Recomendáveis de Vibrações 

 

Velocidade de partícula – 
pico (MM/S) 

Reação  Efeitos sobre as construções 

0 - 0,15 
Imperceptível pela população, 

não incomoda 
Não causam danos de nenhum tipo 

0,15 a 0,30 
Limiar de percepção – 

possibilidade de incômodo 
Não causam danos de nenhum tipo 

2,0 Vibração perceptível 
Vibrações máximas recomendadas 
para ruínas e monumentos antigos 

2,5 
Vibrações contínuas produzem 

incômodo na população 
Virtualmente, não há risco de dano 

arquitetural às construções normais. 

05 Vibrações incomodativas 
Limiar, no qual existe risco de dano 

às construções. 

10 – 15 Vibrações desagradáveis 
Causam danos arquiteturais às 

residências 

Fonte: Whiffin A. C. and D.R. Leonard, 1971. 
 
Observações:  
- Os valores de velocidade referem-se ao componente vertical da vibração. 
- A medição para avaliação da resposta humana é feita no ponto onde esta se localiza.  
- Para edificações, o valor refere-se à medição realizada no solo.  
- Consideram-se, na aplicação destes parâmetros, os movimentos vibratórios com frequência acima de 03 Hz. 
- As recomendações de níveis de vibração realçadas em azul são adotadas por agências de controle ambiental para avaliações    
  de vibração induzidas à vizinhança. 

 
Com base nestes e outros critérios, a CETESB instituiu a Decisão de Diretoria (DD) 215/2007/E, que 
determina os padrões de vibração aplicáveis no Estado de São Paulo, conforme é possível observar no 
Quadro 8.1.10.1-3. 
 

Quadro 8.1.10.1-3 
Padrões de Vibração aplicáveis no Estado de São Paulo 

 

Limites de Velocidade de Vibração do Solo – Pico (mm/s) 

Tipos de Áreas 
Diurno 

(7:00 às 20:00) 
Noturno 

(20:00 às 7:00) 

Áreas de hospitais, casas de saúde, creches e escolas 0,3 0,3 

Área predominantemente residencial 0,3 0,3 

Área mista, com vocação comercial e administrativa. 0,4 0,3 

Área predominantemente industrial 0,5 0,5 

Fonte: DD nº 215/2007/E 
Obs.: Estes limites devem ser verificados diferenciadamente nos planos horizontal e vertical.

 
Para a avaliação de condições ambientais de vibração no solo, onde os fenômenos geradores são 
aleatórios e dispersos e considerando que a DD CETESB determina que a avaliação deve ser feita 
diferenciadamente para os planos horizontal e vertical, a medição de campo do presente diagnóstico foi 
realizada com um acelerômetro triaxial, de modo a se obter, concomitantemente, os níveis de vibração no 
eixo vertical e em dois eixos horizontais.   
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Com esta metodologia, os níveis obtidos nos dois eixos horizontais devem ser somados vetorialmente, 
segundo-a-segundo, determinando o valor máximo de vibração neste eixo a cada instante e, assim, 
obtendo-se o máximo pico horizontal. 
 
No que concerne à quantificação da vibração, vale nota de que sua amplitude (variável que caracteriza e 
descreve a severidade da vibração) pode ser classificada de várias formas, quais sejam: nível pico-a-
pico, nível de pico, nível médio e nível RMS (valor quadrático médio) de um sinal senoidal. 
 
Este diagnóstico visa quantificar o valor de RMS nas imediações de pontos sensíveis lindeiras as obras 
do VLT Conselheiro Nébias - Velongo, de certo que esta variável apresenta a média da energia contida 
no movimento vibratório e, portanto, expõe o potencial destrutivo da vibração. 
 
8.1.10.2 Definição dos pontos de medição 
 
A definição dos pontos de amostragem para a presente campanha de monitoramento foi baseada na 
busca de receptores potencialmente críticos no entorno imediato da ADA do empreendimento.   
 
Desta forma, os receptores potencialmente críticos foram definidos em acordo as Decisões de Diretoria 
CETESB 100/2009/P e 389/2010/P, as quais dispõem sobre a aprovação do procedimento para avaliação 
de níveis de ruído em sistemas lineares de transporte. Assim, no estudo em tela, foram privilegiadas 
unidades de saúde com leito hospitalar, unidades educacionais, assim como bens tombados pelo 
conselho federal, estadual ou municipal de patrimônio histórico. 
 
Vale nota de que os níveis de ruído foram avaliados junto aos receptores elencados e se aplicam às 
áreas externas adjacentes mais próximas à via, até um limite máximo de 150 m de distância do limite da 
faixa de domínio do VLT.  
 
O Quadro 8.1.10.2-1 apresenta as coordenadas dos pontos de medição de ruídos e vibrações enquanto 
que o “Mapa de Localização das Estações de Medição dos Níveis de Ruídos e Vibrações” (MF-CNV-11) 
demostra a espacialização dos mesmos. 
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Quadro 8.1.10.2-1: 
Localização dos pontos de monitoramento de ruídos e vibração 

 

Local de 
Medição 

Endereço 
Coordenadas 
Geográficas Observação 
X Y 

Ponto 01 
Esquina da Avenida Franscico Glicério com 

Avenida Consleheiro Nébias 
365426 7349876 Faculdade de Educação Física 

Ponto 02 Conselheiro Nébias,n°479 365466 7350160 
Próximo a Escola Damásio 

Educacional 

Ponto 03 Rua Luís de Camões, n° 218. 365416 7350274 
Estação Tamandaré/ Próximo a 

Igreja Metodista 

Ponto 04 Rua Luís de Camões, n° 133. 365363 7350495 

Ponto 05 Rua da Constituição, n°593. 365345 7350770 

Ponto 06 Rua da Constituição, n°498. 365362 7351063 
Em frente Pontifica Universidade 

Católica de Santos. 

Ponto 07 Rua da Constituição 365380 7351356 

Ponto 08 Rua da Constituição, n°379. 365393 7351525 
Em frente à Universidade 
Metropolitana de Santos 

Ponto 09 Rua da Constituição, n°309. 365407 7351733 Em Frente ao Colégio Marista 

Ponto 10 Rua da Constituição, n°228. 365432 7351985 

Ponto 11 
Cruzamento da Rua da Constituição com Rua 

Amador Bueno 
365442 7352158 

Em Frente a possível local de 
Desapropriação (residência) 

Ponto 12 Rua Amador Bueno, n°243. 365255 7352202 Em frente à Catedral de Santos 

Ponto 13 Praça José Bonifácio 365190 7352196  

Ponto 14 Rua Amador Bueno, n°188. 365011 7352257 
Em frente à Antiga Casa 

Portuguesa 

Ponto 15 Rua Amador Bueno, n°82. 364735 7352292 Em frente a Biblioteca Municipal 

Ponto 16 Praça dos Andradas 364457 7352358 

Ponto 17 Rua Amador Bueno, n°26. 364353 7352393 Rodoviária 

Ponto 18 
Cruzamento da Rua São Bento com Rua 

Visconde de São Leopoldo 
364229 7352590 

 

Ponto 19 
Cruzamento Rua Rui Barbosa com Rua 

Vasconcelos Tavares 
364598 7352478 

Em frente à Igreja Nossa Senhora 
do Rosário 

Ponto 20 
Cruzamento da Rua Riachuelo com Rua Rui 

Barbosa 
364754 7352444 Estação Mauá 

Ponto 21 Rua João Pessoa, n°129. 364975 7352361 Em frente à Tribuna (Jornal) 

Ponto 22 Rua João Pessoa 365265 7352315 Atrás do Teatro Coliseu 

Ponto 30 Rua Campo Melo, n°289 365635 7350543 Em frente à Escola Educarte 

Ponto 29 Rua Campos Melo, n°226 365643 7350721 

Ponto 27 Rua Campo Melo, n°146 365687 7351014 

Ponto 26 Rua Campo Melo, n°60 365692 7351304 

Ponto 25 Rua Campos Melo, n° 133 365796 7351786 

Ponto 24 Rua Cochrane, n°142 365840 7352035 Em frente ao cemitério municipal. 

Ponto 23 Rua João Pessoa, n 464 365831 7352196 

Ponto 28 Rua Conselheiro Nébias, n° 313 365537 7351025 Em frente ao Senac 

Ponto 31 
Rua Campo Melo, n°339, Esquina com Rua 

Borges 
365612 7350363 

Em frente à Casa de Repouso São 
José 

Ponto 32 Rua Campo Melo, n°400 365596 7350138  

Ponto 33 Rua Campos Melo, n° 481 365580 7349885  
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- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
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  e Santos - Praia; data: junho/2002 - escala 1:10.000.
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8.1.10.3 Aspectos Metodológicos 
 
 Ruídos 

 
Em cada ponto anteriormente apresentado foram feitas medições de nível sonoro, com um período de 
amostragem mínimo de 05 minutos, desde que o valor do LAeq (nível equivalente contínuo ponderado em 
“A”) estivesse estabilizado. As medições de ruído foram feitas com análise estatística dos dados, sendo 
anotado, entre outros parâmetros, o LAeq,  que é o índice de referência legal para o caso em análise, o L90 
e o L10. O LAeq representa o nível de ruído que, emitido de forma constante, apresenta a mesma energia 
da fonte, ou seja, pode ser considerado como o “ruído médio”.  
 
Já o L90 é o nível de ruído que é ultrapassado 90% do tempo monitorado, sendo denominado “ruído de 
fundo”. Finalmente, o L10 é o ruído que é ultrapassado em 10% do tempo, sendo, desta forma, o nível 
sonoro máximo, desconsiderando os picos isolados. 
 
As medições de ruído foram executadas nos dias 28 e 29 de agosto de 2014 em acordo com as 
determinações da NBR 10151:2000, sendo que os aparelhos utilizados atendem os requisitos da IEC 
60651 e 60804, bem como a classificação do Tipo 01 (de precisão).  
 
Neste sentido, para a realização dos trabalhos de campo, foram utilizados os seguintes equipamentos: 
 

 Medidor de Ruído e Vibrações: Marca Svantek, modelo 958A, com análise estatística de dados. 
Certificado de calibração n° 55.275, emitido em 29/10/2013, pelo laboratório da Chrompack 
(pertencente à RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme credenciamento n° 256, emitido 
pelo CGRE/Inmetro).  

 Calibrador Acústico: Svan SV 30A, devidamente aferido pelo fabricante. Certificado de calibração 
nº 55.276, emitido em 29/10/2013, pelo laboratório da Chrompack (pertencente à RBC – Rede 
Brasileira de Calibração, conforme credenciamento nº 256, emitido pelo CGRE/Inmetro). 

 Software Svan PC+, para conexão com computador e análise de resultados. 
 Microcomputador: DELL VOSTRO P24F, conectado ao medidor de nível sonoro. 
 GPS Marca Garmim, modelo GPSmap CSx60, com altímetro barométrico. 

 
Cabe observar que os “certificados de calibração” dos equipamentos são apresentados ao final deste 
estudo, ANEXOS. 
 
Em complemento a calibração, foi realizada verificação do medidor de nível de pressão sonora com 
calibrador acústico imediatamente antes e após cada conjunto de medições relativo ao mesmo evento. 
 
O Quadro 8.1.10.3-1 apresenta as verificações realizadas, bem como informações técnicas 
correspondentes. 
 

Quadro 8.1.10.3-1 
Resultados do calibrador acústico portátil 

 

Evento Data Horário 
Resultado Obtido 

(Índice de Incerteza) 
Antes do monitoramento  28/08/14 11h55 1,4 dB (A) 
Após o monitoramento 28/08/14 18h00 1,5 dB (A) 
Antes do monitoramento 29/08/14 1h00 1,4 dB (A) 
Após o monitoramento 29/08/14 2h15 1,5 dB (A) 

 
O monitoramento foi realizado com tempo (meteorológico) adequado para averiguação de dados, ou seja, 
sem presença de chuvas, ventos fortes, trovões e demais interferências audíveis advindas de fenômenos 
da natureza e que pudessem interferir nos resultados obtidos. 
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Entretanto, é valido mencionar que no decorrer do monitoramento noturno do dia 29/08/14 houve a 
ocorrência de chuva esporádica (garoa). Neste sentido, os monitoramentos foram realizados apenas 
quanto constatados a interrupção da precipitação.  
 
 Vibração 

 
A avaliação de vibrações foi feita em amostragens de 05 minutos em cada ponto, tendo sido anotados, 
entre outros parâmetros, a velocidade RMS e pico, com utilização de acelerômetro triaxial, permitindo a 
análise da resultante dos eixos horizontais e do eixo vertical, separadamente. 
 
O acelerômetro triaxial (Marca Svantek, modelo SV 207A), utilizado para avaliação de vibrações, possui 
certificado de calibração de n° A001R/2014 (Vide ANEXOS) emitido em 28/01/2014 pelo laboratório MTS 
(pertencente à RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme credenciamento n° 236, emitido pelo 
CGRE/Inmetro). Previamente a utilização do acelerômetro triaxial SV 207A em campo, este aparelho foi 
verificado internamente através de um aparelho gerador de vibrações (SV 111 - Vibration calibrator). 
 
A avaliação de velocidade de partícula em vibração indica o movimento vibratório, de forma linear, de 
mais simples compreensão sendo um indicador bastante abrangente para médias frequências (de 10 a 
1000 Hz, RMS). Portanto, consegue-se uma boa indicação da severidade, motivo pelo qual é utilizada a 
velocidade como parâmetro de avaliação em padrões ambientais e legais.   
 
O resultado em RMS representa a energia média do fenômeno vibratório, considerando o histórico do 
movimento de vibração, sendo um parâmetro representativo do potencial efeito danoso.   
 
A medição do pico vibratório indica o máximo movimento, a maior amplitude do fenômeno vibratório e, 
por não considerar o histórico da vibração, indica os choques de curta duração, sendo esta a referência 
para os padrões normativos. Em uma análise detalhada devem ser considerados os dois parâmetros 
conjuntamente, sendo que nos laudos também se apresenta o segundo maior pico de vibração, que dá 
uma melhor indicação de se tratar ou não de evento isolado. 
 
Com relação ao período observacional, as medições de ruídos e vibração foram realizadas no período 
diurno, entre aproximadamente as 9h00 e 18h00, uma vez que o horário das obras de implantação do 
empreendimento deverão se concentrar nesse período. 
 
8.1.10.4 Resultados Obtidos 
 
Os laudos de monitoramento dos níveis de ruídos e vibrações, seguidos de inventário fotográfico dos 
locais de medição são apresentados, a seguir. 
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O Quadro 8.1.10.4-1, a seguir, apresenta a síntese dos resultados dos níveis de ruídos obtidos nos 
pontos de monitoramento elencados.  
 

Quadro 8.1.10.4-1 
Quadro síntese dos resultados obtidos para os níveis de ruídos 

 

Pontos de 
Medição 

R
u

íd
o

s 
d

B
(A

) 
L

eq
 

Uso e Ocupação do solo 
observado em campo 

Padrão 
Legal 

Utilizado 
*1 

Fonte Sonora Predominante 
(no momento da medição) 

P01 72 
Área estritamente residencial 
urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 db(A) Trânsito de veículos automotores 

P02 70 
Área estritamente residencial 
urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 
Ônibus Urbano (Ponto de Parada nas 
imediações) 

P03 65 Área mista, predominantemente 
residencial. 

55 db(A)  

P04 69 Área mista, predominantemente 
residencial. 

55 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 

Obras de edifício em frente ao local. 

P05 64 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 

rádio 

P06 70 
Área estritamente residencial 
urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 
Grande volume de caminhões de 

médio porte 

P07 66 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 
Grande volume de caminhões de 

médio e grande porte 

P08 69 
Área estritamente residencial 
urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 db(A) Trânsito de veículos automotores 

P09 74 
Área estritamente residencial 
urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 db(A) Trânsito de veículos automotores 

P10 70 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) Trânsito de veículos automotores 

P11 74 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) Trânsito de veículos automotores 

P12 68 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 

passagem de veículos sobre bueiro 
em desnível com a via. 

P13 61 Área Mista com vocação 
recreacional 

65 db(A) 
Trânsito de veículos 

automotores/buzinas. 
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Pontos de 
Medição 

R
u

íd
o

s 
d

B
(A

) 
L

eq
 

Uso e Ocupação do solo 
observado em campo 

Padrão 
Legal 

Utilizado 
*1 

Fonte Sonora Predominante 
(no momento da medição) 

P14 71 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 

ônibus urbano 

P15 71 
Área estritamente residencial 
urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 db(A) Trânsito de veículos automotores 

P16 64 Área Mista com vocação 
recreacional 

65 db(A) 

Trânsito de veículos automotores/ 
grande volume de movimentações de 
ônibus urbanos e rodoviários/ latido de 

cachorro. 

P17 70 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) 
Trânsito de ônibus rodoviários/ trânsito 

de veículos automotores diversos. 

P18 73 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) Trânsito de veículos automotores 

P19 71 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 

Passagem de veículos sobre trilhos do 
bonde, em desnível. 

P20 72 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) 

Trânsito de ônibus urbano (Parada de 
embarque próxima a medição)/ 

trânsito de veículos automotores 
diversos. 

P21 74 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) Trânsito de veículos automotores 

P22 72 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 

caminhões de pequeno e médio porte/ 
transito intenso. 

P23 69 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) 
Trânsito de veículos 

automotores/ônibus urbano 

P24 70 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 
grande volume de ônibus urbano 

P25 67 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) Trânsito de veículos automotores 

P26 66 Área mista, predominantemente 
residencial. 

55 db(A) Trânsito de veículos automotores 

P27 75 Área mista, predominantemente 
residencial. 

55 db(A) 
Obras de construção civil (novo 

empreendimento imobiliário em frente) 
e caminhões de grande porte 
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Pontos de 
Medição 

R
u

íd
o

s 
d

B
(A

) 
L

eq
 

Uso e Ocupação do solo 
observado em campo 

Padrão 
Legal 

Utilizado 
*1 

Fonte Sonora Predominante 
(no momento da medição) 

P28 69 
Área estritamente residencial 
urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 
grande volume de ônibus urbano e 

caminhões de pequeno porte 

P29 62 Área mista, predominantemente 
residencial. 

55 db(A) Trânsito de veículos automotores 

P30 69 
Área estritamente residencial 
urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 db(A) Gritos de crianças. 

P31 67 Área mista, predominantemente 
residencial. 

55 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 
sirene de policia/ alerta de ré de 

caminhão/ caminhões coletores de lixo

P32 76 Área mista, predominantemente 
residencial. 

55 db(A) 
Trânsito de veículos automotores/ 

buzinas 

P33 66 Área Mista com vocação 
Comercial, Administrativa. 

60 db(A) Trânsito de veículos automotores 

*1 ABNT NBR 10151: 2000 
 

Legenda 
Abaixo do Limiar estabelecido pela ABNT NBR10151:2000 para uso e horário local. 

Acima do Limiar estabelecido pela ABNT NBR10151:2000 para uso e horário local. 

 
 
Verifica-se que os ruídos ambientes em todos os pontos monitorados ultrapassaram os limites 
determinados pela legislação, ou seja, encontram-se em local acusticamente degradado. Dessa forma, 
os valores obtidos de Leq devem ser utilizados como Nível de Critério de Avaliação para futuros 
monitoramentos.  
 
A fonte sonora predominante durante a medição foi o tráfego de veículos, dentre motos, carros, 
caminhões e ônibus, não havendo nenhuma fonte além das tipicamente urbanas. Tal cenário é 
compreensível uma vez que as obras do empreendimento em tela representam sistema público de 
transporte, o qual por essência busca a permanecia em áreas adensadas, visando justamente promover 
o melhor deslocamento a esta população, desta forma, é inerente o grande tráfego de pessoas e 
veículos, originando ambientes acusticamente degradados. 
 
Cabe menção de que os pontos de medição PT07, PT08, PT09, PT10 e PT25 foram realizados em 
locais com distância inferior a 2 metros de superfícies refletoras (muros), uma vez que estão alocados 
em rua com calçadas estreitas (Rua da Constituição). Entretanto, a altura de 1,2m entre o piso e o 
aparelho de medição foi respeitada em todos os casos. 
 
Os pontos de medição PT06, PT07, PT08 e PT11 apresentaram grande movimentação de caminhões de 
médio e grande porte, cenário justificável seja pela maior oferta de oficinas mecânicas destinadas a 
veículos de grande porte neste local, seja pelo fácil acesso aos caes/porto pela Avenida Campos Sales. 
 
Nos locais de medição equivalente aos PT12, PT19 e PT25, a passagem de veículos sobre os antigos 
trilhos dos bondes, atualmente em desnível com o asfalto, representaram desconforto sonoro. 
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Os pontos PT4 e PT27 representam locais onde aferições do ruído ambiente se deram entremeio a 
obras civis, no primeiro caso condiz com as obras de reforma da fachada do Residencial Varandas (em 
frente ao PT4); Já no segundo caso, observou-se obras para implantação de duas novas unidades 
residenciais pela iniciativa imobiliária privada.  As medições foram realizadas, em ambos os casos, em 
receptores críticos da região, ou seja, em residências de uso domiciliar. Para o PT27, particularmente, a 
frente de obras foi responsável por picos de ruídos acima de 85 db(A). 
 
Os pontos PT02, PT20, PT24 e PT28 apresentam os ruídos de ônibus urbano como fonte de emissão 
sonora predominante, sendo os PT02 e PT20 próximos a ponto de embarque e desembarque de 
passageiros. Vale atenção a esta fonte de emissão sonora de certo que a implantação do VLT 
Conselheiro Nébias – Valongo tendem a atenuar, vide o remanejamento da frota de ônibus proposto.  
 
Vale nota de que a rua Campos Melo, nos trechos entre as ruas Conselheiro Rodrigues Alves e as Rua 
João Guerra, é sede de feira livre todas as sextas-feiras. Desta forma, as medições PT31 e PT32 foram 
realizadas após as 15h00, quando a feira já havia sido removida por completo. Adicionalmente, foram 
entrevistados moradores locais para atestar que após o horário mencionado a rua já apresentava os 
usos cotidianos. 
 
Por sua vez, o Quadro 8.1.10.4-2, a seguir, apresenta a síntese dos resultados dos níveis de vibrações 
obtidos nos pontos de monitoramento elencados.  
 

Quadro 8.1.10.4-2 
Quadro síntese dos resultados obtidos para os níveis de vibração 

 

Local de 
Medição 

RMS 
Vertical 
(mm/s) 

RMS 
Horizontal 

(mm/s) 

Pico Vertical 
(mm/s) 

Pico Horizontal 
(mm/s) Limiar de 

Percepção
D.D. 

CETESB
1ª 2ª 1ª 2ª 

P01 0,25 0,17 0,84 0,87 0,53 0,57 0,3 0,3 
P02 0,18 0,12 0,43 0,41 0,29 0,27 0,3 0,3 
P03 0,21 0,12 0,55 0,53 0,205 0,201 0,3 0,3 
P04 0,23 0,14 1,67 1,17 0,81 0,58 0,3 0,3 
P05 0,29 0,20 1,31 1,20 0,59 0,44 0,3 0,4 
P06 0,22 0,15 1,08 0,54 0,51 0,28 0,3 0,3 
P07 0,21 0,16 1,16 0,92 0,58 0,47 0,3 0,4 
P08 0,58 0,35 18,4 13,4 10,4 7,77 0,3 0,3 
P09 0,26 0,14 1,20 1,01 0,44 0,29 0,3 0,3 
P10 0,28 0,19 1,12 0,69 0,35 0,34 0,3 0,4 
P11 0,31 0,20 1,36 1,23 4,00 0,62 0,3 0,4 
P12 0,37 0,13 1,97 1,46 0,35 0,30 0,3 0,4 
P13 0,32 0,31 0,88 0,72 0,68 0,54 0,3 0,4 
P14 0,55 0,29 4,95 3,31 1,59 1,23 0,3 0,4 
P15 0,34 0,14 2,63 1,75 0,30 0,26 0,3 0,3 
P16 0,36 0,36 1,23 0,87 0,70 0,60 0,3 0,4 
P17 0,52 0,33 1,46 1,21 0,52 0,48 0,3 0,4 
P18 0,53 0,25 1,64 1,38 0,44 0,43 0,3 0,4 
P19 0,50 0,32 2,51 2,13 1,56 1,51 0,3 0,4 
P20 0,46 0,32 1,97 1,58 0,837 0,835 0,3 0,4 
P21 0,42 0,21 2,11 1,77 0,43 0,34 0,3 0,4 
P22 0,29 0,19 0,98 0,69 0,41 0,40 0,3 0,4 
P23 0,22 0,16 0,97 0,96 0,41 0,36 0,3 0,4 
P24 0,33 0,22 1,46 1,39 0,62 0,61 0,3 0,4 
P25 0,42 0,20 5,24 2,18 1,71 0,76 0,3 0,4 
P26 0,57 0,23 4,67 2,42 1,31 0,62 0,3 0,3 
P27 0,16 0,50 0,88 0,45 2,81 1,84 0,3 0,3 
P28 0,24 0,14 0,71 0,60 0,28 0,27 0,3 0,3 
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Local de 
Medição 

RMS 
Vertical 

RMS 
Horizontal 

Pico Vertical 
(mm/s) 

Pico Horizontal 
(mm/s) 

Limiar de 
Percepção

D.D. 
CETESB

P29 0,21 0,14 0,64 0,42 0,23 0,22 0,3 0,3 
P30 0,31 0,14 0,50 0,45 0,179 0,179 0,3 0,3 
P31 0,16 0,12 0,81 0,74 0,34 0,27 0,3 0,3 
P32 0,16 0,12 0,319 0,316 0,31 0,27 0,3 0,3 
P33 0,30 0,20 0,87 0,85 0,56 0,55 0,3 0,4 

 

Legenda Acima do Limiar estabelecido pela DD CETESB 

 
 
Portanto, com base nos dados apresentados anteriormente e no âmbito dos níveis de vibrações 
induzidas no solo observadas, foi possível se aferir que a maior parte dos locais monitorados encontra-
se abaixo do limiar de percepção e abaixo do padrão CETESB. No entanto, embora a média de energia 
vibratória de pouco mais de 60% dos locais aferidos esteja abaixo do limiar pré-determinado, é valida 
atenção aos picos vibratórios vinculados ao trafego automotivo de grande porte, podendo atingir valores 
superiores a 02 mm/s. Tal cenário, quando continuo pode produzir incomodo a população, embora não 
represente dano arquitetural às construções normais. 
 
Nesta linha de raciocínio, vale menção depoimentos de funcionário da casa portuguesa (PT14), bem 
como moradores das residências localizadas em frente aos PT07 e PT32. Todos os casos, a população 
entrevistada afirmou problemas constantes com vibração induzida pelo trafego de ônibus urbanos 
(PT14) e caminhões (PT 07 e PT32). Funcionário da casa portuguesa relatou que uma vez ao ano é 
necessário reordenar todas as telhas da edificação, já a moradora, há mais de 20 anos, da residência 
localizada em frente ao PT32, declarou que a campainha da casa rotineiramente é acionada pela 
passagem de caminhões de grande porte. 
 
Corroborando com o exposto na analise critica dos resultados de ruídos, os locais de medição 
localizados na Rua da Constituição, em trecho da Rua Xavier da Silveira (Porto) com destino a Avenida 
Conselheiro Campo Sales, apresenta grande volume de caminhões de grande porte e 
consequentemente picos de vibração induzidas consideráveis. Vale maior atenção aos valores aferidos 
no PT 08, onde os picos acima de 15 mm/s sinalizam danos à estrutura edificada, segundo bibliografia 
consultada8. 
 
8.1.10.5  Vibração e Material Rodante (Estudos Anteriores) 
 
Preliminarmente aos estudos desenvolvidos especificamente para compor o background de ruídos e 
vibração no entorno imediato ao empreendimento e subsidiar a elaboração de EIA, o empreendedor, 
através do Consórcio Projetos SIM-RMBS, realizou ensaios específicos visando identificar a 
necessidade de adoção de sistemas destinados à atenuação de vibrações e ruídos secundários oriundos 
do VLT em operação. Os estudos realizados e copilados para o presente item são: 
 

 Produto 19A - Levantamentos Preliminares - Definição dos Locais onde é Indicado a Utilização 
de Sistema de Superestrutura com Massa Mola 

 
 Produto 36E - Levantamentos Preliminares – Ensaio de Transmissibilidade de Vibração e Ruídos 

Secundários 
 

                                                           
8 Whiffin A. C. and D.R. Le0,10onard, 1971. 
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Com o exposto, o Quadro 8.1.10.5-1 apresenta os locais onde foi realizado aferição da vibração in situ, 
com a finalidade de compor os ensaios acústicos previamente apresentados.  
 
 

Quadro 8.1.10.5-1 
Locais de monitoramento de vibração (Consórcio Projetos SIM RMBS) 

 

PT Edificação Endereço 

N
° 

d
e 

p
av

im
en

to
s 

Categoria 

N
ív

el
 

ad
m

is
sí

ve
l d

e 
vi

b
ra

çã
o

 
[d

B
V

] 

01 UNIMES 
Av. Glicério C/ Av. Conselheiro 
Nébias, n°536. 

05 Escolas e bibliotecas 75 

02 Hospital dos Estivadores Conselheiro Nébias, n° 383-415 10 Hospital 70-75 

03 UNISANTOS Conselheiro Nébias, n° 300 04 Escolas e bibliotecas 75 

04 Posto Ypiranga Rua Amador Bueno, 345. 01 Comercial 75 

05 
Igreja Nossa Senhora do 
Rosário 

Praça José Bonifácio - Esquina Rua 
Amador Bueno C/ Brás Cubas 

02 Igrejas e Teatros 70-75 

06 Teatro Guarany Praça Dos Andradas 02 Igrejas e Teatros 70-75 

07 Edifício Comercial Rua do Comércio,n° 25. 04 Comercial 75 

08 
Casa da Frontaria 
Azulejada 

Rua Do Comércio, n°92. 02 Residencial 70 

09 Prefeitura de Santos Praça Visconde de Mauá 05 Escritórios 75-80 

10 A Tribuna Rua General Câmara,n° 94. 04 Escritórios 75-80 
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No que concerne à metodologia aplicada no citado estudo, visando à identificação de um prognóstico de 
vibração da ADA, quando da passagem do VLT, têm-se o seguinte fluxo de processos: 
 

I. Assume-se que o material rodante irá gerar uma excitação numa via a ser executada no trecho 
em questão, segundo o espectro de vibração característico do material rodante; 

 
II. Partindo-se desse espectro de vibração na via, e considerando-se as perdas de vibração devido 

às propagações das ondas no solo com a distância, são determinados os níveis de vibração no 
exterior das edificações (Dados Primários); 

 
III. Em seguida são determinadas as atenuações devidas às perdas por transmissibilidade das 

vibrações entre as regiões externas e as estruturas das edificações, através de ensaios para 
determinar os coeficientes de transmissibilidade das vibrações entre os pontos externos e internos 
das mesmas; 

 
IV. A partir das características das edificações lindeiras escolhidas (estrutura, o tipo de ocupação e o 

número de pisos entre outros), realiza-se a avaliação dos níveis de vibração, levando-se em 
consideração os limites admissíveis para cada categoria de edificação, conforme apresentado nos 
Quadros 8.1.10.5-2 e 8.1.10.5-3; 

 
V. Através da análise dos valores dos níveis de vibração nas edificações, determinam-se os locais 

onde haverá a necessidade de atenuação dos níveis de vibração. 
 
Desta forma, a avaliação dos níveis de vibração máximos admissíveis é efetuada tendo como referência 
as recomendações da APTA (American Public Transport Association) - “Diretrizes para Projeto de 
Instalações de Trânsito Rápido”, de 1979 da APTA (Critérios para Vibrações Máximas Provocadas pela 
Operação de Trens). 
 
A avaliação dos níveis de ruídos secundários máximos admissíveis é efetuada tendo como referência, os 
critérios da American Public Transit Association - Guidelines for Design of Rapid Transit Facilities - 1981 
(Critérios para Ruídos Secundários Provocados pela Operação de Trens). 
 
Estes critérios são utilizados pelo Metrô de São Paulo, CPTM e Wilson Ihring & Associates (Adotado por 
MARTA, WMATA, BARJ, BART, MTA, CTA, NFTA, SCTD E MTDB), definindo os valores máximos de 
vibrações e ruídos secundários provocados pela operação de trens, os quais se encontram nos Quadros 
8.1.10.5-2 e 8.1.10.5-3. 
 
É prudente destacar que os limiares ora apresentados, embora disponham de ampla aplicação em 
empreendimentos metroferroviários, não possuem aplicação legal e atendimento a Decisão de Diretoria 
da Cetesb 215/2007/E. 
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Quadro 8.1.10.5-2 
Limites Máximos Aceitáveis dos níveis de ruídos secundários em decorrência da Operação Dos Trens (I) 

 

A - Residências e Edifícios com áreas de pernoite 

Categoria de Área / Comunidade 
Nível Máximo de Ruído Secundário (dBA) 

Moradia 
Unifamiliar 

Moradia 
Multifamiliar 

Hotel 

I - Residencial de baixa densidade 30 35 40 

II - Residencial de média densidade 35 40 45 

III - Residencial de alta densidade 35 40 45 

IV - Comercial 40 45 45 

V - Industrial / Rodovia 40 45 50 

B - Edificações de Uso Especial e Áreas Externas 

Tipo de Edificação ou Sala Nível Máximo de Ruído Secundário (dBA) 

Salas de Concerto e Estúdios TV 25 

Auditórios e Salas de Música 30 

Igrejas e teatros 30 – 35 

Dormitórios de Hospitais 35 – 40 

Tribunais 35 

Escolas e Bibliotecas 35 – 40 

Edifícios de Universidades 35 – 40 

Escritórios 35 – 40 

Edifícios Comerciais 45 - 55 
Fonte: Informações cedidas pelo empreendedor.(Consórcio Projetos SIM RMBS, 2014) 

 
Quadro 8.1.10.5-3 

Limites Máximos Aceitáveis dos níveis de ruídos secundários em decorrência da Operação Dos Trens (II) 
 

A - Residências e Edifícios em áreas de pernoite 

Categoria de Área / Comunidade 

Níveis Máximos de Vibração Transmitida por Via 
Sólida (dB re: 25,4x10-6 mm/s) 

Moradia 
Unifamiliar 

Moradia 
Unifamiliar 

Moradia 
Unifamiliar 

I - Residencial de Baixa Densidade 70 70 70 

II - Residencial de Média Densidade 70 70 75 

III - Residencial de Alta Densidade 70 75 75 

IV- Comercial 70 75 75 

V - Industrial / Rodovia 75 75 75 

B - Edificações de Uso Especial e Áreas Externas 

Tipo de Edificação ou Sala 
Níveis Máximos de Vibração Transmitida por Via 

Sólida (dB re: 25,4x10-6 mm/s) 

Salas de Concerto e Estúdios de TV 65 

Auditórios e Salas de Música 70 

Igrejas e Teatros 70-75 

Dormitórios de Hospitais 70-75 

Tribunais 75 

Escolas e Bibliotecas 75 
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A - Residências e Edifícios em áreas de pernoite 

Edifícios de Universidades 75-80 

Escritórios 75-80 

Edifícios Comerciais e Industriais 75-85 

Fonte: Informações cedidas pelo empreendedor. (Consórcio Projetos SIM RMBS, 2014). 

 
Postos os limiares de ampla aceitação prática para o máximo de vibração e ruídos secundários emitidos 
por sistema férreos de transporte, o Quadro 8.1.10.5-4 expõe os valores obtidos em ensaio in situ nos 
locais apresentados no Quadro 8.1.10.5-1. 
 

Quadro 8.1.10.5-4 
Comparação entre os valores globais máximos dos níveis de vibração nas edificações lindeiras ao empreendimento e os valores 

máximos admissíveis (RMS em dbv) 
 

Local 

Níveis de vibração 
do adotado para a 
distância de 1,5 m 

do eixo da via 

Nível de vibração 
na guia da 
calçada em 

frente à 
edificação 

Nível de vibração 
remanescente na 

edificação 

Nível admissível 
de vibração 

Ponto 01 89,9 83,3 80,6 75 

Ponto 02 89,9 79,8 73,5 70-75 

Ponto 03 89,9 83,3 73,0 75 

Ponto 04 89,9 81,2 76,3 75 

Ponto 05 89,9 84,6 80,1 70-75 

Ponto 06 89,9 82,4 81,4 70-75 

Ponto 07 89,9 90,3 82,4 75 

Ponto 08 89,9 84,6 76,4 70 

Ponto 09 89,9 79,3 67,9 75-80 

Ponto 10 89,9 90,3 88,8 75-80 
Fonte: Informações cedidas pelo empreendedor.(Consórcio Projetos SIM RMBS, 2014) 

 
Pelos resultados apresentados, observa-se que a exceção do Hospital dos Estivadores, UNISANTOS e a 
Prefeitura de Santos, em todas as demais edificações ensaiadas, o valor global do nível de vibração 
remanescente, quando da passagem do VLT, ultrapassa o limite máximo admissível. 
 
Assim sendo, nas regiões das edificações onde os níveis de vibração ultrapassaram os limites máximos 
admissíveis, fica caracterizado que há a necessidade do tratamento antivibratório da via através de um 
sistema de superestrutura eficiente na atenuação dos níveis de vibração e ruídos secundários. 
 
Em particular, mesmo na região da Prefeitura, onde o nível de vibração não ultrapassou o limite máximo 
admissível, é indicado o tratamento antivibratório da via permanente, tendo em vista que nas edificações 
adjacentes, o limite máximo de vibração pode ser ultrapassado. 
 
De forma semelhante, na região do Posto Ypiranga, onde o limite admissível de vibração foi ultrapassado 
de apenas 1,6 dBV, cuidado especial deve ser tomado em relação às edificações próximas ao mesmo. 
 
Com relação aos níveis de ruídos, é importante salientar que a redução dos mesmos é proporcional à 
redução dos níveis de vibração. Assim, com o tratamento da via, os níveis de ruídos secundários serão 
atenuados na mesma proporção que os níveis de vibração, e consequentemente, também apresentarão 
valores dentro dos limites admissíveis. 
 
Contudo, vale menção de que esses específicos estudos realizados e aqui apresentados de forma 
consolidada, contemplaram ensaios/modelo do comportamento da vibração do VLT no meio, de modo 
que as medições locais visaram exclusivamente à identificação dos “padrões de transmissibilidade da 
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pressão acústica”, de tal forma permitir à definição do específico tratamento antivibratório que será 
aplicado no VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo. 
 
É pertinente destacar que a intenso fluxo atual de caminhões expõem as ruas da Constituição, Amador 
Bueno e João Pessoa a possíveis danos estruturais. 
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8.1.11   Passivos Ambientais 
 
8.1.11.1 Aspectos metodológicos e conceituais 
 
Uma área contaminada pode ser definida como uma localidade ou terreno onde há comprovadamente 
poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela 
tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, 
acidental ou até mesmo natural. 
 
Nessa área, os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se em subsuperfície nos diferentes 
compartimentos do ambiente como, por exemplo, no solo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais 
utilizados para aterrar os terrenos, nas águas subterrâneas ou, de uma forma geral, nas zonas não 
saturada e saturada, além de poderem concentrar-se nas paredes, nos pisos e nas estruturas de 
construções. (CETESB – Manual de Gerenciamento de Áreas contaminadas, 1999). 
 
Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses meios (acima descritos), 
propagando-se por diferentes vias, como o ar, o próprio solo, as águas subterrâneas e superficiais, 
alterando suas características naturais de qualidade e determinando impactos negativos e/ou riscos 
sobre os bens a proteger, localizados na própria área ou em seus arredores. 
 
No processo de gerenciamento de áreas contaminadas, as áreas podem ser enquadradas, basicamente, 
em três classificações, conforme é apresentado no Quadro 8.1.11.1-1, no qual é feita a diferenciação dos 
conceitos abordados no “Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas – CETESB”, 1999 e na Lei 
Estadual Nº 13.577, de 8 de Julho 2009, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da 
qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá outras providências correlatas. 

 
Quadro 8.1.11.1-1 

Conceitos Utilizados no Gerenciamento de Áreas Contaminadas pelo Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da 
CETESB (1999) e pela Lei Nº 13.577/2009 

 

Classificação da 
Área 

Manual de Áreas 
Contaminadas da CETESB

Lei Estadual nº 13.577/2009 

AP – Área 
Potencialmente 
Contaminada 

Terrenos onde foram ou estão 
sendo desenvolvidas 
atividades potencialmente 
contaminadoras que podem 
causar danos e/ou riscos aos 
bens a proteger 

Área, terreno, local, instalação, 
edificação ou benfeitoria onde são ou 
foram desenvolvidas atividades que, 
por suas características, possam 
acumular quantidades ou 
concentrações de matéria em 
condições que a tornem contaminada; 

AS – Área Suspeita de 
Contaminação 

Local onde existe suspeita de 
contaminação do solo e das 
águas subterrâneas e/ou 
outros compartimentos do 
meio ambiente, não tendo sido 
feitos ensaios e estudos para 
sua comprovação. 

Área, terreno, local, instalação, 
edificação ou benfeitoria com indícios 
de ser uma área contaminada; 

AC – Área 
Contaminada 

Terreno no qual foi 
comprovada, através de 
ensaios, a existência de 
contaminações que podem 
provocar danos e/ou riscos aos 
bens existentes na própria 
área investigada ou em seus 
arredores. 

Área, terreno, local, instalação, 
edificação ou benfeitoria que contenha 
quantidades ou concentrações de 
matéria em condições que causem ou 
possam causar danos à saúde 
humana, ao meio ambiente ou a outro 
bem a proteger; 

                Fonte: CETESB, 1999 e Lei Nº 13.577 de 8 de Julho de 2009 
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 Áreas de influência definidas para a elaboração deste estudo 
 
As áreas de influência a serem utilizadas no estudo deste tema são as mesmas previstas para o 
diagnóstico dos meios físico e biótico do VLT – Trecho Conselheiro Nébias – Valongo; entretanto, sem a 
utilização da Área de Influência Indireta, cuja aplicabilidade para a temática de passivos ambientais não é 
interessante nem produtiva.  
 
Dessa forma, foram consideradas para o presente relatório a Área Diretamente Afetada (ADA) e a Área 
de Influência Direta (AID) do empreendimento, sendo estas definidas com base nos seguintes critérios: 
 
 Área de Influência Direta – AID: A AID compreenderá a área que poderá sofrer as consequências 

diretas dos efeitos / impactos ambientais gerados nas fases de planejamento, implantação e 
operação do empreendimento.  
 
Para tanto, a Área de Influência Direta do VLT – Trecho Conselheiro Nébias – Valongo considerou 
o alcance espacial dos potenciais impactos através de uma faixa “referencial” com 300 metros de 
cada lado do alinhamento / eixo principal projetado ao empreendimento. 
 

 Área Diretamente Afetada – ADA: A ADA compreende o terreno onde efetivamente será 
implantado o empreendimento e que, portanto, sofrerá as consequências diretas dos efeitos 
ambientais gerados nas fases de planejamento, execução e operação do empreendimento. 
 

No presente estudo, ainda será utilizado um terceiro nível de abrangência, determinado como uma “área 
de interesse” gerada a partir de um buffer de 50 metros do traçado do Trecho 2 do VLT - Trecho 
Conselheiro Nébias - Valongo, com intuito de apresentar o mapeamento do uso e ocupação do solo atual 
e pretérito nos lotes lindeiros ao empreendimento.  
 
No âmbito da AID, foi realizado levantamento das áreas contaminadas utilizando o Cadastro de Áreas 
Contaminadas da CETESB de dezembro de 2013. Cabe a colocação de que não há uma lista municipal 
com o registro de outras ACs. 
 
É importante salientar que mesmo havendo tal levantamento para a AID, o maior foco do presente 
diagnóstico é a ADA e a área de interesse de 50 metros, pois considerando que as obras são 
essencialmente superficiais, não são previstas intervenções relevantes que causem impactos no meio 
subterrâneo além da região imediatamente adjacente às obras. Por essa razão optou-se pelo 
mapeamento do uso e ocupação do solo somente para essa faixa de 50 metros (que abrange os lotes 
lindeiros à ADA). 
 
O levantamento das áreas com potencial de contaminação, inseridas na ADA e raio de 50 m, foi realizado 
através da consulta a dados do Sistema de Fontes de Poluição – SIPOL de agosto de 2014, que 
contempla os estabelecimentos onde são ou já foram desenvolvidas atividades potencialmente 
contaminadoras do meio ambiente, disponibilizados pela CETESB através dos CEPs inseridos na área de 
interesse de 50 metros.  
 
Quanto à definição das regiões com potencial de contaminação, foi feito um levantamento histórico e 
atual a partir do mapeamento do uso e ocupação do solo da área de interesse de 50 metros, tendo para 
isso base nos anos de 1970, 1987 e 2014. Foi realizada posteriormente uma classificação de cada tipo 
de uso em relação ao seu potencial contaminador.  
 
Dessa forma, foi possível identificar quais terrenos já são contaminados, quais possuem potencial de 
estarem contaminados e quais as regiões com maior probabilidade de abrangerem atividades geradoras 
de contaminação (a partir do mapeamento do uso e ocupação do solo histórico e atual), e suas possíveis 
relações com o empreendimento.  



 
 
 
 
 
 

   265 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 Caracterização do suo e ocupação do solo 
 
O mapeamento do uso e ocupação do solo atual foi elaborado para a área de interesse de 50 metros 
através de fotointerpretação de imagens de satélite. Foram definidas as seguintes classes, considerando 
o levantamento realizado nos anos de 1970, 1987 e 2014: 
 

Uso Predominante Residencial: 
 

 Horizontal: Área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas moradias são de um ou 
dois pavimentos, tipo casa ou sobrado. A ocorrência de edifícios isolados nessa área foi, em 
geral, mapeada.  
 

 Vertical: Área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas moradias são constituídas 
por edifícios que abrigam domicílios do tipo apartamento. 
 
Uso Predominante de Comércio e Serviços: 
 

 Comércio e Serviços e depósitos: Área onde predomina a ocupação por uso comercial e/ou de 
serviços, os quais podem ser de caráter varejista ou atacadista. Pode ser localizado nas 
proximidades das áreas residenciais ou em determinados setores destas, como em vias/centros 
comerciais. Os depósitos são caracterizados por galpões, pátios ou terrenos que tem função 
relacionada ao transporte e logística de distribuição de produtos. 
 
Uso Misto: 
 

 Residência, Comércio e Serviço: Área onde coexistem os usos residencial, comercial e de 
serviços, sem predominância de algum deles. 
 
Uso Predominantemente Industrial: 
 

 Industrial: Área localizada dentro ou fora da área urbanizada, podendo ser constituída segundo 
distrito / agrupamento ou em unidade dispersa. Caracteriza-se pela presença de grandes 
edificações, pátio de estacionamento ou mesmo de indústrias de pequeno porte, com facilidade 
de acesso, em geral localizadas próximas às grandes avenidas, rodovias e ferrovias. 
 
Equipamentos Sociais, de Serviços e Infraestrutura: 
 

 Áreas Verdes/ Praças: Qualquer espaço público urbano livre de edificações e que propicie 
convivência e/ou recreação para seus usuários. Pode ter ou não vegetação. 
 

 Infraestrutura: Área que abriga instalação de equipamento como abastecimento de água, serviço 
de esgoto, energia elétrica, telecomunicação e outros de interesse público. 
 

 Educação: Áreas destinadas às instalações de educação e similares, podendo ser públicas ou 
privadas. 
 

 Especial: igreja, templo, seminário, centro socioeducativo, lar de idosos e cemitério. 
 

 Institucional: Área de propriedade pública destinada à instalação de equipamento social ou 
comunitário, tais como: polícia rodoviária, guarda-civil, defesa e segurança nacional, delegacia, 
complexo penitenciário, fórum, órgãos de administração pública federal, estadual e municipal etc. 
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Uso Não Urbano: 
 

 Campo Antrópico: Áreas que apresentam vegetação rasteira predominante, alternada com 
espécies arbóreas isoladas, concentradas em terrenos subutilizados, mantidos sem qualquer uso.  
 

 Vegetação Arbórea: Áreas cobertas por espécies arbóreas, nativas ou exóticas, regeneradas ou 
plantadas, compondo maciços vegetais com extrato florestal homogêneo, podendo ser áreas com 
predomínio de vegetação arbustiva. 
 
Outras Classes de Uso: 

 
 Construções em Ruínas: Prédios que já não executam nenhuma atividade e encontram-se 

abandonados. Possuem fachadas relativamente preservadas, podendo ou não ter sua estrutura 
interna preservada. 

 
8.1.11.2 Área de Influência Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA 
 
 Levantamento das Áreas Contaminadas Inseridas na AID/ADA, conforme CETESB (2013) 

 
O diagnóstico das áreas contaminadas (ACs) inseridas na AID/ADA foi realizado através da consulta do 
Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB de dezembro de 2013, conforme explicado no item 
anterior.  
 
Nesse cadastro constam dez áreas contaminadas (AC) dentro das ADA/AID. O Quadro 8.1.11.2-1 a 
seguir apresenta as principais informações destas áreas, obtidas através das fichas cadastrais da lista da 
CETESB. 
 
Existem dois cenários em relação às áreas contaminadas já existentes na AID/ADA, que são:  
 

I. Em uma área contaminada desapropriada pelo empreendimento, seu passivo passará a ser de 
responsabilidade do empreendedor, neste caso, a EMTU;  

 
II. Caso uma pluma de contaminação de uma área contaminada que não será desapropriada atinja a 

obra, poderá causar riscos à saúde dos trabalhadores e população do entorno do 
empreendimento. 

 
Nenhuma AC será desapropriada de acordo com o projeto do empreendimento. Dessa forma, o único 
cenário possível é o ii supra apresentado, ou seja, de que uma pluma de contaminação existente possa 
interferir nas obras ou, em outras palavras, de que as obras interceptem uma pluma de contaminação de 
um terceiro. 
  
Através da Figura 8.1.11.2-1 observa-se que existem somente três áreas contaminadas adjacentes à 
ADA, sendo elas a AC-02, AC-09 e AC-10. De acordo com o Quadro 8.1.11.2-1, apenas a contaminação 
em água subterrânea da AC-10 se estende além dos limites do imóvel e, portanto, nos arredores desta 
será necessária execução de medidas mitigadoras caso sejam realizadas escavações ou atividades de 
obra que interfiram com a água subterrânea do local.  
 
Como as contaminações em solo e subsolo se restringem ao interior dos imóveis contaminados em todas 
as ACs, não é previsto que haja interferências das obras em plumas de contaminação na fase retida. 
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Quadro 8.1.11.2-1 
Informações das Áreas Contaminadas – AID/ADA (CETESB, Dez/2013) 
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     Fonte: Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB (Dez/13) 

 
Figura 8.1.11.1-1: Áreas Contaminadas da AID/ADA 
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8.1.11.3 Levantamento das Áreas Potencialmente Contaminadas Inseridas na 
AID/ADA, conforme SIPOL (Agosto, 2014). 

 
Como comentado anteriormente o diagnóstico das áreas com potencial de contaminação inseridas na 
ADA e “área de interesse” de 50 metros foi realizado através da consulta a dados do Sistema de Fontes 
de Poluição – SIPOL, de agosto de 2014.  
 
Concomitantemente foi avaliado o uso e ocupação do solo no buffer de 50 metros do traçado do Trecho 2 
do VLT - Trecho Conselheiro Nébias – Valongo, sendo realizada uma classificação de cada tipo de uso 
em relação ao seu potencial contaminador. 
 
No cadastro do SIPOL existem 36 áreas potencialmente contaminadas (AP) na ADA e entorno imediato. 
O Quadro 8.1.11.3-1 apresenta as principais informações destas áreas, obtidas através dos dados 
cadastrais da lista do SIPOL. A localização destes pontos é ilustrada no “Mapa de Áreas Contaminadas e 
com Potencial de Contaminação” (MF-CNV-15), a ser apresentado adiante, no item 8.1.11.5. 
 
Destas áreas potencialmente contaminadas foram identificadas 04 que estão inseridas em áreas 
passíveis de desapropriação. Desse modo se faz necessário, quando iniciadas as obras de implantação 
do Trecho 2 do VLT e houver a liberação de acesso a essas áreas, realizar uma nova vistoria e confirmar 
se podem ser classificadas como suspeitas de contaminação, ou não. 
 
As APs que se encontram nesta situação são a AP10, AP23, AP25 e AP35, que estão ligadas aos 
polígonos de desapropriação referentes às estações Bittencourt (AP10), Rangel Pestana (AP23 e AP25) 
e Carvalho de Mendonça (AP35). 
 

Quadro 8.1.11.3-1 
Áreas com potencial de contaminação (SIPOL), inseridas na ADA e entorno imediato 

 

C
ó

d
ig

o
 

W
al

m
 

Razão Social Endereço 

Atividade 
Contami-
nadora 

(segundo 
SIPOL) 

Ocupação 
Atual 

Observações 

AP 
01 

MUNHOZ VELLOSO ENGENHARIA 
LTDA 

Rua Amador 
Bueno, 26 - 

Centro 

Pavimen-
tação 

Edifício de 
caráter 
misto 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa. Esta 
localização deve ser 
provavelmente de seu 
escritório administrativo, 
e não da fonte de uma 
possível contaminação.  

AP 
02 

TRANSMARINE SERVICOS MARITIMOS 
ESPECIAIS 

Rua João 
Pessoa, 16, SL 

501 Centro 

Transporte 
de resíduos 

Edifício 
comercial 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa. Esta 
localização deve ser 
provavelmente de seu 
escritório administrativo, 
e não da fonte de uma 
possível contaminação. 
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Razão Social Endereço 

Atividade 
Contami-
nadora 

(segundo 
SIPOL) 

Ocupação 
Atual 

Observações 

AP 
03 

MARELLE TRANSPORTES LTDA EPP 

Rua João 
Pessoa, 60, SL 

12 Centro 

Transporte 
Rodoviário 
de Carga 

Edifício 
comercial 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa. Esta 
localização deve ser 
provavelmente de seu 
escritório administrativo, 
e não da fonte de uma 
possível contaminação. 

AP 
04 

NICÁCIO & RIBEIRO TRANSPORTES E 
SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA - ME 

Rua João 
Pessoa, 73 - 

Centro 

Transporte 
Rodoviário 
de Carga 

Edifício 
comercial 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Esta localização devia 
ser provavelmente de seu 
escritório administrativo, 
e não da fonte de uma 
possível contaminação. 

AP 
05 

CASA BERNARDO LTDA 

Rua João 
Pessoa, 336 - 

Centro 
Serralheria 

Canteiro de 
obras-

Construção 
Civil 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. A 
área está ocupada 
atualmente pelo canteiro 
de obras referente a um 
empreendimento 
comercial. 

AP 
06 

METALURGICA MARATHONAS LTDA  

Rua João 
Pessoa, 364 - 

Centro 

Fabricação 
de Tachas 

Bar e 
Lanchonete 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Atualmente o local abriga 
um Bar/Lanchonete. 
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Razão Social Endereço 

Atividade 
Contami-
nadora 

(segundo 
SIPOL) 

Ocupação 
Atual 

Observações 

AP 
07 

GRAFICA AVAMAR LTDA 

Rua João 
Pessoa, 412 - 

Centro 
Gráfica Usinagem 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Atualmente o local abriga 
uma oficina de usinagem.

AP 
08 

PROBORDO COM IND 
REPRESENTACOES LTDA 

Rua João 
Pessoa, 453 - 

Centro 

Paletização e 
armazena-

gem 

Oficina 
Mecânica, 
venda de 
equipa-
mentos 

rodoviários 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa, 
porém na fachada do 
local vê o nome: “Chassis 
Santistas- Equipamentos 
Rodoviários LTDA – 
EPP” que difere do 
registrado pelo SIPOL. 

AP 
09 

METALURGICA MARATHONAS LTDA 

Rua João 
Pessoa, 

418/420 - 
Centro 

Fabricação 
de Tachas 

Não foi 
possível 

identificar 
atual 

atividade 
exercida no 

local. 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Atualmente o local abriga 
um empreendimento no 
qual não foi possível 
observar sua natureza. 

AP 
10* 

LAVANDERIA COMERCIAL SANTISTA 
LTDA 

Rua da 
Constituição, 
225 - Paquetá 

Lavanderia 

Terreno 
onde as 

construções 
foram 

demolidas. 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa, 
porém no local não existe 
a presença de nenhum 
prédio que exerça 
atividade comercial, 
havendo apenas um 
terreno vazio/ com 
escombros. 

AP 
11 

LUD ART MOVEIS E DECORACOES 
LTDA 

Rua Doutor 
Cochrane, 175 

- Paquetá 

Fabricação 
de móveis 

Aparenta 
estar sem 
atividade 

comercial. 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
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Razão Social Endereço 

Atividade 
Contami-
nadora 

(segundo 
SIPOL) 

Ocupação 
Atual 

Observações 

AP 
12 

BALTIC SHIPPING CO.REP CORY 
IRMAOS COM E REPRESENTACOES 

Rua da 
Constituição, 
266 - Centro 

Agência 
Marítima 

Aparenta 
estar sem 
atividade 

comercial. 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa, 
porém no local não existe 
identificação de nenhuma 
atividade comercial. 

AP 
13 

JOAQUIM GOMES DO NASCIMENTO E 
CIA LTDA 

Rua da 
Constituição, 
265 - Centro 

Marcenaria 

Aparenta 
estar sem 
atividade 

comercial. 

Segundo SIPOL a 
Empresa está Ativa, 
porém no local não existe 
identificação de nenhuma 
atividade comercial. 

AP 
14 

FABRICA DE TRANSFORMADORES 
APOLO LTDA 

Rua Sete de 
Setembro, 57 – 

V Nova 

Fábrica de 
Transfor- 
madores 

Oficina 
Mecânica 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Atualmente o local abriga 
uma oficina mecânica. 

AP 
15 

CARLOS ALBERTO BOTELHO 
CORREIA 

Rua Doutor 
Cochrane, 122 

- Paquetá 
Serralheria 

Creche 
Municipal – 
Irmã Maria 

Dolores 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Atualmente o local abriga 
uma creche municipal. 
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Razão Social Endereço 

Atividade 
Contami-
nadora 

(segundo 
SIPOL) 

Ocupação 
Atual 

Observações 

AP 
16 

ATLANTICO IND E COM DE EQUIPS 
ELETRONICOS LTDA 

Rua Doutor 
Cochrane, 222 

- Paquetá 

Fábrica de 
equipamento
s eletrônicos 

MARSUB- 
Serviços 
Técnicos 

Submarinos 
LTDA. 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Atualmente o local abriga 
uma prestadora de 
serviços submarinos. 

AP 
17 

HELIO PAES E LIMA 

Rua Doutor 
Cochrane, 241 

- Paquetá 
Serralheria 

Não foi 
possível 

identificação 
da atual 
atividade 

exercida no 
local. 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa a 
confirmar. Não foi 
possível identificar a atual 
atividade exercida no 
local. 

AP 
18 

MARCENARIA LIDER LTDA 

Rua da 
Constituição, 
377 - Centro 

- 

Não foi 
possível 

identificação 
da atual 
atividade 

exercida no 
local. 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Não foi possível 
identificar a atual 
atividade exercida no 
local. 

AP 
19 

ANTONIO PEREIRA MATOS 

Rua Campos 
Mello, 4 - 
Macuco 

Oficina de 
pintura 

Serralheria 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa. 
Atualmente é uma 
serralheria. 

AP 
20 

ROSEMAR AMBROSIO 

Rua da 
Constituição, 
405 - Paquetá 

Oficina 
mecânica 

com pintura 

Aparenta ser 
de caráter 

residencial, 
porém não 
foi possível 
identificar a 

atual 
atividade 

exercida no 
local. 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa, mas 
não foi observada no 
local uma oficina 
mecânica.  
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Razão Social Endereço 

Atividade 
Contami-
nadora 

(segundo 
SIPOL) 

Ocupação 
Atual 

Observações 

AP 
21 

SOCIEDADE DE TUBOS INDLS LEX 
LTDA 

Rua da 
Constituição, 
416 - Paquetá 

Fabricação 
de tubos 

Flores de 
Maio – 

Decoração 
de Eventos 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa a 
confirmar. Atualmente no 
local há uma empresa 
diferente da registrada 
pelo SIPOL.  

AP 
22 

MUDANÇAS E TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS SPORT LTDA. 

Rua Campos 
Mello, 25 – V 

Nova 

Transporte 
rodoviário de 

carga 

Não foi 
possível 

identificação 
se o local 

ainda 
continua 

ativo. 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa, mas 
não foi possível identificar 
se o local ainda está 
realmente ativo, contudo 
possui identificação da 
empresa que 
corresponde com a 
registrada pelo SIPOL. 

AP 
23* 

A EQUIPE AUTO PECAS E MECANICA 
LTDA 

Rua da 
Constituição, 

421 – V Matias 

Oficina 
mecânica 

Não foi 
possível 

identificação 
se o local 

ainda 
continua 

ativo. 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa, mas 
não foi possível identificar 
se o local ainda está 
realmente ativo galpão 
aparente estar em 
desuso. 

AP 
24 

T P N FERREIRA IND E COM DE 
PLASTICOS 

Rua Campos 
Mello, 41 – 

Macuco 

Fabricação 
de Artefatos 
de Plástico 

Não foi 
possível 

identificação 
da atual 
atividade 

exercida no 
local. 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Não foi possível 
identificar a atual 
atividade exercida no 
local. 
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Razão Social Endereço 

Atividade 
Contami-
nadora 

(segundo 
SIPOL) 

Ocupação 
Atual 

Observações 

AP 
25* 

OLIVEIRA E YAMADA LTDA 

Rua da 
Constituição, 

427 – V Matias 

Fabricação 
de móveis de 

madeira 

Não foi 
possível 

identificação 
da atual 
atividade 

exercida no 
local. 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Não foi possível 
identificar a atual 
atividade exercida no 
local. 

AP 
26 

SERRALHERIA GUISANDE LTDA 

Rua da 
Constituição, 

455 – Paquetá 
Serralheria 

Igreja 
Videira 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa a 
confirmar. Atualmente 
opera no local uma 
empresa/Igreja diferente 
da registrada pelo SIPOL, 
estando a anterior 
provavelmente Inativa. 

AP 
27 

AUTO MECANICA KINGS LTDA 

Rua da 
Constituição, 

457 – Paquetá 

Oficina 
Mecânica 

Metalúrgica 
Ramos 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa, 
contudo no local está 
atuando uma empresa 
com nome que difere da 
empresa registrada pelo 
SIPOL. 

AP 
28 

MARCENARIA LUZITANIA LTDA 

Rua D. Luiza 
Macuco, 87 – V 

Matias 
Marcenaria 

Não foi 
possível 

identificação 
da atual 
atividade 

exercida no 
local. 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Atualmente o local abriga 
um empreendimento no 
qual não foi possível 
observar sua natureza. 

AP 
29 

R C MOVEL IND E COM LTDA 

Rua D. Luiza 
Macuco, 79 – V 

Matias 

Fabricação 
de Móveis de 

Madeira 

Não foi 
possível 

identificação 
da atual 
atividade 

exercida no 
local. 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Atualmente o local abriga 
um empreendimento no 
qual não foi possível 
observar sua natureza. 
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Razão Social Endereço 

Atividade 
Contami-
nadora 

(segundo 
SIPOL) 

Ocupação 
Atual 

Observações 

AP 
30 

BRASIL FINE WOOD - IMPORTAÇĂO E 
EXPORTAÇĂO LTDA 

Rua da 
Constituição, 

484 – Paquetá 

Desdobro de 
Madeira 

Não foi 
possível 

identificação 
da atual 
atividade 

exercida no 
local. 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Atualmente o local abriga 
um empreendimento no 
qual não foi possível 
observar sua natureza. 

AP 
31 

TRANSPORTES BENATTI LTDA 

Rua da 
Constituição, 

510 – Paquetá 

Transporta-
dora 

Concession
aria Citroën 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa, 
contudo no local está 
atuando uma empresa 
com nome que difere da 
empresa registrada pelo 
SIPOL. 

AP 
32 

CAR VEICULOS E PECAS LTDA 

Rua da 
Constituição, 

511 – Paquetá 

Oficina 
mecânica 

Pátio de 
Veículos 

Automotores 

Segundo SIPOL a 
Empresa está Ativa, 
contudo o local não está 
identificado. 

AP 
33 

W.G. TRANSPORTES SERVIÇOS E 
EMBALAGENS LTDA. 

Rua Campos 
Mello, 192 - 

Macuco 

Armazéns 
Gerais 

Não foi 
possível 

identificação 
da atual 
atividade 

exercida no 
local. 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa, mas 
não foi possível identificar 
se o local ainda exerce a 
mesma atividade. 

AP 
34 

SERRALHERIA PORTUARIA LTDA 

Rua Xavier 
Pinheiro, 178 – 

V Matias 

Fabricação 
de Artefatos 

de 
Serralheria 

Mecânica 
Arco Verde 

Segundo SIPOL a 
empresa está inativa. 
Atualmente está em 
atividade uma oficina 
mecânica no local. 
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Razão Social Endereço 

Atividade 
Contami-
nadora 

(segundo 
SIPOL) 

Ocupação 
Atual 

Observações 

AP 
35* 

CLAUDIO MANOEL JACOMO E CIA 
LTDA 

Rua Luiz de 
Camões, 154 - 
Encruzilhada 

Oficina 
mecânica 

Quadra 
Poliesportiva

- Colégio 
ômega 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa, 
contudo no local está 
atuando uma empresa 
com nome que difere da 
empresa registrada pelo 
SIPOL. 

AP 
36 

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA 

Rua Campos 
Mello, 317 - 

Macuco 

Oficina de 
pintura 

Não existe a 
numeração 
indicada. 

Segundo SIPOL a 
empresa está ativa, 
contudo não foi 
identificada a sua 
localização. 

* Áreas Potencialmente Contaminadas inseridas em locais passíveis de desapropriação. 

 
 
8.1.11.4 Definição das Áreas de Baixo, Médio e Alto Potencial de Contaminação,  

Através do Uso e Ocupação do Solo 
 
Como mencionado anteriormente, o estudo de uso e ocupação do solo foi elaborado para uma “área de 
interesse” de 50 metros para cada lado da ADA, de forma a abranger os lotes lindeiros ao 
empreendimento.  As categorias de uso e ocupação do solo que foram definidas são apresentadas nas 
Tabelas 8.1.11.4-1 a 8.1.11.4-3, assim como as áreas totais de cada classe, respectivamente, para os 
anos de 1970, 1987 e 2014. 

 
 Tabela 8.1.11.4-1 

Classes de uso do solo e respectivos percentuais em relação à Área de Interesse de 50 metros - ano de 1970 
 

Uso e Ocupação do Solo (1970) Área (m²) 
% da 

AID/ADA 
Área verde/ praças 17.668,33 2,35%
Campo antrópico 35.663,83 4,75%
Comércio, serviços e depósito 285.593,54 38,08%
Cultura 777,73 0,1%
Educação 7.053,26 0,94%
Especial 14.958,61 1,99%
Industrial 12.407,00 1,66%
Infraestrutura 10.167,90 1,36%
Institucional 4.775,32 0,64%
Residência, comércio e serviços 197.944,01 26,39%
Residencial horizontal 124.934,96 16,66%
Residencial vertical 25.377,14 3,38%
Vegetação arbórea 12.786,47 1,7%

TOTAL 750.108,10 100%
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Tabela 8.1.11.4-2 

Classes de uso do solo e respectivos percentuais em relação à Área de Interesse de 50 metros - ano de 1987 
 

Uso e Ocupação do Solo (1987) Área (m²) 
% da 

AID/ADA 
Área verde/ praças 11.855,04 1,60%
Campo antrópico 20.659,59 2,80%
Comércio, serviços e depósito 341.078,33 46,26%
Cultura 2.805,79 0,39%
Educação 11.089,61 1,50%
Especial 15.978,38 2,16%
Industrial 18.530,98 2,52%
Infraestrutura 14.183,22 1,93%
Institucional 6.667,59 0,90%
Residência, comércio e serviços 178.359,03 24,19%
Residencial horizontal 56.623,97 7,68%
Residencial vertical 27.559,01 3,74%
Vegetação arbórea 31.935,44 4,33%

TOTAL 737.325,98 100%

 
 

Tabela 8.1.11.4-3 
Classes de uso do solo e respectivos percentuais em relação à Área de Interesse de 50 metros - ano de 2014 

 

Uso e Ocupação do Solo (2014) Área (m²) 
% da 

AID/ADA 
Área verde/ praças 16.964,51 2,46%
Campo antrópico 7.142,72 1,04%
Comércio, serviços e depósito 386.317,40 56,04%
Construção em ruínas 6.618,26 0,96%
Cultura 6.158,12 0,89%
Educação 27.264,10 3,95%
Especial 12.147,29 1,76%
Industrial 4.378,52 0,64%
Infraestrutura 9.552,93 1,39%
Institucional 11.869,46 1,72%
Lazer 2.142,03 0,31%
Residência, comércio e serviços 140.684,03 20,41%
Residencial horizontal 22.678,00 3,29%
Residencial vertical 30.671,85 4,45%
Saúde 2.832,66 0,41%
Vegetação arbórea 1.567,85 0,23%
Vegetação arbustiva/ gramínea 382,14 0,05%

TOTAL 689.371,87 100%

 
A representação gráfica da Tabela 8.1.11.4-1 encontra-se no “Mapa de Uso e Ocupação do Solo para 
Área de interesse de 50 metros – Ano 1970” (MF-CNV-12), articulado em 9 folhas); já a Tabela 8.1.11.4-2 
é ilustrada através do “Mapa de Uso e Ocupação do Solo para Área de interesse de 50 metros – Ano 
1987” (MF-CVN-13), articulado em 9 folhas. Por fim, a Tabela 8.1.11.4-3 é representada pelo “Mapa de 
Uso e Ocupação do Solo para Área de interesse de 50 metros – Ano 2014” (MF-CNV-14), articulado em 9 
folhas). Todos estes mapas estão apresentados a seguir. 
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VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

8.1.11.5 Considerações Finais 
 
Foi elaborado o “Mapa das Áreas Contaminadas e com Potencial de Contaminação” (MF-CNV-15) 
apresentado a seguir, onde foram “cruzadas” as seguintes informações: 
 
 regiões com baixo, médio e alto potencial de contaminação, identificadas através do uso e 

ocupação do solo atual; 
 regiões classificadas como alto potencial de contaminação nos mapeamentos dos usos pretéritos 

(1970 e 1987); 
 Áreas com potencial de contaminação provenientes do cadastro do SIPOL; 
 Áreas contaminadas do cadastro da CETESB (2013). 

 
Através do referido mapa e dos resultados apresentados nos itens anteriores, verificou-se que 04 áreas 
com potencial de contaminação, identificadas via SIPOL, estão inseridas em desapropriação, e nenhuma 
já comprovadamente contaminada será desapropriada.  
 
Ainda em relação aos polígonos de desapropriação, grande parte está inserida em regiões com médio 
potencial de contaminação, como a esquina da Rua João Pessoa com Rua São Bento, Estação 
Bittencourt, Estação Paquetá, entre outros, mas nenhum está dentro de região de alto potencial 
contaminador (considerando tanto o uso atual como os pretéritos).  
 
Já considerando o entorno imediato da ADA, foram verificados usos com alto potencial de contaminação 
(atual e pretérito), especialmente no eixo da Rua da Constituição e Rua Luiz de Camões, e na Rua João 
Pessoa entre a Avenida Conselheiro Nébias e Rua Doutor Cochrane. Além disso, as ACs 02, 09 e 10 
também se encontram lindeiras à ADA, além de todas as APs identificadas através do SIPOL.   

 
 
 
 
 
 



CLIENTE:

ESTUDO:

LOCAL:

TÍTULO:

ESCALA:

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU/SP

EIA/RIMA - Identificação e Avaliação de Áreas Contaminadas - SIM/VLT - Trecho 02

Santos - SPMAPA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E COM POTENCIAL
DE CONTAMINAÇÃO - FOLHA 1

DE-1.22.01.00/2Y2-001

DATA: DESENHO: RESP. TÉCNICO: CREA: REF:

1:2.000 09/2014 Eder R. Silvestre Jacinto Costanzo Junior 65844/D
Nº

MF-CNV-15

Fonte:
- Base cartográfica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista, folhas:
  Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho2002 - escala 1:10.000
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Sistema de Fontes de Poluição (SIPOL - CETESB, 2014).
- Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, dezembro de 2013.

Rua Amador Bueno

R
ua

 G
en

er
al

 C
âm

ar
a

R
ua

 S
ão

 B
en

to

Avenida
Presidente

G
etúlio

D
orneles

Vargas

Rua João Pessoa
São Bento

Valongo

2

3

1

364050

364050

364200

364200

364350

364350

364500

364500

7
3

5
2

2
5

0

7
3

5
2

2
5

0

7
3

5
2

4
0

0

7
3

5
2

4
0

0

7
3

5
2

5
5

0

7
3

5
2

5
5

0

Potencial de Contaminação
Área com baixo potencial de contaminação - Ano 2014

Área com médio potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1987

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1970

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica

9

8

7

6

5

43
2

1

Articulação

1:2.000Escala
0 20 40 60 80 100 m

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

Legenda
Estações

VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo

Área de Interesse - 50m

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios Físico e Biótico

Áreas com potencial de contaminação (SIPOL)

Áreas contaminadas (CETESB 2013)



CLIENTE:

ESTUDO:

LOCAL:

TÍTULO:

ESCALA:

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU/SP

EIA/RIMA - Identificação e Avaliação de Áreas Contaminadas - SIM/VLT - Trecho 02

Santos - SPMAPA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E COM POTENCIAL
DE CONTAMINAÇÃO - FOLHA 2

DE-1.22.01.00/2Y2-001

DATA: DESENHO: RESP. TÉCNICO: CREA: REF:

1:2.000 09/2014 Eder R. Silvestre Jacinto Costanzo Junior 65844/D
Nº

MF-CNV-15

Fonte:
- Base cartográfica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista, folhas:
  Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho2002 - escala 1:10.000
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Sistema de Fontes de Poluição (SIPOL - CETESB, 2014).
- Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, dezembro de 2013.

R
ua

 B
itt

en
co

ur
t

R
ua

 D
om

 P
e

dr
o 

I

R
ua

 It
or

or
o

Avenida São Francisco

Rua Amador Bueno

Rua João Pessoa

Rua General Câmara

Mauá

2

3

4

1

364500

364500

364650

364650

364800

364800

364950

364950

7
3

5
2

1
0

0

7
3

5
2

1
0

0

7
3

5
2

2
5

0

7
3

5
2

2
5

0

7
3

5
2

4
0

0

7
3

5
2

4
0

0

Potencial de Contaminação
Área com baixo potencial de contaminação - Ano 2014

Área com médio potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1987

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1970

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica

9

8

7

6

5

43
2

1

Articulação

1:2.000Escala
0 20 40 60 80 100 m

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

Legenda
Estações

VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo

Área de Interesse - 50m

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios Físico e Biótico

Áreas com potencial de contaminação (SIPOL)

Áreas contaminadas (CETESB 2013)



CLIENTE:

ESTUDO:

LOCAL:

TÍTULO:

ESCALA:

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU/SP

EIA/RIMA - Identificação e Avaliação de Áreas Contaminadas - SIM/VLT - Trecho 02

Santos - SPMAPA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E COM POTENCIAL
DE CONTAMINAÇÃO - FOLHA 3

DE-1.22.01.00/2Y2-001

DATA: DESENHO: RESP. TÉCNICO: CREA: REF:

1:2.000 09/2014 Eder R. Silvestre Jacinto Costanzo Junior 65844/D
Nº

MF-CNV-15

Fonte:
- Base cartográfica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista, folhas:
  Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho2002 - escala 1:10.000
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Sistema de Fontes de Poluição (SIPOL - CETESB, 2014).
- Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, dezembro de 2013.

R
ua

 B
rá

s 
C

u
ba

s

Avenida São Francisco

Rua General Câmara

Rua Bittencourt

A
ve

n
id

a
S

e
n

ad
o

r
F

e
ijó

R
ua

 d
a 

C
on

st
itu

iç
ão

Rua Amador Bueno

Rua João Pessoa
Poupatempo

José Bonifácio

5

10

365100

365100

365250

365250

365400

365400

7
3

5
1

9
5

0

7
3

5
1

9
5

0

7
3

5
2

1
0

0

7
3

5
2

1
0

0

7
3

5
2

2
5

0

7
3

5
2

2
5

0

Potencial de Contaminação
Área com baixo potencial de contaminação - Ano 2014

Área com médio potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1987

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1970

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica

9

8

7

6

5

43
2

1

Articulação

1:2.000Escala
0 20 40 60 80 100 m

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

Legenda
Estações

VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo

Área de Interesse - 50m

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios Físico e Biótico

Áreas com potencial de contaminação (SIPOL)

Áreas contaminadas (CETESB 2013)



CLIENTE:

ESTUDO:

LOCAL:

TÍTULO:

ESCALA:

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU/SP

EIA/RIMA - Identificação e Avaliação de Áreas Contaminadas - SIM/VLT - Trecho 02

Santos - SPMAPA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E COM POTENCIAL
DE CONTAMINAÇÃO - FOLHA 4

DE-1.22.01.00/2Y2-001

DATA: DESENHO: RESP. TÉCNICO: CREA: REF:

1:2.000 09/2014 Eder R. Silvestre Jacinto Costanzo Junior 65844/D
Nº

MF-CNV-15

Fonte:
- Base cartográfica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista, folhas:
  Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho2002 - escala 1:10.000
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Sistema de Fontes de Poluição (SIPOL - CETESB, 2014).
- Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, dezembro de 2013.

A
ve

n
i d

a
C

o
n

se
lh

e
i r

o
N

é
b

ia
s

R
ua

 E
du

a
rd

o 
F

er
re

ira

Rua Bittencourt

R
ua

 d
a 

C
on

st
itu

iç
ão

R
ua

 D
ou

to
r 

C
oc

hr
an

e

Rua João Pessoa

Rua Amador Bueno

Avenida São Francisco

Paquetá

5

6

7

8

9

10

11

365400

365400

365550

365550

365700

365700

365850

365850

7
3

5
1

9
5

0

7
3

5
1

9
5

0

7
3

5
2

1
0

0

7
3

5
2

1
0

0

7
3

5
2

2
5

0

7
3

5
2

2
5

0 Potencial de Contaminação
Área com baixo potencial de contaminação - Ano 2014

Área com médio potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1987

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1970

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica

9

8

7

6

5

43
2

1

Articulação

1:2.000Escala
0 20 40 60 80 100 m

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

Legenda
Estações

VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo

Área de Interesse - 50m

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios Físico e Biótico

Áreas com potencial de contaminação (SIPOL)

Áreas contaminadas (CETESB 2013)



CLIENTE:

ESTUDO:

LOCAL:

TÍTULO:

ESCALA:

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU/SP

EIA/RIMA - Identificação e Avaliação de Áreas Contaminadas - SIM/VLT - Trecho 02

Santos - SPMAPA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E COM POTENCIAL
DE CONTAMINAÇÃO - FOLHA 5

DE-1.22.01.00/2Y2-001

DATA: DESENHO: RESP. TÉCNICO: CREA: REF:

1:2.000 09/2014 Eder R. Silvestre Jacinto Costanzo Junior 65844/D
Nº

MF-CNV-15

Fonte:
- Base cartográfica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista, folhas:
  Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho2002 - escala 1:10.000
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Sistema de Fontes de Poluição (SIPOL - CETESB, 2014).
- Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, dezembro de 2013.

C
an

al
 0

1

Rua Henrique Porchart

A
ve

ni
da

 C
am

p
os

 S
a

le
s

Avenida São Francisco

Rua Marechal Pego Júnior

R
ua

da
C

o
n

st
itu

iç
ã

o

R
ua

 D
ou

to
r 

C
oc

hr
an

e

Rua Sete de Setembro

Rua Bittencourt

Mercado

Bittencourt

10

11

12

13

14

15

16

17

365400

365400

365550

365550

365700

365700

7
3

5
1

6
5

0

7
3

5
1

6
5

0

7
3

5
1

8
0

0

7
3

5
1

8
0

0

7
3

5
1

9
5

0

7
3

5
1

9
5

0

Potencial de Contaminação
Área com baixo potencial de contaminação - Ano 2014

Área com médio potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1987

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1970

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica

9

8

7

6

5

43
2

1

Articulação

1:2.000Escala
0 20 40 60 80 100 m

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

Legenda
Estações

VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo

Área de Interesse - 50m

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios Físico e Biótico

Áreas com potencial de contaminação (SIPOL)

Áreas contaminadas (CETESB 2013)



CLIENTE:

ESTUDO:

LOCAL:

TÍTULO:

ESCALA:

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU/SP

EIA/RIMA - Identificação e Avaliação de Áreas Contaminadas - SIM/VLT - Trecho 02

Santos - SPMAPA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E COM POTENCIAL
DE CONTAMINAÇÃO - FOLHA 6

DE-1.22.01.00/2Y2-001

DATA: DESENHO: RESP. TÉCNICO: CREA: REF:

1:2.000 09/2014 Eder R. Silvestre Jacinto Costanzo Junior 65844/D
Nº

MF-CNV-15

Fonte:
- Base cartográfica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista, folhas:
  Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho2002 - escala 1:10.000
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Sistema de Fontes de Poluição (SIPOL - CETESB, 2014).
- Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, dezembro de 2013.

Canal 01

R
ua

 D
ou

to
r 

C
oc

hr
an

e

Rua Conselheiro Saraiva
R

ua
 d

a 
C

on
st

itu
iç

ão

Rua Lucas Fortunato

Avenida Campos Sales

Rua Dona Luísa Macuco

Rua Marechal Pego Júnior

Rua Júlio de Mesquita

Avenida Rangel Pestana

A
ve

ni
da

 C
on

se
lh

ei
ro

 N
éb

ia
s

R
ua

 C
am

po
s 

M
el

o

Rangel Pestana

7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 29

30

365250

365250

365400

365400

365550

365550

365700

365700

7
3

5
1

2
0

0

7
3

5
1

2
0

0

7
3

5
1

3
5

0

7
3

5
1

3
5

0

7
3

5
1

5
0

0

7
3

5
1

5
0

0

Potencial de Contaminação
Área com baixo potencial de contaminação - Ano 2014

Área com médio potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1987

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1970

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica

9

8

7

6

5

43
2

1

Articulação

1:2.000Escala
0 20 40 60 80 100 m

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

Legenda
Estações

VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo

Área de Interesse - 50m

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios Físico e Biótico

Áreas com potencial de contaminação (SIPOL)

Áreas contaminadas (CETESB 2013)



CLIENTE:

ESTUDO:

LOCAL:

TÍTULO:

ESCALA:

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU/SP

EIA/RIMA - Identificação e Avaliação de Áreas Contaminadas - SIM/VLT - Trecho 02

Santos - SPMAPA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E COM POTENCIAL
DE CONTAMINAÇÃO - FOLHA 7

DE-1.22.01.00/2Y2-001

DATA: DESENHO: RESP. TÉCNICO: CREA: REF:

1:2.000 09/2014 Eder R. Silvestre Jacinto Costanzo Junior 65844/D
Nº

MF-CNV-15

Fonte:
- Base cartográfica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista, folhas:
  Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho2002 - escala 1:10.000
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Sistema de Fontes de Poluição (SIPOL - CETESB, 2014).
- Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, dezembro de 2013.

R
ua

 S
ilv

a 
Ja

rd
im

R
ua

 Luiz de C
am

õ
es

Rua Almeida de Morais

Rua Joaquim Nabuco
Rua Emílio Ribas

Rua Lowndes

Rua Xavier Pinheiro

R
ua

 d
a 

C
on

st
itu

iç
ão

A
ve

n
id

a
 C

o
n

se
lh

e
iro

 N
é

b
ia

s

R
ua

 C
am

po
s 

M
el

o

Universidades IUniversidades II

30

31

32

33

34

365250

365250

365400

365400

365550

365550

365700

365700

7
3

5
0

7
5

0

7
3

5
0

7
5

0

7
3

5
0

9
0

0

7
3

5
0

9
0

0

7
3

5
1

0
5

0

7
3

5
1

0
5

0

Potencial de Contaminação
Área com baixo potencial de contaminação - Ano 2014

Área com médio potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1987

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1970

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica

9

8

7

6

5

43
2

1

Articulação

1:2.000Escala
0 20 40 60 80 100 m

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

Legenda
Estações

VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo

Área de Interesse - 50m

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios Físico e Biótico

Áreas com potencial de contaminação (SIPOL)

Áreas contaminadas (CETESB 2013)



CLIENTE:

ESTUDO:

LOCAL:

TÍTULO:

ESCALA:

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU/SP

EIA/RIMA - Identificação e Avaliação de Áreas Contaminadas - SIM/VLT - Trecho 02

Santos - SPMAPA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E COM POTENCIAL
DE CONTAMINAÇÃO - FOLHA 8

DE-1.22.01.00/2Y2-001

DATA: DESENHO: RESP. TÉCNICO: CREA: REF:

1:2.000 09/2014 Eder R. Silvestre Jacinto Costanzo Junior 65844/D
Nº

MF-CNV-15

Fonte:
- Base cartográfica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista, folhas:
  Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho2002 - escala 1:10.000
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Sistema de Fontes de Poluição (SIPOL - CETESB, 2014).
- Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, dezembro de 2013.

R
ua

 d
a 

C
on

st
itu

iç
ão

Rua Cunha Moreira

Rua Xavier Pinheiro

R
ua

 C
am

po
s 

M
el

o

A
ve

ni
da

 C
on

se
lh

ei
ro

 N
éb

ia
s

R
ua

 S
ilv

a 
Ja

rd
im

R
ua

 Luiz de C
am

õ
es

Xavier Pinheiro

Carvalho de mendonça

Tamandaré

35

36

365250

365250

365400

365400

365550

365550

365700

365700

7
3

5
0

3
0

0

7
3

5
0

3
0

0

7
3

5
0

4
5

0

7
3

5
0

4
5

0

7
3

5
0

6
0

0

7
3

5
0

6
0

0

Potencial de Contaminação
Área com baixo potencial de contaminação - Ano 2014

Área com médio potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1987

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1970

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica

9

8

7

6

5

43
2

1

Articulação

1:2.000Escala
0 20 40 60 80 100 m

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

Legenda
Estações

VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo

Área de Interesse - 50m

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios Físico e Biótico

Áreas com potencial de contaminação (SIPOL)

Áreas contaminadas (CETESB 2013)



CLIENTE:

ESTUDO:

LOCAL:

TÍTULO:

ESCALA:

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU/SP

EIA/RIMA - Identificação e Avaliação de Áreas Contaminadas - SIM/VLT - Trecho 02

Santos - SPMAPA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E COM POTENCIAL
DE CONTAMINAÇÃO - FOLHA 9

DE-1.22.01.00/2Y2-001

DATA: DESENHO: RESP. TÉCNICO: CREA: REF:

1:2.000 09/2014 Eder R. Silvestre Jacinto Costanzo Junior 65844/D
Nº

MF-CNV-15

Fonte:
- Base cartográfica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista, folhas:
  Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho2002 - escala 1:10.000
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Sistema de Fontes de Poluição (SIPOL - CETESB, 2014).
- Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, dezembro de 2013.

Avenida Afonso Pena

Avenida Francisco Glicério

Rua Gervásio Bonavides

Avenida Conselheiro Rodrigues Alves

R
ua

 D
outor O

sw
aldo C

ruz

Rua Luís Gama

R
ua

 C
am

po
s 

M
el

o

A
ve

ni
da

 C
on

se
lh

ei
ro

 N
éb

ia
s

R
u

a
 S

ilv
a

 J
a

rd
im

Tamandaré

9

10

8

365250

365250

365400

365400

365550

365550

365700

365700

7
3

4
9

8
5

0

7
3

4
9

8
5

0

7
3

5
0

0
0

0

7
3

5
0

0
0

0

7
3

5
0

1
5

0

7
3

5
0

1
5

0

Potencial de Contaminação
Área com baixo potencial de contaminação - Ano 2014

Área com médio potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 2014

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1987

Área com alto potencial de contaminação - Ano 1970

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica

9

8

7

6

5

43
2

1

Articulação

1:2.000Escala
0 20 40 60 80 100 m

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

Legenda
Estações

VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo

Área de Interesse - 50m

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios Físico e Biótico

Áreas com potencial de contaminação (SIPOL)

Áreas contaminadas (CETESB 2013)



 
 
 
 
 

    317 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

8.2 Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 
 
Para a elaboração do diagnóstico do Meio Biótico foram realizados estudos da vegetação e da fauna 
ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento, conforme detalhado adiante.  
 
8.2.1 Flora 
 
Segundo Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004) e de acordo com o Decreto nº 750, de 10/02/1993, 
a região em estudo insere-se no Domínio da Mata Atlântica. Conforme Veloso, Rangel Filho & Lima 
(1991), o domínio Mata Atlântica é constituído pelas Florestas Ombrófilas Densa e Mista e pelas 
Florestas Estacionais, incluindo ecossistemas associados como, por exemplo, manguezais e restingas.  
 
A Mata Atlântica é reconhecida como um hotspot mundial, ou seja, é uma das áreas mais ricas em 
biodiversidades e mais ameaçadas do planeta. Foi decretada Reserva da Biosfera, pela Unesco e 
Patrimônio Nacional, na Constituição Federal de 1988. Apesar de toda sua importância, atualmente 
restam apenas 8,5% de remanescentes florestais acima de 100 hectares e, se somados todos os 
fragmentos de floresta nativa acima de três hectares, esse valor sobe para 12,5% (SOS MATA 
ATLÂNTICA, s/d). 
 
No município de Santos e seu entorno, incluindo a região da Serra do Mar, as principais fitofisionomias da 
Mata Atlântica encontradas são a Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, Floresta Ombrófila Densa 
Submontana, Floreta Ombrófila Densa Montana, Restinga e Manguezal (IBGE, 2004; RBMA, 2004).  
 
Em virtude do histórico de ocupação das regiões costeiras e, mais especificamente, da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, os ecossistemas originalmente presentes na região encontram-se 
reduzidos e sob forte pressão (LAMPARELLI et al., 2001 apud SANTOS & FURLAN, 2010). Um exemplo 
dessa realidade são os manguezais. Segundo Herz (1991) apud Santos & Furlan (2010), a planície 
costeira da Baixada Santista, juntamente com o Complexo Lagunar de Cananeia-Iguape, formam as 
maiores áreas de manguezais do Estado de São Paulo. 
 
Segundo o mesmo autor, mais de 10% das áreas de manguezais do Estado encontram-se degradadas 
ou alteradas. Santos (2009) analisou o processo de alteração dos manguezais da Baixada Santista e 
considera que a degradação está diretamente associada ao histórico de ocupação humana na região. 
Segundo Lamparelli (2008) apud Santos & Furlan (2010), os manguezais degradados da Baixada 
Santista totalizam uma área de 41 km², sendo que o município de Santos apresenta a maior área de 
manguezais degradados, cerca de 20 km². 
 
Com a expansão urbana e consequente redução dos fragmentos florestais, a arborização urbana tem 
assumido um papel importante na composição do verde urbano, contribuindo para a manutenção da 
qualidade ambiental das cidades (SCHUCH, 2006). Segundo Cruz (2013), uma floresta urbana pode ser 
definida como qualquer massa vegetal lenhosa encontrada em ambientes habitados pelos homens.  
 
Conforme o mesmo autor, a vegetação encontrada em parques, praças, quintais, jardins ou no sistema 
viário apresenta grande importância por assumir diversas funções estéticas, arquitetônicas e ambientais, 
entre elas a diminuição do impacto pluviométrico, melhoria climática, alterações na percepção visual do 
ambiente, aumento do sombreamento e diminuição da poluição sonora. Meneghetti (2003) afirma ainda 
que a arborização de ruas é um dos elementos vegetados dos ecossistemas urbanos capazes de integrar 
espaços livres, áreas verdes e remanescentes florestais, conectando estes ambientes de forma a 
colaborar com a diversidade da flora e da fauna. 
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 Metodologia 
 
O estudo da vegetação da Área de Influência Indireta - AII foi baseado em um levantamento de dados 
secundários da cobertura vegetal e uso do solo, incluindo estudos realizados nas Unidades de 
Conservação (UCs), localizadas na área de estudo. 
 
Por meio de visualização em imagens aéreas, foi realizada a identificação das áreas com manchas de 
vegetação mais significativas na AII. Para a descrição da vegetação desta área de influência foram 
compiladas informações abordando aspectos florísticos, fitogeográficos, estruturais, conservacionistas e 
sobre dinâmica florestal. Dados complementares foram obtidos com consultas a sites e bases oficiais. 
 
Para a caracterização da Área de Influência Direta - AID e da Área Diretamente Afetada - ADA foi 
realizado um levantamento de dados primários, por meio de uma campanha de campo, que ocorreu no 
mês de agosto de 2014. Para auxiliar na identificação das áreas com cobertura vegetal, foram utilizadas 
imagens aéreas.  
 
O levantamento de dados primários na AID foi direcionado para os pontos com cobertura vegetal mais 
significativa da área de estudo, em sua maioria, localizadas em praças, onde foram realizados 
levantamentos florísticos e registros fotográficos. Além disso, foram coletadas informações destas áreas 
por meio de dados secundários. 
 
Toda a extensão da ADA, localizada em áreas públicas e de livre acesso, foi percorrida seguindo o 
traçado do VLT. Para o cadastramento dos indivíduos arbóreos isolados, foi utilizada uma plaqueta 
metálica contendo numeração impressa correspondente a cada indivíduo, que foi afixada por meio de 
barbante (Foto 8.2.1-1). 
 
Foram cadastrados todos os indivíduos arbóreos com DAP (Diâmetro à Altura do Peito) maior ou igual a 
cinco centímetros, passíveis de supressão. Cada indivíduo arbóreo teve seu DAP, parcial e total, 
calculado a partir da medição do CAP (Circunferência à Altura do Peito) / (Foto 8.2.1-2), com fita métrica 
graduada maleável. Complementarmente, foram mensuradas as respectivas alturas. 
 
Todos os exemplares arbóreos foram fotografados, georreferenciados por meio da utilização de um GPS 
de precisão modelo MobileMapper 10 – Spectra precision, e identificados, atribuindo-se seus nomes 
científico e popular, além da família botânica a qual pertencem. O estado fitossanitário de cada indivíduo 
também foi avaliado.  
 
Para os espécimes da vegetação não identificados em campo foram coletados e herborizados ramos 
para posterior identificação através de literatura especializada. As principais referências bibliográficas 
utilizadas para a identificação das espécies botânicas inventariadas foram: Lorenzi et al. (2003),  
Gonçalves & Lorenzi (2007), Lorenzi (2008), Ramos et al. (2008), Souza & Lorenzi (2008), Lorenzi 
(2009a), Lorenzi (2009b), além de eventuais consultas a outras publicações acadêmicas específicas e 
consultas a herbários virtuais. 
 
Para atualização da nomenclatura científica foi utilizada, para as espécies nativas, a Lista de Espécies da 
Flora do Brasil (JBRJ, 2013), e para as exóticas foi utilizado The Plant List (2013), ambas as bases 
virtuais acessadas em setembro de 2014. 
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Foto 8.2.1-1: Procedimento metodológico para o 
cadastramento dos indivíduos arbóreos na ADA 

(plaqueteamento) 

Foto 8.2.1-2: Procedimento metodológico para o 
cadastramento dos indivíduos arbóreos na ADA 

(medição do CAP) 
 
 
As descrições das fisionomias vegetais existentes na ADA e AID são aqui apresentadas com base nos 
parâmetros definidos na Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP n° 1, de 17 de fevereiro de 1994, e 
Resolução CONAMA n° 1, de 31 de janeiro de 1994. Para a identificação de espécies vegetais 
ameaçadas, encontradas no levantamento da vegetação na ADA, foi realizada uma consulta aos 
seguintes documentos: 
 
 Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção apresentada na Instrução 

Normativa do Ministério do Meio Ambiente n° 6 de 23 de setembro de 2008; 
 

 Lista Oficial das Espécies da Flora do Estado de São Paulo Ameaçadas de Extinção apresentada 
na Resolução SMA n° 48 de 21 de setembro de 2004;  

 
 Lista Vermelha da IUCN das espécies ameaçadas (IUCN, 2014). 

 
Com relação ao grau de endemismo, as espécies foram classificadas segundo informações disponíveis 
na Lista de Espécies da Flora do Brasil (JBRJ, 2013). 
 
8.2.1.1 Área de Influência Indireta - AII 
 
De acordo com Menezes (1999), na região da Baixada Santista estão presentes as bacias de importantes 
rios: Cubatão, Mogi, Jurubatuba, Quilombo, Diana, Itapanhaú, Piacabuçu, Aguapeú e Branco, que 
nascem no alto da Serra do Mar e deságuam no estuário de Santos. Quando esses rios descem a 
escarpa da Serra do Mar apresentam fluxos rápidos e intensos, mas com a chegada na planície costeira 
essa energia diminui, e muitos canais são formados, gerando um emaranhado de rios, transformando 
essa área em um ambiente propício ao desenvolvimento de manguezais (GOLDENSTEIN, 1972 apud 
SANTOS & FURLAN, 2010). 
 
Conforme o Instituto Florestal (2005), a Bacia Hidrográfica da Baixada Santista ocupa uma área de 
288.700 ha, de acordo com seus limites físicos, apresentando 207.293 ha de vegetação natural 
remanescente que correspondem a 71,8% de sua superfície. As categorias de vegetação com maior 
ocorrência são a Restinga (52.260 ha) e Floresta Ombrófila Densa Montana (34.084 ha) (INSTITUTO 
FLORESTAL, 2005).  
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A vegetação remanescente (207.293 ha) está dividida em 2.045 fragmentos, sendo que deste total 1.178 
(57,6%) apresentam superfície de até 10 ha e 254 com até 20 ha. Observa‐se, portanto, que 1.432 
fragmentos (70%) apresentam superfície entre 0 e 20 ha (INSTITUTO FLORESTAL, 2005).  
 
O município de Santos, com população estimada em 2014 de 433.565 habitantes, possui área de 28.067 
ha com 19.003,4 ha (67,7%) de cobertura vegetal (INSTITUTO FLORESTAL, 2005; IBGE, 2014b). Como 
consequência de seu histórico de ocupação, o município apresenta poucos fragmentos de vegetação, 
estando os mesmos localizados majoritariamente nos morros. A vegetação na área urbana do município 
é caracterizada por indivíduos arbóreos isolados e encontra-se distribuída nas praças e passeios 
urbanos. 
 
A Área de Influência Indireta do empreendimento está localizada na área urbana do município de Santos 
e está totalmente inserida na zona de amortecimento do Pq. Estadual Xixová-Japuí, conforme pode ser 
observado, referencialmente, através do “Mapa das Unidades de Conservação da AII” (MB-CNV-05), 
mostrado adiante no item 8.2.3.2. 
 
Dentro dos limites da AII, merece destaque o Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos. 
Inaugurado em 1945 com o intuito de contribuir para a conservação da biodiversidade, apresenta cerca 
de 20 mil m² de área verde em meio ao centro urbano. A vegetação do parque é um misto de jardins 
cultivados com espécies nativas do Brasil e exóticas. Há ainda uma coleção de orquídeas com cerca de 
5.000 exemplares. Diversos animais silvestres são encontrados pelo parque, entre eles macacos-aranha, 
macucos, guarás, jacuguaçus, micos-leões-dourados e sauins, além de aves migratórias que passam 
pelo local por causa da presença de um lago de 1.180 m² (FIOCRUZ, s/d). 
 
Com sua porção localizada dentro da AII, a orla marítima do município de Santos, também é merecedora 
de destaque. Santos é considerada a cidade com o maior jardim de orla do mundo. Conforme 
informações disponibilizadas no site da Prefeitura de Santos, a orla santista apresenta gramados e 
alamedas de palmeiras, além de 23 espécies de arbustos isolados. 
 
A orla, em sua extensão total, apresenta 5.335 metros de comprimento e largura entre 45 e 50 metros 
contendo, ao todo, 815 canteiros. Os canteiros que recebem primeiro o vento sul contêm espécies mais 
resistentes, que formam uma barreira de proteção para os canteiros internos, os quais apresentam 
espécies como o biri-vermelho (Canna indica), crisântemos (Crysanthemum sp.), lírios-amarelos 
(Hemerocallis flava) e brancos (Spathiphyllum sp.). 
 
De acordo com levantamento botânico realizado, foram registradas 1.746 árvores, sendo 943 palmeiras 
de pequeno e médio porte, de 21 espécies distintas. Os chapéus-de-sol (Terminalia catappa) 
representam 90% das outras 803 espécies restantes (SANTOS, s/d). 
 
8.2.1.2 Área de Influência Direta - AID 
 
Dentro dos limites da AID, a vegetação presente no sistema viário é a tipicamente encontrada na 
arborização urbana do município de Santos, com espécies como Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman (jerivá), Calophyllum brasiliense (guanandi), Terminalia catappa (chapéu-de-sol), entre outras. 
Além das praças e áreas particulares, um trecho da AID está inserido em uma porção do Monte Serrat. 
 
O “Mapa de Áreas Verdes Urbanas e Legislação Ambiental da AID” (MB-CNV-01), articulado em 4 folhas 
e apresentado a seguir,  mostra que na AID estão consolidadas 17 praças conforme identificadas a 
seguir:  
 
 Praça Almirante Tamandaré, 
 Praça Antônio Telles, 
 Praça Azevedo Júnior, 
 Praça Barão de Rio Branco, 
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 Praça D. Ídilio José Soares, 
 Praça da República, 
 Praça dos Andradas, 
 Praça Francisco Martins dos Santos, 
 Praça Iguatemy Martins, 
 Praça José Bonifácio, 
 Praça Nagasaki, 
 Praça Padre Champagnat, 
 Praça Professor Domingos Fuschini, 
 Praça Rui Barbosa, 
 Praça Rui Ribeiro Couto, 
 Praça Tenente Mauro de Miranda e 
 Praça Visconde de Mauá. 

 
Dentre as praças citadas anteriormente, cinco delas merecem destaque em decorrência da área 
abrangida pelas mesmas e/ou da abundância de indivíduos arbóreos nelas existentes. Estas praças 
estão descritas a seguir e a lista de espécies da flora, resultante do levantamento florístico realizado, está 
apresentada no Quadro 8.2.1.2-1. 
 
Os dados obtidos no levantamento florístico revelam que do total de espécies levantadas na AID, 41,5% 
são nativas do Brasil e 51,2% são exóticas. 
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 Praça dos Andradas 
 
Esta é uma das praças de maior destaque na AID, tendo sido fundada no século XIX. Atualmente, 
apresenta áreas verdes ajardinadas e indivíduos arbóreos isolados nativos e exóticos, muitos de grande 
porte, como alguns exemplares das espécies Ficus benjamina L. (figueira-benjamina), Ficus microcarpa 
L.f. (figueira-lacerdinha) e Roystonea oleracea (Jacq.) O. F. Cook (palmeira-imperial) (Fotos 8.2.1.2-1 e 
8.1.2.1-2). A praça possui ainda uma fonte de água localizada em sua parte central e é marcada pelo uso 
recreativo por parte da população (Fotos 8.1.2.1-3 e 8.2.1.2-4). 
 

Foto 8.2.1.2-1 – Presença de exemplares arbóreos de 
grande porte e áreas ajardinadas. 
 

Foto 8.2.1.2-2 – Espécimes de Ficus sp. de grande 
porte. 

Foto 8.2.1.2-3 – Fonte de água localizada no interior da 
Praça, em área com acesso restrito. 

Foto 8.2.1.2-4 – Uso recreativo da Praça por parte da 
população. 
 

 
Pequenas porções da praça, localizadas junto às avenidas João Pessoa e Amador Bueno, estão 
inseridas na ADA do empreendimento. As informações obtidas do cadastro arbóreo dos indivíduos 
inseridos na ADA e, portanto, passíveis de supressão, serão apresentadas posteriormente, em item 
específico e na “Lista dos Indivíduos Arbóreos Cadastrados na ADA”, no “Mapa dos Indivíduos Arbóreos 
Cadastrados na ADA” (MB-CNV-02) e no Relatório Fotográfico dos Indivíduos Arbóreos Cadastrados na 
ADA, sendo estes dois últimos apresentados adiante, no item 8.2.1.3. 
 
Tendo em vista que a área arborizada da Praça dos Andradas é considerada um bem tombado (SPHAN, 
Proc. 545-T-56, inscrição nº 448, v.1, f. 83, 12/05/1959), todos os indivíduos arbóreos presentes em seu 
interior, nos locais de livre acesso, foram cadastrados, ainda que somente alguns exemplares sejam 
passíveis de supressão (ou seja, aqueles inseridos na ADA) em decorrência da implantação do 
empreendimento. As informações relativas ao cadastro arbóreo de todos os indivíduos localizados nesta 
praça podem ser obtidas na Lista dos Indivíduos Arbóreos Cadastrados na Praça dos Andradas, “Mapa 
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dos Indivíduos Arbóreos Cadastrados na Praça dos Andradas” (MB-CNV-03) e no Relatório Fotográfico 
dos Indivíduos Arbóreos Cadastrados na Praça dos Andradas, apresentados adiante, no item 8.2.1.3. 
 
 Praça Rui Barbosa 

 
Praça de pequenas dimensões, porém contendo indivíduos arbóreos de grande porte de uma única 
espécie nativa, Licania tomentosa (Benth.) Fritsch (Oiti). Apresenta em seu interior um monumento em 
homenagem a Bartholomeu de Gusmão. As Fotos 8.2.1.2-5 e 8.2.1.2-6, abaixo, apresentam uma visão 
geral da praça. 
 

Foto 8.2.1.2-5 – Visão geral da Praça Rui Barbosa. Foto 8.2.1.2-6 – Monumento localizado no interior da 
Praça Rui Barbosa, rodeado por indivíduos arbóreos. 

 
 
 Praça Visconde de Mauá 

 
Criada em 1801 como Largo da Misericórdia e nomeada Praça Mauá em 1887, abriga em seu interior o 
Marco Distrital. É uma das praças de maiores dimensões na AID, marcada por planejamento paisagístico, 
abrigando exemplares arbóreos de grande porte e áreas ajardinadas, como pode ser visualizado nas 
Fotos 8.2.1.2-7 a 8.2.1.2-10. Também é utilizada para fins recreativos. 
 

Foto 8.2.1.2-7 – Visão geral da Praça Visconde de Mauá. Foto 8.2.1.2-8 – Presença de exemplares arbóreos de 
grande porte e áreas ajardinadas. 
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Foto 8.2.1.2-9 – Visão geral da Praça Visconde de Mauá. Foto 8.2.1.2-10 – Uso recreativo da Praça Visconde de 
Mauá. 

 
 
 Praça Barão de Rio Branco 

 
Praça de pequenas dimensões, abriga o monumento em homenagem aos construtores do porto de 
Santos, Cândido Gaffrée e Eduardo Palassin Guinle. Ao redor do monumento estão presentes 
exemplares arbóreos de grande porte (Fotos 8.2.1.2-11 e 8.2.1.2-12). 
 

Foto 8.2.1.2-11 – Visão geral da Praça Barão de Rio 
Branco. 

Foto 8.2.1.2-12 – Vegetação presente na Praça. 

 

 Praça José Bonifácio 
 
Localizada próximo à Catedral de Santos, é uma praça de grandes dimensões, criada já no século XX 
(teve sua pedra fundamental lançada em 1909, porém sendo completada em 1924). A praça é marcada 
por um planejamento paisagístico e abriga diferentes espécies vegetais em seu interior. Apresenta, ainda, 
uso recreativo por parte da população. As Fotos 8.2.1.2-13 a 8.2.1.2-16 apresentam uma visão geral da 
Praça. 
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Foto 8.2.1.2-13 – Árvores isoladas e áreas ajardinadas 
da Praça José Bonifácio. 
 

 Foto 8.2.1.2-14 – Vegetação presente na Praça José 
Bonifácio. 

Foto 8.2.1.2-15 – Vegetação presente na Praça José 
Bonifácio. 

Foto 1.3.1.3-16 – Diferentes espécies vegetais presente 
na Praça. 

 
 
A lista de espécies da flora, resultante do levantamento florístico realizado nas praças descritas 
anteriormente, está apresentada no Quadro 8.2.1.2-1. 
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Quadro 8.2.1.2-1: Lista das espécies da flora registradas nas praças dos Andradas, Rui Barbosa, 
Visconde de Mauá, Barão de Rio Branco e José Bonifácio. 

 

Nome Científico Nome Popular Origem

Praças 

Andradas
Barão de 

Rio 
Branco 

José 
Bonifácio

Rui 
Barbosa 

Visconde 
de Mauá 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan angico  N x 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & 
Drude 

palmeira-australiana E x 
   

x 

Artocarpus heterophyllus Lam. jaqueira E x 

Caesalpinia echinata Lam. pau-brasil N x 

Caryota urens L. 
palmeira-rabo-de-
peixe 

E 
  

x 
  

Cassia bakeriana Craib.  cássia-rósea E x x 

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. Ex DC. chuva-de-ouro N x 

Cassia fistula L. cássia-fístula E x 

Cecropia glaziovii Snethl. embaúba-vermelha N x 

Cupania oblongifolia Mart. caboatã N x 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. ipê-verde N x 

Delonix regia (Hook.) Raf. flamboyant E x x 

Dracaena sp. dracena E x 

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. areca-bambu E x 

Eugenia uniflora L. pitangueira N x 

Ficus benjamina L. figueira-benjamina E x 

Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Mart. figueira-da-pedra N x 

Ficus insipida Willd. figueira-do-brejo N x 

Ficus microcarpa L. f. figueira-lacerdinha E x x 

Ficus sp. figueira  X x 
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Nome Científico Nome Popular Origem

Praças 

Andradas
Barão de 

Rio 
Branco 

José 
Bonifácio

Rui 
Barbosa 

Visconde 
de Mauá 

Holocalyx balansae Micheli alecrim-de-campinas N x 

Indeterminada indeterminada X x 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch oiti N x x x 

Livistonia chinensis  (N.J.Jacquin) R.Brown ex Mart. palmeira-leque E x x x 

Mangifera indica L. mangueira E x x 

Myrtaceae 1   X x 

Pachira aquatica Aubl. monguba N x 

Pandanus utilis Bory pândano E x 

Persea americana Mill. abacateiro E x 

Phoenix roebelenii O'Brien tamareira anã E x 

Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz sibipiruna N x 

Psidium guajava L. goiabeira E x 

Roystonea oleracea (Jacq.) O. F. Cook palmeira-imperial E x 

Sapindus saponaria L. sabão-de-soldado N x 

Solanum sp.   N x 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N x x x 

Syzygium cumini (L.) Skeels jambolão E x 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry jambo E x 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith ipê-branco N x 

Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E x 

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze tipuana E x 
 
Legenda: Origem: (N) = espécie nativa do Brasil; (E) = espécie exótica; (X) = espécie não identificada quanto à origem 
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Vale ressaltar ainda que uma porção do Monte Serrat está situado dentro dos limites da AID do 
empreendimento, englobando, inclusive, Áreas de Preservação Permanente (APPs), conforme mostrado 
no “Mapa das Áreas Verdes Urbanas e Legislação Ambiental da AID” (MB-CNV-01), já apresentado 
anteriormente. 
 
Conforme apresentado anteriormente nas Fotos 8.2.1.2-18 e 8.2.1.2-19, é possível observar o 
estabelecimento de moradias nessa região do Monte Serrat. A vegetação presente na porção do Monte 
localizada na AID é caracterizada como Floresta Ombrófila Densa e encontra-se, de forma geral, em 
estágio inicial de sucessão. Em alguns locais é possível ver a área dominada por bambuzal, e em outros, 
plantações de bananeiras entre as casas e a vegetação (Fotos 8.2.1.2-20 e 8.2.1.2-21).  É possível 
observar em algumas áreas, sobretudo onde não houve um processo de ocupação antrópica, a presença 
de uma comunidade vegetal melhor estruturada, com maior diversidade florística e presença de 
indivíduos arbóreos de maior porte, porém em outros locais essa mesma vegetação apresenta lianas em 
desequilíbrio, provavelmente devido à retirada de indivíduos arbóreos com a consequente abertura de 
clareiras, como visualizado nas Fotos 8.2.1.2-22 e 8.2.1.2-23.  
 

 

Foto 8.2.1.2-18 – Ocupação do Monte Serrat 
Foto 8.2.1.2-19 – Consolidação de moradias no Monte 
Serrat 
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Foto 8.2.1.2-20 – Presença dominante de bambus. 
 

Foto 8.2.1.2-21 – Presença de bananeiras e bambuzal 
em meio à vegetação nativa. 

Foto 8.2.1.2-22 – Comunidade arbórea presente no 
Monte Serrat, em áreas sem ocupação antrópica. 

Foto 8.2.1.2-23 – Presença de lianas em desequilíbrio. 

 
 
8.2.1.3 Área Diretamente Afetada - ADA 
 
Na Área Diretamente Afetada foram cadastrados 337 indivíduos arbóreos, os quais estão devidamente 
identificados na “Lista dos Indivíduos Arbóreos Cadastrados na ADA” e respectivo “Relatório Fotográfico”, 
apresentados adiante. 
 
A localização dos indivíduos arbóreos cadastrados pode ser observada através do  “Mapa dos Indivíduos 
Arbóreos Cadastrados na ADA” (MB-CNV-02), articulado em 9 folhas. 
 
Do total de indivíduos cadastrados, foram identificadas 44 espécies pertencentes a 19 famílias, conforme 
composição das espécies apresentadas no Quadro 8.2.1.3-1 e Figura 8.2.1.3-1. Das espécies 
identificadas, 23 são exóticas e 20 são nativas. Uma única espécie não foi identificada quanto à origem. 
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Quadro 8.2.1.3-1 
Quadro geral das espécies cadastradas na ADA 

 

Família Espécie Nome popular Origem 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi aroeira-pimenteira N 

Apocynaceae Nerium oleander L. espirradeira E 

Arecaceae 

Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude palmeira-australiana E 

Caryota urens L. palmeira-rabo-de-peixe E 

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. areca-bambu E 

Livistonia chinensis (N.J.Jacquin) R.Brown ex Mart. palmeira-leque E 

Roystonea oleracea (Jacq.) O. F. Cook palmeira-imperial E 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 

Asparagaceae Dracaena sp. dracena E 

Bignoniaceae 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. ipê-verde N 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos ipê-amarelo N 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos ipê-roxo N 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos ipê-roxo-de-bola N 

Handroanthus sp. ipê-amarelo  N 

Tabebuia heterophylla (DC.) Britton ipê-de-el-salvador E 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith. ipê-branco N 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa (Benth.) Fritsch oiti N 

Clusiaceae Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 

Combretaceae Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 

Fabaceae 

Albizia cf. lebbeck (L.) Benth. ébano-oriental E 

Bauhinea variegata L. pata-de-vaca E 

Cassia bakeriana Craib.  cássia-rósea E 

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. Chuva-de-ouro N 

Clitoria fairchildiana R.A.Howard sombra-de-vaca N 
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Família Espécie Nome popular Origem 

Inga marginata Willd. ingá-feijão N 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz pau-ferro N 

Poecilanthe parviflora Benth. lapacho N 

Lytrhaceae 
Lagerstroemia indica L. resedá E 

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers resedá-gigante E 

Malvaceae 
Hibiscus rosa-sinensis L. hibisco E 

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns longiflrum N 

Melastomataceae Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. quaresmeira N 

Moraceae 

Artocarpus heterophyllus Lam. jaqueira E 

Ficus benjamina L. figueira-benjamina E 

Ficus microcarpa L. f. figueira-lacerdinha E 

Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Mart. figueira-da-pedra N 

Morus nigra L. amoreira E 

Myrtaceae 
Syzygium cumini (L.) Skeels jambolão E 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry jambo-rosa E 

Podocarpaceae Podocarpus sp. pinheiro X 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. nespereira E 

Rutaceae Murraya paniculata (L.) Jack. falsa-murta E 

Sapindaceae Sapindus saponaria L. sabão-de-soldado N 

Urticaceae Cecropia glaziovii Snethl. embaúba-vermelha N 
 
Legenda: Origem: (N) = espécie nativa do Brasil; (E) = espécie exótica; (X) = espécie não identificada quanto à origem.  (*) = espécie quase ameaçada segundo a Lista de Espécies da Flora do 
Brasil (JBRJ, 2013) 
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Figura 8.2.1.3-1: Distribuição das espécies vegetais em famílias, para a ADA 

 
 
Os resultados obtidos a partir da classificação das espécies quanto à sua origem (nativa ou exótica), para 
a ADA, quando comparados aos encontrados na AID, indicam haver uma proporção similar entre 
espécies exóticas e nativas entre essas duas áreas. 
 
Vale mencionar que o levantamento florístico na AID foi realizado apenas nas cinco praças mais 
relevantes com relação à área e/ou cobertura vegetal e não incluiu a arborização presente no sistema 
viário. Além disso, por ser um levantamento qualitativo, não foi possível ter conhecimento da distribuição 
dos indivíduos presentes na AID em relação à origem, somente das espécies. 
 
Embora o número de espécies exóticas registrado na ADA seja maior que o de nativas, Santos 
demonstra ser uma cidade com alto número de espécimes arbóreos nativos, uma vez que dos 337 
indivíduos cadastrados, 111 são espécimes de origem exótica e 221 são espécimes nativos do Brasil. A 
abundância de indivíduos arbóreos nativos sobre os exóticos é um fator positivo, uma vez que a cidade, 
em decorrência de seu processo de urbanização, apresenta praticamente toda a sua área natural 
degradada. Porém, a diversidade utilizada na arborização urbana revelou-se muito baixa. Como pode ser 
visto na Figura 8.1.2.3-2, 67% dos indivíduos nativos amostrados são representados por apenas duas 
espécies. 
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Figura 8.2.1.3-2: Distribuição dos indivíduos arbóreos nativos do Brasil por espécies, para a ADA. 
 
 
Dentre as espécies registradas na ADA, apenas Handroanthus impetiginosus é classificada como “quase 
ameaçada”, segundo a Lista de Espécies da Flora do Brasil (JBRJ, 2013). Das espécies registradas, 
nenhuma está inserida na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção 
(Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente nº 6, de 23 de setembro de 2008), Lista Oficial das 
Espécies da Flora do Estado de São Paulo Ameaçadas de Extinção (Resolução SMA nº 48, de 21 de 
setembro de 2004) e Lista Vermelha da IUCN (IUCN, 2014). No cadastramento arbóreo foram levantadas 
seis espécies endêmicas de acordo com a Lista de Espécies da Flora do Brasil (JBRJ, 2013), são elas: 
Licania tomentosa, Libidibia ferrea, Pseudobombax grandiflorum, Tibouchina granulosa, Ficus enormis e 
Cecropia glaziovii. 
 
Das espécies conhecidas para a ADA e AID, 35,9% (23 espécies) foram registradas exclusivamente na 
ADA, 31,3% (20 espécies) foram levantadas apenas na AID e 32,8% (21 espécies) foram registradas em 
ambas as áreas. Essa aparente baixa similaridade florística pode ser reflexo das diferentes metodologias 
utilizadas para o conhecimento florístico da vegetação presente nas duas áreas. 
 
Ainda, os dados primários obtidos para ADA e AID revelam que 23 das 44 espécies (52,3%) da flora 
registradas na ADA e 25 das 41 espécies (61%) levantadas na AID apresentam dispersão zoocórica, 
evidenciando a importância da relação vegetação/fauna. Deve-se ressaltar que, embora muitas espécies 
vegetais não apresentem síndrome de dispersão zoocórica, ainda assim, elas podem ser importantes 
para a fauna ao oferecer alimento (direto ou indireto), abrigo e recursos reprodutivos. Das 23 espécies 
vegetais de dispersão zoocórica registradas na ADA e, portanto, sujeitos à supressão, 16 espécies são 
comuns à AID. Ou seja, a vegetação presente na AID, preservada de remoção, proporciona também 
recursos a fauna.  
 
Consolidando e ilustrando todas as informações relacionadas ao cadastramento arbóreo realizado tanto 
na ADA como também na Praça dos Andradas, são apresentados a seguir, respectivamente: 
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 Quadro 8.2.1.3-2: Indivíduos Arbóreos Cadastrados na ADA; 
 

 Quadro 8.2.1.3-3: Registros fotográficos dos indivíduos arbóreos cadastrados na ADA; 
 

 Mapa dos Indivíduos Arbóreos Cadastrados na ADA (MB-CNV-02), articulado em 9 folhas; 
 

 Quadro 8.2.1.3-4: Indivíduos Arbóreos Cadastrados na Praça dos Andradas; 
 

 Quadro 8.2.1.3-5: Registros fotográficos dos indivíduos arbóreos cadastrados na Praça dos 
Andradas; 
 

 Mapa dos Indivíduos Arbóreos Cadastrados na Praça dos Andradas (MB-CNV-03). 
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Quadro 8.2.1.3-2 
Indivíduos Arbóreos Cadastrados na ADA 

 

Nº 
árv. 

Nome Científico Nome popular 
Orige

m 

DAP 
parcial 

(cm) 

√∑DAP² 
(cm) 

Altur
a 

total 

Altur
a 

fuste 
E.F Observações 

Volume 
total (m³) 

Coordenadas  X e Y 
(Projeção UTM; Datum 

SIRGAS 2.000) 

301 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 62,4 62,4 14 9 Bom   3,00 364400,2978 7352332,521 

303 Roystonea oleracea (Jacq.) O. F. Cook palmeira-imperial E 72 72,0 23 21 Bom   6,55 364412,4552 7352332,076 

304 Roystonea oleracea (Jacq.) O. F. Cook palmeira-imperial E 61,8 61,8 14 12 Bom   2,94 364422,759 7352328,973 

305 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 65,1 65,1 17 14 Bom   3,96 364430,4661 7352327,691 

332 Bauhinea variegata L. pata-de-vaca E 
16,9 + 

9,2 
19,2 4 2 Bom   0,08 364168,6546 7352509,054 

333 Ficus microcarpa L. f. 
figueira-
lacerdinha 

E 
29,3 + 
33,3 

44,4 6,5 4 Bom   0,70 364151,1335 7352504,096 

334 
Livistonia chinensis (N.J.Jacquin) R.Brown ex 
Mart. 

palmeira-leque E 52,2 52,2 4,2 4,1 Bom   0,63 364099,3722 7352418,129 

355 Clitoria fairchildiana R.A.Howard sombra-de-vaca N 41,4 41,4 8 5 Ruim 
Tronco com 
cupim 

0,75 364118,6629 7352427,295 

336 Caryota urens L. 
palmeira-rabo-
de-peixe 

E 59,2 59,2 10 8 Bom   1,93 364119,416 7352419,764 

337 Ficus microcarpa L. f. 
figueira-
lacerdinha 

E 

7,2 + 
7,5 + 
10,2 + 

5,7 

15,6 4 2 Bom   0,05 364115,1805 7352416,954 

338 Caryota urens L. 
palmeira-rabo-
de-peixe 

E 47,5 47,5 13 13 Ruim Morrendo 1,61 364114,1445 7352412,271 

339 Caryota urens L. 
palmeira-rabo-
de-peixe 

E 50 50,0 15 13 Regular Folhas comidas 2,06 364120,6238 7352410,252 

340 Ficus enormis Mart. Ex Miq. figueira-da-pedra N 

8,8 + 
7,5 + 
10,2 + 
6,7 + 7 

32,6 6 2 Bom   0,35 364117,2235 7352402,89 

341 Caryota urens L. 
palmeira-rabo-
de-peixe 

E 56,1 56,1 11 8,5 Ruim 
Tronco rachado  
de fora a fora 

1,90 364114,272 7352402,384 

342 Clitoria fairchildiana R.A.Howard sombra-de-vaca N 
6,4 + 
4,8 + 
73,6 

74,0 12 8 Ruim 
Tronco 
apodrecendo; 
com sinal de fogo 

3,61 364127,7118 7352407,54 

343 Caryota urens L. 
palmeira-rabo-
de-peixe 

E 52,5 52,5 13 11 Ruim 
Ausência de 
folhas 

1,97 364132,6129 7352397,696 

344 
Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. 
Dransf. 

areca-bambu E 
7,2 + 
6,5 + 

16,7 7 6,5 Bom   0,11 364133,396 7352392,399 
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Nº 
árv. 

Nome Científico Nome popular 
Orige

m 

DAP 
parcial 

(cm) 

√∑DAP² 
(cm) 

Altur
a 

total 

Altur
a 

fuste 
E.F Observações 

Volume 
total (m³) 

Coordenadas  X e Y 
(Projeção UTM; Datum 

SIRGAS 2.000) 
6,5 + 
6,4 + 
7,6 + 
6,7 

345 Caryota urens L. 
palmeira-rabo-
de-peixe 

E 57,6 57,6 16 16 Ruim 
Ausência de 
folhas 

2,92 364134,7245 7352394,619 

346 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) 
Mattos 

ipê-roxo-de-bola N 30,6 30,6 11 7 Bom   0,57 364146,584 7352391,684 

347 Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns longiflrum N 62,7 62,7 16 12,5 Bom   3,46 364151,1384 7352378,349 

348   morto X 53,8 53,8 8 8 X   1,27 364158,3256 7352382,236 

349 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers resedá-gigante E 51 51,0 17 9 Bom   2,43 364155,0828 7352373,825 

350 Caryota urens L. 
palmeira-rabo-
de-peixe 

E 54,8 54,8 14 14 Ruim 
Ausência de 
folhas 

2,31 364163,9536 7352372,707 

351 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 25,8 25,8 8 7 Bom   0,29 364166,1933 7352373,815 

352 Syzygium cumini (L.) Skeels jambolão E 
13,4 + 
15,4 

20,4 6,5 5 Bom   0,15 364169,2123 7352369,667 

353 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 5,3 5,3 2 0,6 Bom   0,00 364167,8178 7352366,405 

354 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 19,1 19,1 8 6,5 Bom   0,16 364168,746 7352362,727 

355 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18 18,0 6 5 Bom   0,11 364172,6315 7352366,49 

356 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 23,7 23,7 6,5 5 Bom   0,20 364169,8326 7352364,741 

357 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 26,6 26,6 8 7 Bom   0,31 364168,3436 7352361,827 

358 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 40,6 40,6 11 4 Bom   1,00 364187,5385 7352368,026 

359 
Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. 
Dransf. 

areca-bambu E 

8 + 5,1 
+ 7,2 + 
5,7 + 
4,8 + 

5,1 + 8 
+ 4,8 + 
5,7 + 
5,6 + 
5,4 + 
5,9 

20,9 6 4 Bom   0,14 364191,4203 7352377,203 
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Nº 
árv. 

Nome Científico Nome popular 
Orige

m 

DAP 
parcial 

(cm) 

√∑DAP² 
(cm) 

Altur
a 

total 

Altur
a 

fuste 
E.F Observações 

Volume 
total (m³) 

Coordenadas  X e Y 
(Projeção UTM; Datum 

SIRGAS 2.000) 

360 Clitoria fairchildiana R.A.Howard sombra-de-vaca N 68,5 68,5 12 8 Bom   3,09 364192,2445 7352356,667 

361 Cecropia glaziovii Snethl. 
embaúba-
vermelha 

N 38,5 38,5 9 6 Bom   0,73 364223,3108 7352351,687 

362 Cecropia glaziovii Snethl. 
embaúba-
vermelha 

N 21,7 21,7 9 6 Bom   0,23 364226,2379 7352358,587 

363 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) 
H.Wendl. & Drude 

palmeira-
australiana 

E 26,3 26,3 7 6 Bom   0,27 364256,1739 7352362,275 

364 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) 
H.Wendl. & Drude 

palmeira-
australiana 

E 22,3 22,3 7 6 Bom   0,19 364283,5311 7352354 

365 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 24,8 24,8 7 4 Bom   0,24 365174,4634 7352283,319 

366 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 37,3 37,3 7 4 Bom   0,54 365133,368 7352296,754 

367 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 36,8 36,8 9 4 Bom   0,67 365101,9576 7352299,358 

368 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 31,4 31,4 8,5 4 Bom   0,46 365023,9705 7352317,733 

369 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 40,8 40,8 9 4 Bom   0,82 365012,545 7352323,691 

370 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 33,9 33,9 10 8 Bom   0,63 364988,0394 7352321,989 

371 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers resedá-gigante E 36,3 36,3 9 6 Bom   0,65 364969,2614 7352331,214 

372 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 25,2 25,2 9 6 Bom   0,31 364965,1652 7352361,784 

373 Lagerstroemia indica L. resedá E 5,6 5,6 2,5 1,3 Ruim 
Aparentemente 
morrendo 

0,00 364938,2696 7352351,923 

374 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers resedá-gigante E 34,4 34,4 9 4 Bom   0,59 364916,0818 7352349,81 

375 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers resedá-gigante E 36,1 36,1 9 4,5 Bom   0,64 364904,0513 7352354,767 

376 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 21,5 21,5 8 5 Bom   0,20 364892,2254 7352358,05 

377 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers resedá-gigante E 32,8 32,8 9 4,5 Regular   0,53 364873,8282 7352354,802 

378 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers resedá-gigante E 41,1 41,1 10 6 Regular Desequilibrada 0,93 364848,6313 7352357,327 

379 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 31,5 31,5 9 4 Bom   0,49 364837,4176 7352371,054 

380 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 21 21,0 8 4.5 Bom   0,19 364828,12 7352376,473 
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Nº 
árv. 

Nome Científico Nome popular 
Orige

m 

DAP 
parcial 

(cm) 

√∑DAP² 
(cm) 

Altur
a 

total 

Altur
a 

fuste 
E.F Observações 

Volume 
total (m³) 

Coordenadas  X e Y 
(Projeção UTM; Datum 

SIRGAS 2.000) 

381 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 22 22,0 8 4.5 Bom   0,21 364816,6086 7352388,531 

382 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers resedá-gigante E 21 21,0 5 3 Ruim   0,12 364773,6901 7352407,605 

383 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 39,5 39,5 8 5 Bom   0,69 364758,6538 7352384,11 

384 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers resedá-gigante E 37,9 37,9 11 6 Bom   0,87 364746,9438 7352396,196 

385 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 35,8 35,8 9 4 Bom   0,63 364707,6242 7352409,149 

386 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 26,8 26,8 8 4 Bom   0,32 364704,5856 7352410,059 

387 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 33,6 33,6 9 6 Bom   0,56 364684,5151 7352410,715 

388 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 37,4 37,4 8 4.5 Bom   0,61 364663,2482 7352425,371 

389 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 23,4 23,4 9 4 Bom   0,27 364648,3793 7352430,28 

390 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers resedá-gigante E 38,7 38,7 9 5 Bom   0,74 364628,7585 7352409,893 

391 Licania tomentosa (Benth.) Fritsch oiti N 43,9 43,9 9 6 Bom   0,95 364580,8054 7352423,865 

392 Licania tomentosa (Benth.) Fritsch oiti N 50,6 50,6 10 5 Bom   1,41 364599,8867 7352419,882 

393 Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry jambo-rosa E 45,9 45,9 11 7 Bom   1,27 365171,8932 7352161,225 

394 Cassia bakeriana Craib.  cássia-rósea E 56,1 56,1 11 8 Ruim 
Lesões no tronco. 
Praga 

1,90 365166,1063 7352160,716 

395 Cassia bakeriana Craib.  cássia-rósea E 46,8 46,8 10 4,5 Regular 
Lesão no colo. 
Sinais de praga 

1,20 365148,4832 7352163,069 

396 Cassia bakeriana Craib.  cássia-rósea E 48,1 48,1 11,5 6,5 Regular Sinais de praga 1,46 365133,4115 7352157,162 

397 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 29,8 29,8 9 3,5 Bom Calçada 0,44 365336,0101 7352251,692 

398 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 36,1 36,1 9 4 Bom Calçada 0,64 365348,6512 7352247,533 

399 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 30,3 30,3 9 4 Bom Calçada 0,45 365364,7599 7352256,542 

401 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 24,8 24,8 9 4 Bom Calçada 0,30 365377,6851 7352243,913 

402 Poecilanthe parviflora Benth. lapacho N 
11,4 + 
11,8 

16,4 6 3 Bom Calçada 0,09 365537,8441 7352215,239 
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Nº 
árv. 

Nome Científico Nome popular 
Orige

m 

DAP 
parcial 

(cm) 

√∑DAP² 
(cm) 

Altur
a 

total 

Altur
a 

fuste 
E.F Observações 

Volume 
total (m³) 

Coordenadas  X e Y 
(Projeção UTM; Datum 

SIRGAS 2.000) 

403 Hibiscus rosa-sinensis L. hibisco E 
5,9 + 
5,4 

8,0 5 2 Bom Calçada 0,02 365541,2579 7352214,469 

404 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 24,2 24,2 5,5 2,5 Regular 
Calçada. Lesão 
no tronco. Praga 

0,18 365551,6854 7352212,098 

405 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 25 25,0 8 2,8 Bom Calçada 0,27 365643,8804 7352183,659 

406 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 28,7 28,7 7,5 4 Bom Calçada 0,34 365669,7594 7352183,603 

407 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 32,2 32,2 8 3,5 Regular 
Calçada. Lesão 
no tronco. 

0,46 365674,7237 7352180,954 

408 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 15,6 15,6 5,5 1,7 Bom Calçada 0,07 365707,894 7352172,399 

409 Bauhinea variegata L. pata-de-vaca E 12,9 12,9 4,5 3,5 Bom Calçada 0,04 365788,3752 7351935,656 

410 Bauhinea variegata L. pata-de-vaca E 17,8 17,8 6 3 Regular Calçada. Praga 0,10 365788,0505 7351943,53 

411 Bauhinea variegata L. pata-de-vaca E 17,7 17,7 6 3,5 Ruim 
Calçada. Lesão 
no tronco. 
Inclinada. Praga 

0,10 365791,1447 7351951,585 

412 Bauhinea variegata L. pata-de-vaca E 21 21,0 6 3 Regular Calcada. Praga 0,15 365794,9107 7351958,297 

413 Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz pau-ferro N 22,8 22,8 6 3,8 Bom Calçada. 0,17 365797,4366 7351964,826 

414 Bauhinea variegata L. pata-de-vaca E 17,8 17,8 1,5 1,5 Ruim 
Calçada. Poda 
drástica com 
rebrota 

0,03 365798,9497 7351973,323 

415 Bauhinea variegata L. pata-de-vaca E 17,8 17,8 4,5 2,3 Ruim 
Calçada. 
Inclinada. Praga 

0,08 365805,7676 7352002,999 

416 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 

11 + 
12,1 + 
11,1 + 
5,3 + 
8,8 + 
6,7 

23,3 7 2,8 Bom Calçada 0,21 365805,1175 7352008,674 

417 Schinus terebinthifolius Raddi 
aroeira-
pimenteira 

N 8,1 8,1 3,5 2 Bom Calçada 0,01 365808,1866 7352021,226 

418 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 
10,7 + 
8,6 + 
8,6 

16,2 2,5 2 Regular 
Calçada. Poda 
drástica. Lesões 
no tronco 

0,04 365819,7232 7352167,713 

419 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 
7,8 + 
9,6 

12,4 2,5 1,8 Regular 
Calçada. Poda 
drástica 

0,02 365813,3314 7352166,515 
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420 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 29,3 29,3 6,5 4,5 Bom Calçada 0,31 365601,021 7352211,027 

421 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 30,9 30,9 7 5 Ruim 
Calçada. Lesões 
no colo e tronco. 
Praga 

0,37 365565,6818 7352217,155 

422 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 23,4 23,4 7 5 Ruim 
Calçada. Lesão 
no tronco. Praga 

0,21 365557,8852 7352226,25 

423 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 34,1 34,1 7 5 Ruim 
Calçada. Lesão 
no tronco 

0,45 365512,7407 7352232,847 

424 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 28,8 28,8 8 3,5 Bom Calçada 0,36 365479,1672 7352236,741 

425 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 40,4 40,4 9 3,8 Regular 
Calçada. Lesão 
no tronco. Praga 

0,81 365436,9957 7352247,491 

426 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 32,5 32,5 8,5 4 Bom Calçada 0,49 365370,3033 7352259,161 

427 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 25,2 25,2 7,3 3,5 Bom Calçada 0,25 365270,1875 7352280,499 

428 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 38,5 38,5 8,5 4,5 Ruim 
Calçada. Painel 
de lesão no 
tronco. Praga 

0,69 365228,3827 7352291,526 

429 Murraya paniculata (L.) Jack. falsa-murta E 4,9 4,9 3 1,6 Bom Calçada 0,00 365372,7564 7351706,175 

430 Murraya paniculata (L.) Jack. falsa-murta E 5,1 5,1 3,2 1,7 Bom Calçada 0,00 365369,388 7351708,543 

431 Murraya paniculata (L.) Jack. falsa-murta E 6,4 6,4 3,8 2 Bom Calçada 0,01 365367,4056 7351719,89 

432 Murraya paniculata (L.) Jack. falsa-murta E 7,5 7,5 3,8 2 Bom Calçada 0,01 365370,0221 7351727,737 

433 Murraya paniculata (L.) Jack. falsa-murta E 7,3 7,3 3,8 2,3 Regular Praga 0,01 365373,4946 7351728,096 

434 Murraya paniculata (L.) Jack. falsa-murta E 5,4 5,4 3,5 2 Bom Calçada 0,01 365373,7346 7351733,323 

435 Murraya paniculata (L.) Jack. falsa-murta E 9,1 9,1 3,7 1,7 Bom Calçada 0,02 365378,0744 7351744,696 

436 Murraya paniculata (L.) Jack. falsa-murta E 9,6 9,6 3,8 1,8 Bom Calçada 0,02 365377,6351 7351762,438 

437 Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. quaresmeira N 9,2 9,2 3,5 2 Bom   0,02 365346,5343 7351353,387 

438 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 33,8 33,8 9 5 Regular 
Calçada. Painel 
de lesão tronco. 
Praga 

0,56 365340,4243 7351295,369 

439 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 15,1 15,1 9 5 Regular 
Calçada. Lesão 
no tronco. Praga 

0,11 365330,0177 7351236,197 
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440 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 6,5 6,5 3 1,5 Bom Calçada 0,01 365327,4152 7351195,467 

441 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 41,7 41,7 7,5 5 Bom Calçada 0,72 365320,4598 7351135,913 

442 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 31,5 31,5 8 4 Regular 
Calçada. Lesões 
no tronco. Praga 

0,44 365323,6365 7351128,232 

443 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 30,9 30,9 7,5 3,5 Bom Calçada 0,39 365318,595 7351108,736 

444 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 21,7 21,7 9 7,5 Regular Lesões no tronco 0,23 365336,2891 7351129,436 

445 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 22,3 22,3 8 6 Bom   0,22 365330,9348 7351121,142 

446 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 23,2 23,2 9 7,5 Ruim Lesões 0,27 365333,9516 7351116,005 

447 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 21,2 21,2 8 6 Bom   0,20 365329,2114 7351111,424 

448 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 22,3 22,3 9 7 Regular Lesões no estipe 0,25 365335,0317 7351104,542 

449 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 22,9 22,9 9 7,5 Bom   0,26 365326,133 7351103,088 

450 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 21,2 21,2 5 4 Regular 
Lesões no estipe. 
Com formiga 

0,12 365333,6801 7351097,572 

451 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 29,5 29,5 6,5 3,8 Bom   0,31 365327,6617 7351088,887 

452 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 25,2 25,2 6,5 4,5 Ruim 
Lesões no estipe. 
Praga 

0,23 365334,5224 7351083,691 

453 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 19,1 19,1 4 2,5 Ruim Lesões no estipe 0,08 365326,7794 7351076,703 

454 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 19,4 19,4 9 7 Bom   0,19 365332,9961 7351074,307 

455 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 25,5 25,5 6 4,5 Bom   0,21 365328,2903 7351070,089 

456 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 23,9 23,9 6 4,5 Bom   0,19 365328,7587 7351066,906 

457 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 21,7 21,7 8 6,5 Ruim Lesões no estipe 0,21 365323,8882 7351059,152 

458 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18,8 18,8 7 5,5 Bom   0,14 365329,9368 7351056,689 

459 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18,5 18,5 7 5.5 Bom   0,13 365324,1211 7351048,835 

460 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 22,9 22,9 8 6 Bom   0,23 365331,9696 7351047,512 
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461 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18,5 18,5 8 6 Bom   0,15 365324,1988 7351035,4 

462 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 23,7 23,7 6 4.5 Bom   0,19 365328,2913 7351027,314 

463 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 19,7 19,7 7 5.5 Bom   0,15 365324,7989 7351021,884 

464 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 26 26,0 9 7.5 Bom   0,33 365318,3493 7350997,43 

465 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 19,4 19,4 7,5 6 Bom   0,16 365326,177 7350991,932 

466 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 21,3 21,3 8 6,5 Regular Lesões no estipe 0,20 365320,2518 7350986,472 

467 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 24,8 24,8 8 6,5 Bom   0,27 365325,4126 7350981,5 

468 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 26,6 26,6 8 6,5 Bom   0,31 365317,9958 7350969,213 

469 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 23,6 23,6 7 5,5 Bom   0,21 365323,0557 7350960,318 

470 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 24,7 24,7 8 6,5 Bom   0,27 365316,5356 7350953,049 

471 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 19,1 19,1 7 5,5 Regular Lesão no colo 0,14 365323,6423 7350962,851 

472 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 26,6 26,6 8,5 7 Bom   0,33 365318,2243 7350960,503 

473 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 24,2 24,2 8,5 7 Bom   0,27 365316,7106 7350949,63 

474 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 21,7 21,7 6,5 5 Ruim Lesões no estipe 0,17 365322,3131 7350937,768 

475 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 21,7 21,7 8,5 6,5 Bom   0,22 365316,4701 7350930,963 

476 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 19,7 19,7 7 6 Bom   0,15 365320,9571 7350927,786 

477 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 20,1 20,1 8,5 6,5 Bom   0,19 365321,0686 7350917,091 

478 Lagerstroemia indica L. resedá E 
7,3 + 
5,7 

9,3 3,5 2 Bom Calçada 0,02 365312,1868 7350856,761 

479 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 53,8 53,8 9,5 4 Bom Calçada 1,51 365313,3605 7350808,381 

480 Lagerstroemia indica L. resedá E 7,6 7,6 3 2 Ruim 
Calçada. Com 
trepadeira 

0,01 365312,7389 7350795,601 

481 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 29,8 29,8 7,5 3,5 Bom Calçada 0,37 365308,5019 7350760,611 
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482 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 
23,4 + 
25,5 

34,6 7,5 2,5 Bom   0,49 365310,244 7350749,44 

483 Schinus terebinthifolius Raddi 
aroeira-
pimenteira 

N 6,5 6,5 3 2 Bom Calçada 0,01 365287,728 7350542,51 

484 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 25,8 25,8 7 2,5 Bom Calçada 0,26 365300,0713 7350536,025 

485 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 

5,9 + 
8,4 + 
4,8 + 
5,3 + 
4,9 

13,4 6 2 Regular 
Calçada. Toco 
com rebrotas 

0,06 365306,3338 7350524,703 

486 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 35 35,0 8 3,5 Bom Calçada 0,54 365303,9551 7350513,353 

487 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 33,6 33,6 8 4 Regular 
Calçada. Lesão 
no tronco. Praga 

0,50 365312,0447 7350509,748 

488 Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. chuva-de-ouro N 52,2 52,2 15 10 Regular 
Calçada. Lesão 
no colo 

2,25 365286,6642 7350617,187 

489 Licania tomentosa (Benth.) Fritsch oiti N 64,3 64,3 12 6 Bom 
Calçada. Leve 
inclinação 

2,73 365288,5996 7350672,699 

490 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 51 51,0 13 4 Bom Calçada 1,86 365307,3943 7350842,219 

491 
Livistonia chinensis (N.J.Jacquin) R.Brown ex 
Mart. 

palmeira-leque E 25,5 25,5 5,5 3,5 Regular Inclinada 0,20 365308,366 7350978,577 

492 
Livistonia chinensis (N.J.Jacquin) R.Brown ex 
Mart. 

palmeira-leque E 26 26,0 6,5 4,5 Bom   0,24 365306,3673 7350976,901 

493 
Livistonia chinensis (N.J.Jacquin) R.Brown ex 
Mart. 

palmeira-leque E 27,5 27,5 7,5 6 Bom   0,31 365307,6565 7350977,058 

494 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 51 51,0 16 6 Bom   2,29 365312,1823 7350455,882 

495 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 42,2 42,2 12 6 Bom   1,17 365331,9665 7350442,597 

496   morto X 35,7 35,7 1,7 1,7 X   0,12 365336,0376 7350417,972 

497 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 42,7 42,7 12 6 Bom   1,20 365335,8347 7350409,774 

498 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 33,3 33,3 9,5 6 Ruim 
Tronco em 
podridão 

0,58 365336,9867 7350395,193 

499 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 33,9 33,9 9 4,5 Regular 
Base com início 
de podridão 

0,57 365345,6135 7350380,244 

500 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 35,5 35,5 11 4,5 Bom   0,76 365349,1156 7350371,686 
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501 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 32,5 32,5 9 5 Regular   0,52 365352,7395 7350355,654 

502 Handroanthus sp. ipê-amarelo N 
8,4 + 
7,6 + 

6,4 + 8 
15,3 6 2,5 Bom   0,08 365359,6196 7350331,978 

503 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 
31,2 + 

5,7 
31,7 7 5 Bom   0,39 365369,3665 7350293,865 

504 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 27,7 27,7 9 5 Regular 
Sinais de 
apodrecimento 

0,38 365386,4342 7350232,962 

505 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 52,2 52,2 14 5 Bom   2,10 365387,5757 7350224,979 

506 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 34,1 34,1 13 6 Bom   0,83 365393,1523 7350210,347 

507 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 20,7 20,7 7,5 4 Bom   0,18 365398,796 7350184,056 

508 Podocarpus sp. pinheiro X 7 7,0 5 3 Bom   0,01 365405,7611 7350183,183 

509 Podocarpus sp. pinheiro X 5,4 5,4 5 3 Bom   0,01 365408,7615 7350177,923 

510 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 37,9 37,9 11 7 Bom   0,87 365414,516 7350180,758 

511 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 21 21,0 7 3 Bom   0,17 365402,7248 7350174,518 

512 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 44,6 44,6 9 4 Bom   0,98 365418,8359 7350174,063 

513 Licania tomentosa (Benth.) Fritsch oiti N 50 50,0 13 8 Bom   1,79 365405,8747 7350165,012 

514 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 31,4 31,4 13 6 Bom   0,70 365414,9114 7350167,078 

515 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 28,7 28,7 12 5.5 Bom   0,54 365412,9093 7350164,94 

516 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18 18,0 4 4 Regular Lesão no esitpe 0,07 365425,3872 7350145,312 

517 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 21,7 21,7 2,5 2.3 Ruim   0,06 365425,3464 7350137,088 

518 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 14,6 14,6 2,2 2 Bom   0,03 365421,3873 7350128,229 

519 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) 
H.Wendl. & Drude 

palmeira-
australiana 

E 13,4 13,4 4 3 Bom   0,04 365421,8378 7350121,268 

520 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 16,6 16,6 2,3 2 Bom   0,03 365421,7887 7350113,674 
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521 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 19,9 19,9 3 2.5 Bom   0,07 365421,9047 7350105,923 

522 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 15,4 15,4 2,2 2 Regular Estipe danificado 0,03 365420,0549 7350077,949 

523 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18,3 18,3 4 2,5 Bom   0,07 365420,1968 7350070,224 

524 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 15,3 15,3 4,5 4 Bom   0,06 365419,0989 7350062,358 

525 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 42,7 42,7 8,5 4.5 Bom   0,85 365422,4374 7350031,074 

526 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18,2 18,2 4 2.5 Bom   0,07 365413,8959 7350012,646 

527 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 15,9 15,9 2,2 2 Bom   0,03 365413,5039 7350003,529 

528 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 15,6 15,6 2 1.9 Bom   0,03 365411,4644 7349997,302 

529 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 14,6 14,6 2,5 2 Bom   0,03 365412,3641 7349989,998 

530 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) 
H.Wendl. & Drude 

palmeira-
australiana 

E 14,8 14,8 4,5 4 Bom   0,05 365412,9555 7349980,979 

531 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) 
H.Wendl. & Drude 

palmeira-
australiana 

E 11,6 11,6 2,5 2 Bom   0,02 365411,0002 7349966,186 

532 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 17,5 17,5 2 1.6 Bom   0,03 365410,167 7349959,077 

533 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 17,8 17,8 3,2 2.4 Bom   0,06 365409,8647 7349949,202 

534 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 12,9 12,9 3 2 Regular Lesões no estipe 0,03 365408,6214 7349938,079 

535 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) 
H.Wendl. & Drude 

palmeira-
australiana 

E 17,4 17,4 4 3 Bom   0,07 365409,7302 7349930,345 

536 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18,9 18,9 4 2.2 Bom   0,08 365409,2739 7349923,917 

537 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 51,3 51,3 9,5 5 Bom   1,37 365414,5764 7349917,142 

538 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 15 15,0 2,5 2 Bom   0,03 365406,7229 7349916,414 

539 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 22,6 22,6 3 2 Bom   0,08 365404,4426 7349909,479 

540 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18,8 18,8 3 2 Bom   0,06 365404,2788 7349892,338 

541 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 16,4 16,4 2 1.5 Bom   0,03 365402,9497 7349883,859 



 
 
 
 
 

    350 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

Nº 
árv. 

Nome Científico Nome popular 
Orige

m 

DAP 
parcial 

(cm) 

√∑DAP² 
(cm) 

Altur
a 

total 

Altur
a 

fuste 
E.F Observações 

Volume 
total (m³) 

Coordenadas  X e Y 
(Projeção UTM; Datum 

SIRGAS 2.000) 

542 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 14,8 14,8 2,5 2 Bom   0,03 365402,3904 7349874,986 

543 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 14,6 14,6 2,3 2 Bom   0,03 365401,8842 7349863,812 

544 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) 
H.Wendl. & Drude 

palmeira-
australiana 

E 11,9 11,9 3,5 3 Bom   0,03 365400,5773 7349855,957 

545 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 45,1 45,1 10 6 Bom   1,12 365412,7178 7349855,68 

546 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 49,4 49,4 10 5 Bom   1,34 365404,4777 7349838,921 

547 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18 18,0 3 2.5 Bom   0,05 365368,2312 7349825,4 

548 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 9,4 9,4 2 1.8 Ruim   0,01 365367,1087 7349835,509 

549 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 19,4 19,4 2,5 2.1 Bom   0,05 365363,5706 7349834,054 

550   morto X 7 7,0 2 1,7 X   0,01 365357,4679 7349831,145 

551 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 21 21,0 6 5 Bom   0,15 365350,9862 7349828,485 

552 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 11,8 11,8 2,1 1.8 Bom   0,02 365347,4511 7349831,968 

553 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 20,5 20,5 3,2 2.5 Bom   0,07 365343,5267 7349831,081 

554 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 13,5 13,5 4 3.7 Bom   0,04 365340,3024 7349832,76 

555 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 14,2 14,2 4,5 4 Bom   0,05 365334,072 7349829,669 

556 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 10 10,0 2,3 2 Bom   0,01 365329,2051 7349831,947 

557 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 47,8 47,8 10 6 Bom   1,26 365405,3164 7349903,91 

558 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 40,1 40,1 9 5 Bom   0,80 365401,4086 7349941,388 

559 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 46,2 46,2 9 6 Bom   1,06 365413,3981 7350011,38 

560 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 45,7 45,7 10 5 Regular Desequilibrada 1,15 365410,31 7350055,01 

561 Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. quaresmeira N 7,5 7,5 2,5 1,4 Ruim Apodrecendo 0,01 365412,6609 7350096,95 

562 Lagerstroemia indica L. resedá E 
8,4 + 
9,1 

12,4 4 1.9 Bom   0,03 365367,2462 7350272,752 
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563 Lagerstroemia indica L. resedá E 10 10,0 4,5 2 Bom   0,02 365364,1266 7350287,016 

564 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 31,2 31,2 8 5 Bom   0,43 365351,0854 7350319,736 

565 Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. quaresmeira N 6,4 6,4 4 2 Bom   0,01 365358,052 7350361,611 

566 Murraya paniculata (L.) Jack. falsa-murta E 

8,1 + 
7,5 + 
10,8 + 

8,6 

17,7 4,5 1.7 Bom   0,08 365359,1651 7350366,368 

567 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18,8 18,8 4,5 4,5 Bom Estipe danificado 0,09 365761,1082 7351802,631 

568 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 26,3 26,3 6 5 Bom   0,23 365757,7253 7351797,32 

569 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 21,2 21,2 7 5 Regular Estipe danificado 0,17 365755,5397 7351790,364 

570 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 28,3 28,3 3 2 Bom   0,13 365756,0057 7351784,937 

571 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 22,3 22,3 3,2 2.5 Bom   0,09 365741,3932 7351737,533 

572 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 18,3 18,3 4 3 Regular Estipe danificado 0,07 365745,3372 7351724,541 

573 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 16,4 16,4 4,5 4 Regular Estipe danificado 0,07 365743,5731 7351712,31 

574 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N 11,6 11,6 2 1.4 Bom   0,01 365653,6852 7351357,502 

575 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 41,7 41,7 9 4.5 Bom   0,86 365655,5954 7351363,066 

576 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 43 43,0 9 5 Ruim 
Tronco com base 
podre 

0,91 365656,0031 7351370,604 

577 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 57,3 57,3 8 5 Bom   1,44 365660,9734 7351389,285 

578 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 57,3 57,3 131 5 Bom   23,63 365661,086 7351405,391 

579 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 20,5 20,5 9 4 Bom   0,21 365660,5735 7351412,01 

580 Morus nigra L. amoreira E 
7,2 + 
11,1 

13,2 6 2.5 Bom   0,06 365661,2971 7351428,156 

581 Morus nigra L. amoreira E 
6,7 + 
9,6 

11,7 5 1.8 Bom   0,04 365664,4847 7351434,732 

582 Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. ipê-verde N 17,4 17,4 7 4 Bom   0,12 365690,2636 7351477,72 
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583 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) 
H.Wendl. & Drude 

palmeira-
australiana 

E 22,9 22,9 4 3 Bom   0,12 365709,8258 7351515,735 

584 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 64,6 64,6 9 6 Bom   2,06 365704,4369 7351518,899 

585 Schinus terebinthifolius Raddi 
aroeira-
pimenteira 

N 4,9 4,9 2 1,8 Bom   0,00 365700,2634 7351516,316 

586 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 51,9 51,9 13 5 Bom   1,92 365702,5788 7351546,01 

587 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 39,8 39,8 11 4,5 Regular Lesão no tronco 0,96 365668,2487 7351395,027 

588 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 38,2 38,2 10 4 Ruim 
Tronco 
apodrecendo 

0,80 365664,5008 7351374,988 

589 Schinus terebinthifolius Raddi 
aroeira-
pimenteira 

N 8,3 8,3 3 1,85 Bom   0,01 365666,2447 7351361,687 

590 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 40,1 40,1 9 5 Regular Lesão no tronco 0,80 365661,1946 7351341,863 

591 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 32,5 32,5 9 5 Bom   0,52 365650,9981 7351293,229 

592 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 
11,5 + 
10,4 + 
14,8 

21,4 3,5 2 Bom   0,09 365648,7705 7351277,828 

593 Nerium oleander L. espirradeira E 
6,5 + 
4,8 + 
6,7 

10,5 4,5 1.3 Bom   0,03 365651,5948 7351182,216 

594 Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. quaresmeira N 6,2 6,2 3 1.9 Bom   0,01 365643,5091 7351146,169 

595 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 41,4 41,4 11 4.5 Bom   1,04 365638,9854 7351114,944 

596 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos 

ipê-amarelo N 5,6 5,6 3,5 2 Regular Lesão no tronco 0,01 365633,893 7351037,795 

597 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 36,6 36,6 11 8 Regular Lesão no tronco 0,81 365636,2581 7351035,276 

598 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 42,5 42,5 11 5 Bom   1,09 365632,1305 7351018,043 

599 Artocarpus heterophyllus Lam. jaqueira E 30,3 30,3 11 5 Bom   0,55 365649,5677 7350987,243 

600 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos 

ipê-amarelo N 5,7 5,7 3,5 1,3 Bom   0,01 365637,6766 7350967,281 

601 Schinus terebinthifolius Raddi 
aroeira-
pimenteira 

N 13,4 13,4 4,5 2 Bom   0,04 365641,8052 7350921,391 

602 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 42 42,0 12 8 Regular 
Ausência de 
folhas 

1,16 365642,0075 7350903,19 
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603 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. nespereira E 7,6 7,6 5 2 Bom   0,02 365622,7082 7350870,858 

604 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 38,4 38,4 11 5 Bom   0,89 365620,8222 7350853,142 

605 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 20,2 20,2 11 4 Regular Doente 0,25 365618,9618 7350834,588 

606 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos 

ipê-amarelo N 4,8 4,8 2,5 1,3 Bom   0,00 365616,1144 7350772,953 

607 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 49,7 49,7 9 6,5 Regular Lesão no tronco 1,22 365619,1622 7350775,905 

608 Lagerstroemia indica L. resedá E 
6,2 + 
4,9 

7,9 5 2 Bom   0,02 365610,1608 7350716,02 

609 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos 

ipê-amarelo N 6,2 6,2 4 2.3 Bom   0,01 365607,0078 7350682,689 

610 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 41,2 41,2 10 5 Regular 
Base do tronco 
podre 

0,93 365603,2884 7350615,201 

611 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 45,2 45,2 8 5 Bom   0,90 365598,3955 7350555,549 

612 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos 

ipê-amarelo N 6,4 6,4 2,5 1.8 Bom   0,01 365595,9596 7350524,114 

613 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 4,9 4,9 4 2 Bom   0,01 365593,7545 7350499,361 

614 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 49,4 49,4 9 5 Bom   1,21 365594,0849 7350491,682 

615 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 18,3 18,3 8 3.5 Bom   0,15 365589,7464 7350455,728 

616 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 18,2 18,2 10 4 Bom   0,18 365591,0568 7350450,916 

617 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 46,7 46,7 12 7 Bom   1,44 365586,7322 7350444,069 

618 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 40,8 40,8 12 5 Bom   1,10 365588,4336 7350427,736 

619 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 18 18,0 9 3.5 Bom   0,16 365578,0986 7350343,284 

620 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 56,7 56,7 12 5.5 Bom   2,12 365590,8959 7350360,509 

621 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 21,3 21,3 7,5 5 Bom   0,19 365600,7514 7350495,084 

622 Schinus terebinthifolius Raddi 
aroeira-
pimenteira 

N 16,6 16,6 5 2 Bom   0,08 365603,2081 7350554,274 

623 Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. quaresmeira N 
7,2 + 
6,2 

9,5 4 2 Regular 
Sinais de 
podridão 

0,02 365602,1555 7350566,013 
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624 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 43,3 43,3 13 8 Regular 
Base do tronco 
podre 

1,34 365603,8193 7350601,477 

625 Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. quaresmeira N 6,8 6,8 3 1.5 Bom   0,01 365607,7038 7350611,001 

626 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 36,5 36,5 9 5.5 Bom   0,66 365608,9094 7350652,201 

627 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 50,6 50,6 10 8 Bom   1,41 365610,9337 7350673,625 

628 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 

8,9 + 
5,7 + 
4,8 + 
6,7 

13,4 5 1,7 Bom Calçada 0,05 365615,1214 7350707,212 

629 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 47,3 47,3 9 5 Ruim Base podre 1,11 365616,9332 7350764,726 

630 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 61,1 61,1 10 6 Ruim 
Sinais de 
podridão no 
tronco 

2,05 365621,1277 7350800,313 

631 Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos ipê-roxo N 7,6 7,6 4,5 1,5 Bom   0,01 365621,4795 7350805,408 

632 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 33,1 33,1 12 8 Bom   0,72 365626,9807 7350863,071 

633 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 20,2 20,2 8 4,5 Bom   0,18 365617,3596 7350871,079 

634 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 8,8 8,8 4,5 1,8 Ruim 
Podridão no 
tronco 

0,02 365631,0071 7350898,49 

635 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 7,5 7,5 4 1,9 Ruim Machucado 0,01 365625,4623 7350905,869 

636 Schinus terebinthifolius Raddi 
aroeira-
pimenteira 

N 10,7 10,7 5 2 Ruim Desequilibrada 0,03 365627,2603 7350928,021 

637 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 12,4 12,4 5 2 Bom   0,04 365611,2845 7350928,495 

638 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos 

ipê-amarelo N 5,4 5,4 3 1.2 Bom   0,00 365632,3241 7350963,166 

639 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 55,4 55,4 12 8 Bom   2,02 365642,4041 7351042,804 

640 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 38,7 38,7 10 5 Bom   0,82 365642,8539 7351057,54 

641 Albizia cf. lebbeck (L.) Benth. ébano-oriental E 8,4 8,4 4,5 2 Bom   0,02 365645,8002 7351108,096 

642 Albizia cf. lebbeck (L.) Benth. ébano-oriental E 15,9 15,9 8 4 Bom   0,11 365643,9773 7351119,678 

643 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 43,9 43,9 6 3,8 Ruim 
Calçada. Painel 
de lesão no colo e 

0,64 365574,0774 7350301,882 
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tronco. Praga. 
Galhos secos 

644 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 67,5 67,5 10 4 Ruim 
Calçada. Painel 
lesão no tronco. 
Praga 

2,50 365582,0152 7350281 

645 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 47,5 47,5 9,5 3,5 Regular 
Calçada. Lesões 
no colo e tronco. 
Praga 

1,18 365563,0337 7350155,932 

646 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 32,5 32,5 8 3,5 Regular 
Calçada. Painel 
lesão no tronco. 
Praga 

0,46 365555,2998 7350038,932 

647 Licania tomentosa (Benth.) Fritsch oiti N 31,1 31,1 8 2,5 Regular 
Calçada. Lesões 
no tronco 

0,43 365549,7679 7350036,527 

648 Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
ipê-de-el-
salvador 

E 
18,8 + 

9,4 
21,0 7,5 3,5 Bom Calçada 0,18 365563,7357 7350047,386 

649 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos 

ipê-amarelo N 7,8 7,8 4 2,2 Bom Calçada 0,01 365560,4489 7349996,328 

650 Albizia cf. lebbeck (L.) Benth. ébano-oriental E 15,4 15,4 5 2 Regular 
Calçada. Lesão 
no tronco. Praga 

0,07 365558,1733 7349997,44 

651 Inga marginata Willd. ingá-feijão N 53,5 53,5 10 4,5 Regular 

Calçada. Praga. 
Lesão no colo. 
levemente 
inclinada 

1,57 365550,9942 7349975,992 

652 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 33,9 33,9 10 7 Bom Calçada 0,63 365546,9319 7349970,651 

653 Sapindus saponaria L. 
sabão-de-
soldado 

N 37,7 37,7 10 3,2 Ruim 

Calçada. Lesão 
no tronco. 
Levemente 
inclinada 

0,78 365544,5973 7349954,011 

654 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith. ipê-branco N 5,3 5,3 2,8 1,8 Bom   0,00 365551,6106 7349935,526 

655 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 51,3 51,3 10 4,5 Bom Calçada 1,45 365554,3991 7349915,686 

656 Dracaena sp. dracena E 
7,2 + 
4,9 

8,7 3,8 1,8 Bom Calçada 0,02 365552,8608 7349917,2 

657 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 62,7 62,7 11 5 Bom Calçada 2,38 365550,2522 7349864,948 

658 Calophyllum brasiliense Cambess. guanandi N 52,9 52,9 11 5 Regular 
Calçada. Lesão 
no colo. Praga 

1,69 365535,7068 7349860,34 

659 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 33,6 33,6 10 4 Bom Calçada 0,62 365536,7324 7349877,68 
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660 Terminalia catappa L.  chapéu-de-sol E 34,2 34,2 11 6 Bom Calçada 0,71 365542,7799 7349914,06 

661 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 8 + 15 17,0 4 1,8 Bom Calçada 0,06 365548,4006 7349938,466 

662 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 14,2 14,2 4 1,7 Bom Calçada 0,04 365546,2952 7349934,587 

663 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 

8,1 + 
5,7 + 
7,6 + 

5,4 + 14

19,5 4 1,5 Bom Calçada 0,08 365547,1888 7349946,114 

664 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 
12,3 + 

11,8 + 7
18,4 4 1,6 Bom Calçada 0,07 365551,4222 7349951,559 

665 Ficus benjamina L. 
figueira-
benjamina 

E 
8,1 + 
15,6 

17,6 4 1,8 Bom Calçada 0,07 365547,9092 7349965,848 
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Quadro 8.2.1.3- 
 Indivíduos Arbóreos Cadastrados na Praça dos Andradas; 
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Quadro 8.2.1.3-5 
Registros fotográficos dos indivíduos arbóreos cadastrados na Praça dos Andradas 
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8.2.2 Fauna 
 
A cobertura vegetal original da área afetada pelo empreendimento era composta de diferentes 
fitofisionomias da Mata Atlântica, sendo as principais: as florestas de encosta (Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas, Floresta Ombórfila Densa Submontana e Floresta Densa Montana), as florestas de 
Restinga, se estendendo pelas planícies arenosas, os Manguezais que ocupam planícies fluvio-marinhas 
dos estuários e ainda algumas regiões de transição entre esses ambientes. Dessa maneira, a área de 
influência do empreendimento abriga três grandes hábitats para a fauna: florestas de encosta, restingas e 
manguezais. 
 
Entretanto, o empreendimento não está inserido em áreas cobertas por intensa cobertura vegetal e nem 
remanescentes significativos de vegetação no município, pois a região onde está prevista sua 
implantação, cobrindo a parte central do município de Santos (área insular), consiste em ambiente 
tipicamente urbano, consolidado com cobertura vegetal restrita apenas aos fragmentos remanescentes 
de vegetação secundária localizados em morros, além da arborização de acompanhamento viário, 
parques e praças municipais implantados em áreas urbanizadas, além de uma arborização viária escassa 
e conjuntos ou espécimes isolados em terrenos particulares.  
 
Como resultado da urbanização a paisagem se apresenta fragmentada em um mosaico de diferentes 
ambientes e essas alterações levam a formação de diversos microecossistemas que refletem diretamente 
na fauna urbana, sendo esta o resultado tanto de fatores ecológicos quanto históricos, portanto ela não é 
originada somente pela redução da riqueza da fauna original diante da degradação de seu ambiente 
natural, mas também é afetada pela constante introdução de espécies (BRUN et al., 2007). 
 
A fragmentação florestal, leva ao isolamento de populações da fauna em ilhas que muitas vezes se 
encontram isoladas. No caso dos fragmentos urbanos esse isolamento é muito grande, uma vez que, 
diferente de fragmentos que surgem por processos naturais ou daqueles localizados entre áreas de 
pastagem, por exemplo, os fragmentos inseridos em uma área urbana apresentam uma zona de 
transição muito abrupta (PÉRICO et al., 2005) 
  
Nas áreas urbanizadas, frequentemente a vegetação que serviria de abrigo e alimento para a fauna é, na 
verdade, caracterizada por espécies exóticas ou dispostas de forma dispersa em meio a diversos fatores 
promotores do afastamento da fauna. A fragmentação das paisagens naturais diminui a qualidade e a 
quantidade de recursos disponíveis, fazendo com que muitas espécies silvestres busquem refúgio em 
praças e parques (VALADÃO et. al. 2006). 
 
Diversos estudos apontam para o declínio em especial da riqueza de vertebrados, como mamíferos, 
aves, répteis e anfíbios, sendo que diversas espécies que estão propensas à extinção local (como 
herpetofauna e mastofauna) podem ser encontradas somente nos remanescentes de mata (FAETH et al, 
2005; SULLIVAN & FLOWERS, 1998). 
 
Desta maneira, o levantamento de dados primários na ADA e AID compreendeu basicamente a 
amostragem da avifauna, uma vez que a escassez de cobertura vegetal não possibilita o estabelecimento 
de outros grupos da fauna silvestre significativa para a avaliação de impacto ambiental. 
 
8.2.2.1 Avifauna 
 
Áreas urbanas são marcadas pela intensa expansão urbana, uso e ocupação do solo, o que causa a 
degradação de florestas, restando na maioria das vezes pequenos fragmentos florestais, onde os 
principais afetados são as espécies endêmicas e as espécies que apresentam especialidades quanto à 
exigência de recursos e condições ambientais (Brooks et al. 1999; Varão & Gama, 2012). 
 
Devido à alteração do ambiente natural dada em ambientes urbanos, a maiorias das espécies de aves 
encontradas nestes ecossistemas são aves que apresentam comportamento generalista, espécies 
poucos exigentes quanto a recursos alimentares, condições e nichos (Cruz & Piratelli, 2011). As aves 
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possuem particularidades e singularidades características em suas relações ecológicas. Muitas são 
dependentes do ambiente florestal e seus recursos fornecidos, sendo assim, respondem a diferentes 
interferências. Os levantamentos de avifauna são imprescindíveis para a caracterização do grau de 
preservação de determinados locais, bem como ações de manejo adequado, pois as aves são ótimas 
indicadoras da qualidade ambiental. 

 
O grupo das aves é um bioindicador ideal para ambientes urbanos, uma vez que, este grupo apresenta 
grande diversidade de espécies, principalmente em ambientes antropizados, grande diversidade quantos 
ao nível de resistência a alterações no ambiente original, grande diversidade dos níveis de especialização 
e a ecologia das espécies ser relativamente bem conhecida.  

 
 Metodologia 

 
O levantamento de informações da avifauna, visando subsidiar a composição do diagnóstico de fauna 
nas áreas de influência do empreendimento, foi elaborado utilizando metodologias complementares. 
 
Para a AII, o levantamento foi baseado em dados secundários de avifauna registrada no perímetro 
urbano do município de Santos, por meio de revisões bibliográficas e publicações específicas e 
disponíveis.  
 
Para o estudo da avifauna na AID e ADA do empreendimento foi realizada uma campanha de campo 
para o levantamento de dados primários, com duração de quatro dias cada campanha, entre os dias 01 a 
04 de setembro de 2014. As amostragens foram realizadas no período matutino, censos das 06:30 às 
11:00hs, e no período vespertino, das 15:00h às 17:30hs, totalizando em um esforço amostral de 28 
horas / campanha.  
 
Foram percorridos trajetos não lineares na AID e ADA do empreendimento, onde foram priorizadas para a 
amostragem áreas arborizadas, como, praças (Foto 8.2.2.1-1), áreas verdes (Foto 8.2.2.1-2) e 
associadas aos canais de drenagem (Foto 8.2.2.1-3). 
 
Os pontos amostrais que correspondem aos trajetos percorridos para a amostragem de avifauna na AID 
e ADA estão dispostos no Quadro 8.2.2.1-1 e podem ser visualizados no “Mapa dos Locais de 
Amostragem da Avifauna” (MB-CNV-04) 
 
Os registros foram realizados por meio de observação direta e/ou vocalização, o que permite uma 
abordagem qualitativa e quantitativa da avifauna na área de estudo. Para auxiliar na identificação visual 
das espécies foram utilizados binóculos Nikon 10x42. 
 
Quando oportuno, foram gravadas suas vocalizações com microfone Sennheiser ME-67 e gravador Edirol 
R-09HR. Sempre que possível, foram realizados registros fotográficos.  
 

 
Foto 8.2.2.1-1: Remanescente de mata no Monte Serrat, 

na AID (Ponto 09). 
Foto 8.2.2.1-2: Praça dos Andradas, na ADA (Ponto 1). 

 



 
 
 
 
 

    412 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

  
Foto 8.2.2.1-3: Área urbana próxima ao canal de drenagem, na AID (Ponto 10)  

 
 
 

Quadro 8.2.2.1-1 
Pontos amostrais na AID e ADA par ao levantamento de avifauna. 

 

Área de influência Ponto 
Coordenadas geográficas

X Y 

AID 

P05 - Praça Barão de Mauá 364754  7352494 

P06 - Praça da República 365078  7352574 

P07 - Praça Patriarca José Bonifácio 365148  7352105 

P08 - Praça 364436   7352142 

P09 - Monte Serrat 364647  7351826 

P10 - Área urbana / Canal 365081  7350514 

ADA 

P11 - Área urbana / Canal 364878   7349575 

P01 - Praça Dos Andradas 364429  7352383 

P02 - Cemitério Paquetá 365716  7351943 

P03 - Área urbana / Canal 365476   7351403 

P04 - Área urbana 365452   7350637 
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A metodologia empregada para se obter dados quantitativos das espécies, foi a metodologia de Listas de 
Mackinnon (Mackinnon, 1991; Ribon, 2010). Este método baseia-se em formar listas com dez espécies 
cada. Ao final de uma lista, inicia-se a próxima, quando então é possível que ocorra a repetição de 
espécies registradas nas listas anteriores. O método otimiza os resultados, pois controla o tamanho das 
amostras e permite comparações entre diferentes locais ou de um mesmo local em diferentes períodos 
com mais confiabilidade (Ribon, 2010).  
 
O índice de abundância relativa foi obtido a partir do Índice de Frequência nas Listas (IFL), que consiste 
em dividir o número de listas em que determinada espécie ocorreu pelo número total de listas obtidas 
durante a amostragem (Ribon, 2010). 
 
As espécies da ADA e AID foram classificadas quanto aos aspectos ecológicos das espécies, baseados 
em bibliografia especializada (Willis, 1979; Sick, 1997), e quanto ao grau de ameaça, conforme as listas 
de espécies da fauna silvestre estabelecidas pelo Decreto nº 60.133, de 7 de fevereiro de 2014 (São 
Paulo, 2014) e pela Instrução Normativa nº 003, de 26 de maio de 2003 (MMA, 2003) e pela International 
Union for Conservation of Nature (IUCN, 2014). Vale ressaltar que a atual lista de espécies ameaçadas 
para o Estado de São Paulo, não apresenta as categorias de ameaça, apenas consta se cada espécie é 
ameaçada ou quase ameaçada no Estado.  
 
Além disso, a sensibilidade das espécies às alterações ambientais foi categorizada de acordo com Stotz 
(1996) e as espécies endêmicas foram classificadas de acordo com Bencke et al. (2006). Para a 
identificação das espécies foram utilizadas bibliografias especializadas, tais como, Sick (1997), Sigrist 
(2007) e van Perlo (2009). A nomenclatura segue a atual lista do Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos (CBRO, 2014). 
 

 Área de Influência Indireta (AII) 
 
Para o levantamento da AII foi utilizada uma listagem de aves na região insular do município do município 
de Santos, realizada por Lima e Aulicino (2014), uma vez que, esta área abrange quase toda a extensão 
da AII. Este estudo registrou 144 espécies, distribuídas em 44 famílias, conforme consolidadas no 
Quadro 8.2.2.1-1, a seguir. 
 

Quadro 8.2.2.1-1 
Listagem de aves registradas por “dados secundários” (Lima e Aulicino, 2014) referente a AII. 

 

TÁXON NOME COMUM Sens. Hábitat 
Hábitos 

alimentares 
End. 

Ameaça 

Gl Nac Est 

Anseriformes                 

Anatidae                 

Dendrocygna bicolor 
marreca-
caneleira B A H         

Dendrocygna viduata irerê B A H         

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho B A H         

Suliformes                 

Fregatidae                 

Fregata magnificens tesourão A A P         

Sulidae                 

Sula leucogaster atobá-pardo A A P         

Phalacrocoracidae                 

Phalacrocorax brasilianus biguá B A P         

Pelecaniformes                 

Ardeidae                 

Nycticorax nycticorax savacu B A P         

Nyctanassa violacea savacu-de-coroa M A P       x 

Butorides striata socozinho B A P         
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TÁXON NOME COMUM Sens. Hábitat 
Hábitos 

alimentares 
End. 

Ameaça 

Gl Nac Est 

Bubulcus ibis garça-vaqueira B C I         

Ardea cocoi garça-moura B A P         

Ardea alba 
garça-branca-
grande B A P         

Egretta thula 
garça-branca-
pequena B A P         

Egretta caerulea garça-azul M A P         

Threskiornithidae                 

Eudocimus ruber guará M A P       x 

Theristicus caudatus curicaca B C I         

Platalea ajaja colhereiro M A O         

Cathartiformes                 

Cathartidae                 

Cathartes aura 

urubu-de-
cabeça-
vermelha B C, F D         

Coragyps atratus 
urubu-de-
cabeça-preta B C D         

Accipitriformes                 

Pandionidae                 

Pandion haliaetus águia-pescadora M A P         

Accipitridae                 

Leptodon cayanensis 
gavião-de-
cabeça-cinza M F C         

Rupornis magnirostris gavião-carijó B C C         

Parabuteo unicinctus 
gavião-asa-de-
telha B C C       x 

Buteo brachyurus 
gavião-de-
cauda-curta M C C         

Gruiformes                 

Rallidae                 

Aramides saracura 
saracura-do-
mato M A O         

Laterallus melanophaius sanã-parda B A O         

Pardirallus nigricans saracura-sanã M A O         

Gallinula galeata 
frango-d'água-
comum B A O         

Charadriiformes                 

Charadriidae                 

Vanellus chilensis quero-quero B C I         

Pluvialis dominica batuiruçu desc. A O       QA 

Charadrius collaris 
batuíra-de-
coleira A A O         

Jacanidae                 

Jacana jacana jaçanã B A I         

Laridae                 

Larus dominicanus gaivotão M A P         

Sternidae                 

Thalasseus maximus trinta-réis-real A A P         

Rynchopidae                 

Rynchops niger talha-mar A A P         

Columbiformes                 

Columbidae                 

Columbina talpacoti rolinha-roxa B C G         
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TÁXON NOME COMUM Sens. Hábitat 
Hábitos 

alimentares 
End. 

Ameaça 

Gl Nac Est 

Columba livia 
pombo-
doméstico B C O         

Patagioenas picazuro pombão M C O         

Patagioenas cayennensis pomba-galega M C, F O         

Zenaida auriculata 
pomba-de-
bando B C G         

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira M F G         

Cuculiformes                 

Cuculidae                 

Piaya cayana alma-de-gato B F C, I         

Crotophaga ani anu-preto B C C, I         

Guira guira anu-branco B C C, I         

Tapera naevia saci B F C, I         

Caprimulgiformes                 

Caprimulgidae                 

Hydropsalis albicollis bacurau B C I         

Apodiformes                 

Apodidae                 

Chaetura meridionalis 
andorinhão-do-
temporal B C I         

Trochilidae                 

Eupetomena macroura 
beija-flor-
tesoura B C N         

Florisuga fusca beija-flor-preto M C, F N         

Thalurania glaucopis 
beija-flor-de-
fronte-violeta M C, F N EndMA       

Amazilia versicolor 
beija-flor-de-
banda-branca B C, F N         

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-
garganta-verde B C, F N         

Coraciiformes                 

Alcedinidae                 

Megaceryle torquata 

martim-
pescador-
grande B A P         

Chloroceryle amazona 
martim-
pescador-verde B A P         

Piciformes                 

Ramphastidae                 

Ramphastos toco tucanuçu M C O         

Ramphastos vitellinus 
tucano-de-bico-
preto A F O       x 

Ramphastos dicolorus 
tucano-de-bico-
verde M F O EndMA       

Picidae                 

Picumnus temminckii 
pica-pau-anão-
de-coleira M F I EndMA       

Veniliornis spilogaster 
picapauzinho-
verde-carijó M F I EndMA       

Colaptes campestris 
pica-pau-do-
campo B C, F I         

Celeus flavescens 
pica-pau-de-
cabeça-amarela M F I         

Dryocopus lineatus 
pica-pau-de-
banda-branca B C, F I         

Falconiformes                 

Falconidae                 
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TÁXON NOME COMUM Sens. Hábitat 
Hábitos 

alimentares 
End. 

Ameaça 

Gl Nac Est 

Caracara plancus caracará B C C         

Milvago chimachima carrapateiro B C C         

Falco sparverius quiriquiri B C C         

Falco femoralis falcão-de-coleira B C C         

Falco peregrinus falcão-peregrino M C C         

Psittaciformes                 

Psittacidae                 

Psittacara leucophthalmus 
periquitão-
maracanã B C F         

Forpus xanthopterygius tuim B C, F F         

Brotogeris tirica periquito-rico B F, C F EndMA       

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú M F F         

Pionus maximiliani maitaca-verde M C, F F          

Amazona aestiva 
papagaio-
verdadeiro M C, F F         

Passeriformes                 

Thamnophilidae                 
Thamnophilus 

caerulescens choca-da-mata B F I         

Furnariidae                 

Furnarius rufus joão-de-barro B C I         

Anabacerthia lichtensteini 
limpa-folha-
ocráceo A F I EndMA       

Certhiaxis cinnamomeus curutié M A I         

Synallaxis spixi joão-teneném B F I         

Pipridae                 

Manacus manacus rendeira B F O EndMA       

Chiroxiphia caudata tangará B F O         

Tityridae                 

Tityra inquisitor 

anambé-branco-
de-bochecha-
parda M F O         

Cotingidae                 

Procnias nudicollis araponga M F F EndMA VU   x 

Pyroderus scutatus pavó M F F EndMA     x 

Rhynchocyclidae                 

Mionectes rufiventris 
abre-asa-de-
cabeça-cinza M F I EndMA       

Leptopogon 
amaurocephalus cabeçudo M F I         

Tolmomyias sulphurescens 
bico-chato-de-
orelha-preta M F I         

Todirostrum poliocephalum teque-teque B F I EndMA       

Todirostrum cinereum 
ferreirinho-
relógio B F I         

Tyrannidae                 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro B C I         

Camptostoma obsoletum risadinha B F I         

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-
barriga-amarela B C, F O         

Elaenia obscura tucão M C, F O         

Phyllomyias fasciatus piolhinho M F I         

Serpophaga subcristata alegrinho B F I         

Attila rufus capitão-de-saíra M F O EndMA       
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TÁXON NOME COMUM Sens. Hábitat 
Hábitos 

alimentares 
End. 

Ameaça 

Gl Nac Est 

Myiarchus ferox maria-cavaleira B C, F I         

Pitangus sulphuratus bem-te-vi B C, F O         

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro B C I         

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado B C, F O         

Megarynchus pitangua neinei B C, F O         

Myiozetetes similis 

bentevizinho-de-
penacho-
vermelho B C, F O         

Tyrannus melancholicus suiriri B C I         

Tyrannus savana tesourinha B C I         

Pyrocephalus rubinus príncipe B C I         

Fluvicola nengeta 
lavadeira-
mascarada B C I         

Arundinicola leucocephala freirinha M A I         

Lathrotriccus euleri enferrujado M F I         

Contopus cinereus 
papa-moscas-
cinzento B F I         

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno B C I         

Hirundinidae                 

Pygochelidon cyanoleuca 

andorinha-
pequena-de-
casa B C I         

Stelgidopteryx ruficollis 
andorinha-
serradora B C I         

Progne tapera 
andorinha-do-
campo B C I         

Progne chalybea 

andorinha-
doméstica-
grande B C I         

Troglodytidae                 

Troglodytes musculus corruíra B C, F I         

Cantorchilus longirostris 
garrinchão-de-
bico-grande B F I         

Turdidae                 

Turdus flavipes sabiá-una M F O         

Turdus leucomelas sabiá-barranco B F O         

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira B C, F O         

Turdus amaurochalinus sabiá-poca B F O         

Turdus albicollis sabiá-coleira M F O         

Mimidae                 

Mimus triurus 
calhandra-de-
três-rabos B C I         

Motacillidae                 

Anthus lutescens 
caminheiro-
zumbidor B C I         

Parulidae                 

Setophaga pitiayumi mariquita M C, F I         

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra B C, A I         

Basileuterus culicivorus pula-pula B F I         

Icteridae                 

Molothrus bonariensis vira-bosta B C O         

Thraupidae                 

Coereba flaveola cambacica B C, F N, I         

Saltator fuliginosus pimentão M F O EndMA       

Thlypopsis sordida saí-canário B F O         
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TÁXON NOME COMUM Sens. Hábitat 
Hábitos 

alimentares 
End. 

Ameaça 

Gl Nac Est 

Tachyphonus coronatus tiê-preto B F O EndMA       

Ramphocelus bresilius tiê-sangue B F O EndMA       

Tangara seledon saíra-sete-cores M F O EndMA       

Tangara sayaca 
sanhaçu-
cinzento B C, F O         

Tangara palmarum 
sanhaçu-do-
coqueiro B C, F O         

Tangara peruviana saíra-sapucaia M F O EndMA VU     

Pipraeidea melanonota saíra-viúva B F F         

Tersina viridis saí-andorinha B C, F O         

Dacnis cayana saí-azul B C, F O         

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem B F O EndMA       

Cardinalidae                 

Habia rubica 
tiê-do-mato-
grosso A F O         

Fringillidae                 

Euphonia violacea 
gaturamo-
verdadeiro B C, F O         

Euphonia pectoralis ferro-velho M F O EndMA       

Estrildidae                 

Estrilda astrild bico-de-lacre desc. C G exótica       

Passeridae                 

Passer domesticus pardal B C O exótica       
Legenda: 
 
Sens.: Sensibilidade: Sensibilidade às alterações ambientais. A: Alta. M: Média. B: Baixa. Desc: Desconhecida. 
Hábitos alimentares: H: Herbívaros / O: Onívoro / I: Insetívoro / F: Frugívoro / N: Nectarívoro / G: Granívoro / C: Carnívoro / D: Detrítivoro /                 
                                     P: Piscívoro. 
End.: Endemismo: EndMA: Endêmico da Mata Atlântica. 
Hábitat: C: Campo. F: Floresta. A: Aquático.  
Ameaça: Est.: Estadual. Nac.: Nacional. GL: Global. (QA: Quase Ameaçada / VU: Vulnerável). 

 
 
 
Dentre as espécies registradas neste estudo, segundo a classificação de Stotz (1996) quanto às 
alterações ambientais, 6% das espécies apresentam alta sensibilidade, 30% média sensibilidade, 63% 
apresentam baixa sensibilidade e 1% apresenta sensibilidade desconhecida, pois não consta na listagem 
do autor.  
 
Segundo a classificação desenvolvida por Stotz (1996), as espécies que apresentam alta sensibilidade 
possuem baixa capacidade de persistirem em ambientes com grande alteração ambiental. Assim, estas 
espécies, quando existentes em determinado local, indicam que este apresenta poucas alterações, 
concluindo-se que possuem maior grau de conservação. 
 
As espécies de média sensibilidade apresentam mais tolerância às alterações ambientais, e dependendo 
da interferência, são capazes de persistir no ambiente. Já as espécies de baixa sensibilidade são aquelas 
que possuem tolerância às alterações ambientais, habitando tanto matas e suas bordas quanto áreas 
antropizadas, indicando que a área possui maior grau de perturbação e menor grau de conservação 
(Figura 8.2.2.1-1). 
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Figura 8.2.2.1-1: Sensibilidade das espécies registradas na AII de acordo com as alterações ambientais, 
segundo a classificação de Stotz (1996). 

 
 
 
As espécies consideradas de alta sensibilidade registradas no estudo foram: Fregata magnificens 
(tesourão), Sula leucogaster (atobá-pardo), Thalasseus maximus (trinta-réis-real), Charadrius collaris 
(batuíra-de-coleira), Rynchops niger (talha-mar), Ramphastos vitellinus (tucano-de-bico-preto), 
Anabacerthia lichtensteini (limpa-folha-ocráceo) e Habia rubica (tiê-do-mato-grosso).  
 
As três primeiras são aves marinhas, totalmente dependentes deste tipo de ambiente, mas que 
usualmente chegam à costa. Charadrius collaris (batuíra-de-coleira) e Rynchops niger (talha-mar) são 
aves dependentes de ambientes aquáticos, também encontradas no interior do continente. 
 
As três últimas espécies assinaladas são espécies dependentes de ambientais florestados. Ramphastos 
vitellinus é considerado um grande frugívoro de dossel, muito importante para a dispersão de sementes e 
manutenção de florestas.  Anabacerthia lichtensteini e Habia rubica são insetívoros e há de ressaltar que 
o primeiro trata-se de uma espécie endêmica de Mata Atlântica. 

 
No que se refere às espécies ameaçadas, o levantamento apresenta seis espécies ameaçadas de 
extinção em nível estadual (SÃO PAULO, 2014), que são: Nyctanassa violacea (savacu-de-coroa), 
Eudocimus ruber (guará), Parabuteo unicinctus (gavião-asa-de-telha), Ramphastos vitellinus (tucano-de-
bico-preto), Pyroderus scutatus (pavó) e Procnias nudicollis (araponga). Esta última espécie citada, 
também está inserida na categoria Vulnerável da lista da IUCN (2014). Outra espécie que também integra 
a listagem global é aTangara peruviana (saíra-sapucaia) (IUCN, 2014). Além disso, a espécie Pluvialis 
dominica (batuiruçu) consta na listagem estadual como Quase Ameaçada (SÃO PAULO, 2014). A seguir 
são realizados breves comentários sobre a distribuição, biologia e ameaça das espécies citadas 
anteriormente.  
 

o Nyctanassa violacea (savacu-de-coroa): no Brasil, se distribui em toda a costa até o Rio Grande 
do Sul. No Estado de São Paulo está restrita a faixa litorânea, com registros de Ubatuba até a Ilha 
do Cardoso. A espécie habita áreas de manguezais e se alimenta de recursos ali disponíveis, tais 
como caranguejos, invertebrados, peixes e outros. A principal ameaça é a perda de hábitat.  
 

o Eudocimus ruber (guará): no Estado de São Paulo a espécie está restrita a uma faixa que liga os 
manguezais de Santos a Cubatão. O guará, apresenta hábitos semelhantes ao savacu-de-coroa, 
alimentando-se basicamente dos mesmos recursos. As ameaças também são as mesmas, haja 
vista que o guará também habita as ameaçadas áreas de manguezais (SCHUNCK, 2009b).  

 
o Parabuteo unicinctus (gavião-asa-de-telha): na Baixada Santista a espécie se alimenta 

principalmente de roedores, filhotes de aves aquáticas e até aves aquáticas adultas. As principais 
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ameaças estão ligadas a destruição de hábitats, perseguição humana e poluição ambiental 
(Granzinolli, 2009). 

 
o Ramphastos vitellinus (tucano-de-bico-preto), Procnias nudicollis (araponga) e Pyroderus scutatus 

(pavó): com exceção de Ramphastos vitellinus, as outras espécies citadas são endêmicas da 
Mata Atlântica. As três espécies são dependentes de áreas florestadas e são consideradas como 
frugívoros de dossel. Estas espécies são essenciais para a manutenção de florestas, já que se 
alimentam e dispersam os frutos em suas fezes. Além disso, recentemente foi publicado um 
trabalho que trata especificamente da importante relação entre frugívoros, como os dois primeiros 
citados, e o palmito juçara, espécie vegetal também ameaçada de extinção (conf. Galetti et al., 
2013). As principais ameaças a essas espécies são a perda e fragmentação de hábitats. Além 
disso, as três espécies são apreciadas pelo comércio ilegal de animais, sendo as duas primeiras 
caçadas para serem utilizadas como Pet e a última caçada com interesse em alimentação 
(DEVELEY & DE LUCA, 2009).  

 
o Tangara peruviana (saíra-sapucaia): a espécie se distribui do Espírito Santo ao nordeste do Rio 

Grande do Sul. Alimenta-se de frutos e pequenos artrópodes. As principais ameaças à espécie 
estão ligadas a supressão de vegetação de restingas e florestas litorâneas causadas pela intensa 
urbanização (DE LUCA & DEVELEY, 2009). 
 

o Pluvialis dominica (batuiruçu): este maçarico migra do EUA e Canadá para o Sul da América do 
Sul e, de passagem pelo Brasil, para para descansar e se alimentar, antes de seguir viagem. 
Pode ser observado entre agosto e maio, nas praias de areia, onde se alimenta de invertebrados. 
Fica o tempo todo fora da água, andando pela praia. 

 
As espécies consideradas endêmicas obtidas a partir da listagem de dados secundários estão dispostas 
no Quadro 8.2.2.1-3, totalizando 19 espécies endêmicas. A publicação de Bencke et al (2006) aponta a 
existência de  217 espécies endêmicas da Mata Atlântica, sendo assim, o total de espécies encontradas 
nesta listagem correspondem 8,8% do total de aves endêmicas deste bioma.  
 
Segundo Marini e Garcia (2005) a Mata Atlântica é o bioma mais crítico em conservação de aves do 
Brasil, pois detém 75,6% das espécies endêmicas e ameaçadas do território nacional. Aves endêmicas 
possuem maior probabilidade de serem afetadas por alterações ambientais, como a fragmentação, do 
que espécies não endêmicas (BROOKS et al., 1999). Isso se deve ao fato de grande parte das espécies 
endêmicas possuírem particularidades e especificidades grandes, o que as tornam mais sensíveis às 
modificações em seu ambiente. Neste estudo foram detectadas tanto espécies endêmicas quanto 
ameaçadas de extinção em diferentes níveis e categorias, como apresentado a seguir. 
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Quadro 8.2.2.1-3 
Aves endêmicas da Mata Altântica obtidas a partir do levantamento de “dados secundários”. 

 

Nome do táxon Nome comum 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta 
Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde 
Picumnus temminckii pica-pau-anão-de-coleira 
Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó 

Brotogeris tirica periquito-rico 
Anabacerthia lichtensteini limpa-folha-ocráceo 

Manacus manacus rendeira 
Procnias nudicollis araponga 
Pyroderus scutatus pavó 

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza 
Todirostrum poliocephalum teque-teque 

Attila rufus capitão-de-saíra 
Saltator fuliginosus pimentão 

Tachyphonus coronatus tiê-preto 
Ramphocelus bresilius tiê-sangue 

Tangara seledon saíra-sete-cores 
Tangara peruviana saíra-sapucaia 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem 
Euphonia pectoralis ferro-velho 

 
A partir dos resultados apresentados acima, é possível inferir que a avifauna na AII é de relevante 
importância conservacionista, já que diversas espécies são sensíveis às alterações ambientais pelas 
suas exigências ecológicas. Além disso, ressalta-se a importância das aves endêmicas e das aves 
ameaçadas de extinção encontradas na listagem. Entretanto, vale ressaltar que este estudo corresponde 
a toda a área insular do município de Santos, abrangendo grande diversidade de habitats, incluindo os 
ambientes costeiros. 
 

 Área de Influência Direta (AID) 
 
Na AID foram registradas 40 espécies de aves, distribuídas em 21 famílias conforme  apresentado no 
Quadro 8.2.2.1-4. Todas as espécies registradas possuem hábitos generalistas e estão distribuídas em 
todo o território nacional. São muito comuns no meio urbano com a presença de árvores. 
 
As espécies que apresentaram maior índice de abundância relativa foram Coereba flaveola (0.9), 
Pitangus sulphuratus (0.8), Columbina talpacoti (0.7), Turdus rufiventris (0.7), Troglodytes musculus (0.5) 
e Columba livia (0.4).  
 
Foram registradas três espécies exóticas introduzidas no Brasil a Columba livia (pombo-doméstico), 
Passer domesticus (pardal) e Estrilda astrild (bico-de-lacre). 

 
Das espécies registradas, duas são endêmicas da Mata Atlântica, a Ramphocelus bresilius (tiê-sangue) e 
Tachyphonus coronatus (tiê-preto). É digno de nota que estas espécies foram registradas apenas em um 
dos trajetos percorridos, correspondente ao Ponto 09, localizado no Monte Serrat. Estas espécies 
habitam locais florestados. Ainda que bastante degradado e impactado pela ocupação urbana, o Monte 
Serrat é o único ponto contemplado por remanescentes florestais na AID, de modo a fornecer recursos e 
condições para essas espécies.  

 
Foi levantada uma espécie considerada ameaçada de extinção de acordo com a lista de fauna do Estado 
de São Paulo (2014), o Parabuteo unicinctus (gavião-asa-de-telha), registrado também na ADA. No 
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Brasil, a espécie se distribui do leste do Maranhão ao Rio Grande do Sul (SICK, 1997). No passado, a 
espécie já foi considerada como de rara ocorrência no Brasil, no entanto, a quantidade de registros atuais 
da espécie vem crescendo (PACHECO, 1994; WIKIAVES, 2014). Embora a espécie não conste nas 
listagens nacionais e globais de fauna ameaçada, ela consta na listagem do Apêndice II da CITES - 
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 
Extinção, o que significa que o comércio da espécie deve ser controlado.  
 
A listagem da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em 
Perigo de Extinção - CITES (2014) também inclui os Falconiformes e Accipitriformes, assim como os 
beija-flores (Trochilidae). Sendo assim, constam nesta listagem Rupornis magnirostris (gavião-carijó), 
Caracara plancus (caracará) e Eupetomena macroura (beija-flor-tesoura), registrados neste estudo. 
 
Também foi registrada uma espécie considerada migratória, trata-se de Tyrannus melancholicus (suiriri), 
registrada no Ponto 9 (Monte Serrat). Pelas características do ambiente deste ponto, há a probabilidade 
de se registrar outras espécies migratórias, tais como, Tyrannus savana (tesourinha) e Vireo chivi 
(juruviara). No entanto, estas e outras migratórias provavelmente ainda não haviam arribado na região no 
período do estudo. 
 

Quadro 8.2.2.1-4 
Espécies registradas na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento 

 

Táxon Nome popular Sens. Hábitat
Hábitos 

alimentares
End. 

Ameaça IFL 
(*) GL Nac Est 

Pelecaniformes                

Ardeidae                   

Nycticorax nycticorax savacu B A P         0.1

Ardea alba 
garça-branca-
grande 

B A P         0.2

Egretta thula 
garça-branca-
pequena 

B A P         0.3

Cathartiformes                   

Cathartidae                   

Coragyps atratus 
urubu-de-
cabeça-preta 

B C D         0.3

Accipitriformes                   

Accipitridae                   

Rupornis magnirostris gavião-carijó B C C         0.1

Parabuteo unicinctus 
gavião-asa-de-
telha 

B C C       x 0.2

Columbiformes                   

Columbidae                   

Columbina talpacoti  rolinha-roxa B C G         0.7

Columba livia 
pombo-
doméstico 

B C O Exótica       0.4

Patagioenas picazuro  pombão M C O         0.1

Zenaida auriculata  pomba-de-bando B C G         0.1

Apodiformes                   

Apodidae                   

Chaetura meridionalis  
andorinhão-do-
temporal 

B C I         0.1

Trochilidae                   
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Táxon Nome popular Sens. Hábitat
Hábitos 

alimentares
End. 

Ameaça IFL 
(*) GL Nac Est 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura B C N         0.1

Piciformes                   

Picidae                   

Picumnus temminckii 
pica-pau-anão-
de-coleira 

M F I         0.1

Falconiformes                   

Falconidae                   

Caracara plancus caracará B C C         0.2

Passeriformes                   

Thamnophilidae                   

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata B F I         0.1

Furnariidae                   

Furnarius rufus joão-de-barro B C I         0.1

Rhynchocyclidae                   

Tolmomyias sulphurescens 
bico-chato-de-
orelha-preta 

M F I         0.1

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio B F I         0.1

Tyrannidae                   

Camptostoma obsoletum risadinha B F I         0.1

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-
barriga-amarela 

B C, F O         0.1

Myiarchus ferox maria-cavaleira B C, F I         0.1

Pitangus sulphuratus bem-te-vi B C, F O         0.8

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-
penacho-
vermelho 

B C, F O         0.3

Tyrannus melancholicus suiriri               0.1

Hirundinidae                   

Pygochelidon cyanoleuca 
andorinha-
pequena-de-casa

B C I         0.2

Troglodytidae                   

Troglodytes musculus corruíra B C, F I         0.5

Turdidae                   

Turdus leucomelas sabiá-barranco B F O         0.1

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira M F I         0.7

Passerellidae                 0.6

Zonotrichia capensis tico-tico B C O         0.1

Parulidae                   

Setophaga pitiayumi mariquita M C, F I         0.1

Basileuterus culicivorus pula-pula B F I         0.2

Thraupidae                   

Coereba flaveola cambacica B C, F N, I         0.9

Thlypopsis sordida saí-canário B F O         0.1
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Táxon Nome popular Sens. Hábitat
Hábitos 

alimentares
End. 

Ameaça IFL 
(*) GL Nac Est 

Tachyphonus coronatus tiê-preto B F O MA       0.1

Ramphocelus bresilius tiê-sangue B F O MA       0.1

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento B C, F O         0.1

Tangara palmarum 
sanhaçu-do-
coqueiro 

B C, F O         0.1

Icteridae                   

Molothrus bonariensis vira-bosta B C O         0.1

Estrildidae                   

Estrilda astrild bico-de-lacre Desc. C G Exótica       0.1

Passeridae                   

Passer domesticus pardal B C O Exótica       0.1

Legenda: 
Sens.: Sensibilidade: Sensibilidade às alterações ambientais (STOTZ et al, 1996) - A: Alta. M: Média. B: Baixa. Desc: Desconhecida. 
Hábitos alimentares: O: Onívoro. I: Insetívoro. F: Frugívoro. N: Nectarívoro. G: Granívoro. C: Carnívoro. D: Detrítivoro. P: Piscívoro. 
End.: Endemismo: MA: Endêmico da Mata Atlântica. 
Hábitat: C: Campo. F: Floresta. A: Aquático. 
Ameaça: Est.: Estadual. Nac.: Nacional. GL: Globa 
(*) Índice de Frequência nas Listas 

 
 Área Diretamente Afetada - ADA 

 
O levantamento de avifauna na ADA registrou 27 espécies, distribuídas em 16 famílias. Os dados 
qualitativos e quantitativos das espécies registradas estão consolidados no Quadro 8.2.2.1-5.  
 
Igualmente à análise realizada na AID, as espécies mais abundantes foram Coereba flaveola (0.9), 
Pitangus sulphuratus (0.8), Columbina talpacoti (0.7), Turdus rufiventris (0.7), Troglodytes musculus (0.5) 
e Columba livia (0.4), como segue apresentado no gráfico da Figura 8.2.2.1-2.  
 

 
 

Figura 8.2.2.1-2: Espécies registradas na ADA que apresentaram maior índice de abundância relativa 
 
 
Por sua vez, a Figura 8.2.2.1-3 apresenta o número de espécies registradas por família. Nota-se que a 
família mais abundante foi Thraupidae (4), seguida de Columbidae (3). 
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Figura 8.2.2.1-3: Representatividade das famílias de aves em função do número de espécies registradas 
 
 
Quanto aos hábitos alimentares das espécies registradas, a maioria das espécies são insetívoras não 
especializadas (9) e onívoras (7). É muito comum a ocorrência de espécies com guildas alimentares 
generalistas em ambientes urbanos (ARGEL-DE-OLIVEIRA, 1995; TORGA et al. 2007; CARDOSO et al., 
2013), isto, pois, como destacado anteriormente, quanto mais alterado o ambiente estiver, menor será a 
probabilidade de permanência de espécies exigentes. 
 
Quanto à sensibilidade às alterações ambientais, segundo a classificação de Stotz (1996), 88% das 
espécies apresentam baixa sensibilidade e 11% apresentam média sensibilidade (Figura 8.2.2.1-4). 
Nenhuma espécie de alta sensibilidade foi registrada na ADA. 

                         

 
Figura 8.2.2.1-4: Sensibilidade das espécies registradas na ADA de acordo com as alterações ambientais, segundo a 

classificação de Stotz (1996) 
 

Quanto às espécies ameaçadas de extinção, assim como citado anteriormente na AID, foi registrada uma 
espécie ameaçada de extinção, o Parabuteo unicinctus (gavião-asa-de-telha), em típico movimento de 
deslocamento pela região. No que se refere a endemismos (BENCKE et al, 2006), nenhuma das 
espécies registradas na ADA apresenta endemismo para o Brasil ou para Mata Atlântica.  
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Quadro 8.2.2.1-5 
Espécies registradas na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento 

 

Táxon Nome popular Sens Hábitat 
Hábitos 

alimentares 
End 

Ameaça IFL 
(*) GL Nac Est 

Pelecaniformes                

Ardeidae                   

Ardea alba garça-branca-grande B A P         0.2

Egretta thula garça-branca-pequena B A P         0.3

Cathartiformes                   

Cathartidae                   

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta B C D         0.3

Accipitriformes                   

Accipitridae                   

Rupornis magnirostris gavião-carijó B C C         0.1

Parabuteo unicinctus gavião-asa-de-telha B C C       x 0.2

Columbiformes                   

Columbidae                   

Columbina talpacoti  rolinha-roxa B C G         0.7

Columba livia pombo-doméstico B C O         0.4

Zenaida auriculata  pomba-de-bando B C G         0.1

Apodiformes                   

Apodidae                   

Chaetura meridionalis  andorinhão-do-temporal B C I         0.1

Trochilidae                   

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura B C N         0.1

Piciformes                   

Picidae                   

Picumnus temminckii pica-pau-anão-de-coleira M F I         0.1

Falconiformes                   

Falconidae                   

Caracara plancus caracará B C C         0.2

Passeriformes                   

Thamnophilidae                   

Thamnophilus 
caerulescens 

choca-da-mata B F I         0.1

Furnariidae                   

Furnarius rufus joão-de-barro B C I         0.1

Rhynchocyclidae                   

Tolmomyias 
sulphurescens 

bico-chato-de-orelha-preta M F I         0.1

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio B F I         0.1
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Táxon Nome popular Sens Hábitat 
Hábitos 

alimentares 
End 

Ameaça IFL 
(*) GL Nac Est 

Tyrannidae                   

Pitangus sulphuratus bem-te-vi B C, F O         0.8

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

B C, F O         0.3

Hirundinidae                   

Pygochelidon 
cyanoleuca 

andorinha-pequena-de-casa B C I         0.2

Troglodytidae                   

Troglodytes musculus corruíra B C, F I         0.5

Turdidae                   

Turdus leucomelas sabiá-barranco B F O         0.1

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira M F I         0.7

Thraupidae                   

Coereba flaveola cambacica B C, F N, I         0.9

Thlypopsis sordida saí-canário B F O         0.1

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento B C, F O         0.1

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro B C, F O         0.1

Passeridae                   

Passer domesticus pardal B C O Exótica       0.1

Legenda: 
 
Sens.: Sensibilidade: Sensibilidade às alterações ambientais (STOTZ et al, 1996) - A: Alta. M: Média. B: Baixa. Desc: Desconhecida. 
Hábitos alimentares: O: Onívoro. I: Insetívoro. F: Frugívoro. N: Nectarívoro. G: Granívoro. C: Carnívoro. D: Detrítivoro. P: Piscívoro. 
End.: Endemismo: MA: Endêmico da Mata Atlântica. 
Hábitat: C: Campo. F: Floresta. A: Aquático. 
Ameaça: Est.: Estadual. Nac.: Nacional. GL: Global 
(*) IFL: Índice de Frequência nas Listas 

 
 

 Considerações finais 
 
A avifauna registrada nas áreas de AID e ADA é pouco representativa  quanto à riqueza e composição. 
São espécies comuns em ambientes urbanos ou bordas de mata, incluindo parques urbanos. A maioria 
das espécies registradas é composta de espécies de hábitos generalistas, pouco exigentes quanto ao 
ambiente que ocupam e demonstram tolerância quanto às alterações ambientais.  
 
Ainda assim, na AID, o Ponto 9 (Monte Serrat) é o único que apresenta maior densidade arbórea, 
apresentando vegetação nativa e com espécies que necessitam de áreas mais florestadas, como 
Ramphocelus bresilius, Tachyphonus coronatus e Basileuterus culicivorus. Sendo assim, o Ponto 9  
merece atenção, uma vez que, ele tem potencial de abrigar espécies animais mais florestais, e de 
receber novas espécies colonizadoras. 
  
Mesmo que a comunidade de aves registradas não apresente em sua composição critérios 
conservacionistas mais rigorosos, como endemismos e ameaças, as aves urbanas não são menos 
importantes e, assim como aves florestais, necessitam de manejo adequado. Em ambientes urbanos, as 
aves continuam a desempenhar serviços ecossistêmicos importantes, a exemplo, controle de pragas e 
dispersão de sementes. Além disso, possuem valores culturais.  
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8.2.2.2 Mastofauna 
 

 Metodologia 
 
Dadas às condições gerais observadas de cobertura vegetal na região do empreendimento, o caráter 
essencialmente urbano das áreas de intervenção, com restrita cobertura vegetal, não possibilita o 
estabelecimento da mastofauna significativa para a avaliação de impacto ambiental; desta forma, o 
diagnóstico de mastofauna nas áreas de influência do empreendimento, foi realizado por meio de 
levantamento de “dados secundários” disponíveis. 
 
Vale ressaltar que, para a ADA e AID não foram encontrados estudos referentes a mastofauna, desta 
maneira, os resultados do diagnóstico estão concentrados nos dados estudos realizados na AII e entorno.  
 

 Área de Influência Indireta - AII 
 
Segundo Reis et al. (2006) a Mata Atlântica apresenta 250 espécies de mastofauna, sendo 22% 
endêmicas. Já para Paglia et al. (2012) na Mata Atlântica ocorrem 298 espécies, sendo o segundo bioma 
brasileiro em riqueza de espécies de mamíferos, superado apenas pela Floresta Amazônica, e é o bioma 
mais rico em espécies para os grupos dos roedores e carnívoros.  
 
A composição de espécies de um ecossistema depende de algumas variáveis ambientais, por isso, os 
ecossistemas são caracterizados por um conjunto particular de organismos que o habitam e nele 
interagem e encontram condições adequadas para o seu desenvolvimento (PINHEIRO et al., 2008). 
 
No manguezal, a diversidade da mastofauna é menor do que a encontrada nas florestas de encosta, pois 
suas características estruturais e salinidade o tornam um ambiente que pode ser utilizado por poucas 
espécies de mamíferos (MKR & EMBRAPORT, 2003). O mão-pelada (Procyon cancrivorus) e o cachorro-
do-mato (Cerdocyon thous) são algumas das espécies encontradas, se alimentam dos caranguejos, 
abundantes nesse tipo de ambiente (PINHEIRO et al., 2008). 
 
As restingas são ambientes com baixo grau de endemismo, os mamíferos que ocorrem nesse ambiente 
são encontrados em outras fisionomias do mesmo bioma. Uma baixa diversidade de pequenos 
mamíferos é observada nas planícies litorâneas (CERQUEIRA, 2000 apud MKR & EMBRAPORT, 2003, 
p. 265). Segundo Pinheiro et al. (2008), em restingas preservadas é possível observar espécies como a 
onça-parda (Puma concolor), o veado-catingueiro (Mazama-gouazoupira), o porco-do-mato (Tayassu 
pecari), a capivara (Hidrochaeris hidrochaeris), a paca (Agouti Paca), a cotia (Dasyprocta azarae), assim 
como o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), o quati (Nasua nasua), o mão-pelada (Procyon 
carcrivorus), o gambá (Didelphis marsupialis) e o gato-do-mato (Felis tigrina). Porém é muito pouco 
provável que essas espécies ocorram nas reduzidas áreas de restinga encontradas na Baixada Santista, 
tendo em vista o grau de antropização destas áreas e entorno. 
 
O conhecimento a respeito da fauna encontrada nas florestas de encosta da Baixada Santista ainda é 
muito escasso. Sendo que a maior parte dos estudos foi realizada na Serra de Paranapiacaba e ao longo 
da linha férrea que liga o Porto de Santos ao planalto (MKR & EMBRAPORT, 2003). Esses estudos 
podem ser indicativos da fauna que seria esperada para as áreas de encosta da área de influência do 
presente estudo.  
 
Os dados secundários do Estudo de Impacto Ambiental produzido pela MKR & Embraport (2003) 
apontaram 63 espécies de mamíferos, sendo três primatas, sete carnívoros, 21 morcegos e 23 roedores. 
Entre as 63 espécies dessa lista estão alguns registros importantes como a onça-parda (Puma concolor), 
o muriqui (Brachyteles arachnoides), a anta (Tapirus terrestris), o veado-bororó (Mazama bororo), 
consideradas ameaçadas a nível regional e/ou global.  
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Já os remanescentes vegetais das florestas de encosta encontrados na Área de Influência Indireta (AII) 
do empreendimento apresentam-se alterados e antropizados, reduzindo os recursos para a manutenção 
desta fauna nestas áreas, sendo provável que nesses remanescentes somente sejam encontradas 
espécies generalistas e tolerantes a degradação ambiental. 
 
A AII do empreendimento está inserida na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Xixová-Japuí 
(PEXJ), de acordo com os limites definidos do Plano de Manejo do PEXJ (2010). No PEXJ estão 
presentes remanescentes de florestas de encosta, que se apresentam bem preservados, e contemplam 
uma fauna associada representativo deste tipo de fisionomia. Considerando a proximidade com os 
remanescentes de encosta da da AII do empreendimento, entende-se que poderiam contemplar fauna 
semelhante a fauna presente nos fragmento conservados presentes no PEXJ. 
 
No Plano de Manejo do PEXJ, foram registradas 16 espécies de mamíferos terrestres de sete ordens 
diferentes sendo 13 nativas, duas domésticas e uma antrópica. Das 13 espécies nativas, oito são de 
pequenos mamíferos voadores e não voadores, dentre os quais seis são espécies de morcegos, cinco da 
família Phyllostomidae e uma Vespertillionidae.  As outras duas espécies de pequeno porte são o gambá 
(Didelphis aurita) e o rato-do-mato (Oligoryzomys sp.). 
 
Todas as espécies de pequenos mamíferos registradas são comuns e possuem ampla distribuição 
geográfica. O gambá (Didelphis aurita) é onívoro e possui hábitos noturnos e solitários, apresenta um 
baixo risco de extinção e é altamente tolerante a perturbação ambiental, ocorrendo em áreas bastante 
degradadas. O rato-do-mato pertence ao gênero Oligoryzomis, grupo bastante diverso e de difícil 
identificação, a espécie encontrada é possivelmente o Oligoryzomis cf nigripes, mais comum na região 
estudada e com maior tolerância as alterações ambientais. Dentre os representantes da Ordem 
Chiropotera, estão as espécies comuns e amplamente distribuídas no Brasil, com hábitos alimentares 
insetívoros ou frugívoros.  
 
Os mamíferos de médio porte registrados são representantes de cinco ordens diferentes, são eles: o 
quati (Nasua nasua), a cutia (Dasyprocta aguti), o sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus), a preguiça 
(Bradypus variegatus) e o tatu-galinha (Dasypus novemcintus).  
 
O tatu-galinha (Dasypus novemcintus) tem ampla distribuição, mas sua abundância costuma ser baixa, 
pois é alvo de caça, apesar disso apresenta baixo risco de extinção. A cutia (Dasyprocta aguti) tem 
hábito terrestre e se alimenta de frutas, sementes, raízes e plantas suculentas, é diurna e tem ampla 
distribuição, estando geralmente associadas a cursos d’água. O quati (Nasua nasua) é uma das 
espécies de carnívoros mais comuns, apresentando distribuição geográfica ampla. O sagui-de-tufo-
branco (Callithrix jacchus) é uma espécie da Mata Atlântica, porém ocorre originalmente no nordeste do 
Brasil, portanto é uma espécie alóctone. Por fim, a preguiça (Bradypus variegatus) é uma espécie 
arborícola que se alimenta principalmente de folhas (SÂO PAULO, 2010).   
 
Nenhuma das espécies de mamíferos registrada no Parque Estadual Xixová-Japuí se encontra 
classificada em qualquer categoria das listas global, nacional e regional de espécies ameaçadas de 
extinção. 
 
Algumas espécies de médio e grande porte comuns na floresta atlântica não foram registradas, tais como 
o bugio (Alouatta guariba), o macaco-prego (Cebus nigritus), o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), 
o ouriço (Sphigurus villosus), a paca (Agouti paca), o tapiti (Sylvilagus brasiliensis), e o cachorro-do-mato 
(Cerdocyon thous). Essa ausência se deve, provavelmente, ao histórico de ocupação da área e o 
isolamento dos fragmentos em meio a uma matriz bastante impermeável (SÂO PAULO, 2010). 
 
A forte escassez de registros secundários para a área de inserção do empreendimento, principalmente 
AID e ADA, é um indício da baixa riqueza de mamíferos que habitam ambientes urbanos consolidados, e 
ressalta a importância da conservação de remanescentes com áreas maiores e contínuas. Desta 
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maneira, considerando as características do empreendimento, não são previstos impacto s diretos à 
mastofauna nestas áreas.  
 
8.2.2.3 Herpetofuana 
 

 Área de Influência Indireta - AII 
 

A herpetofauna associada à Mata Atlântica é bastante rica e apresenta um alto grau de endemismo, 
estima-se que existam mais de 300 espécies de répteis, sendo 30% endêmicas do bioma, e 450 espécies 
de anfíbios com um grau de endemismo maior do que 50% (PRIME & ETEL, 2013). 
 
A heterogeneidade ambiental da região confere a comunidade de vertebrados uma grande variação, 
havendo substituições entre as espécies que ocorrem nas diferentes formações vegetais. Entretanto, 
para a área de estudo, deve ser considerada as pressões e alterações antrópicas, que influenciam na 
composição da herpetofauna observada na região do empreendimento. 
 
As características do manguezal, sedimento lodoso, instável e deficitário em oxigênio, além das variações 
rítmicas da salinidade, regidas pelas marés, o tornam um ambiente pouco utilizado por espécies de 
répteis e anfíbios. Em geral são encontradas espécies que ocorrem em ecossistemas adjacentes, como 
matas de baixada e brejos, que acabam utilizando o mangue de forma oportunista (MKR & 
EMBRAPORT, 2003; PINHEIRO et al., 2008). 
 
Ass espécies de répteis observadas nos manguezais são as serpentes não peçonhentas (Ordem 
Squamata), denominadas cobras-d’água (Liophis miliaris e Helicops carinicaudus), ambas inofensivas ao 
homem, e o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), que também pode ser encontrado em áreas 
estuarinas, onde se alimentam de caranguejos e peixes (PINHEIRO et al., 2008). 
 
Na restinga também são observadas espécies de ambientes adjacentes, seja como visitantes, migrantes 
ou residentes. Algumas das espécies que podem ser observadas são a tartaruga-cabeçuda (Caretta 
caretta), o lagarto-verde (Cnemidophorus ocellifer), e a perereca-de-capacete (Aparasphenodon 
bokermanni) (PINHEIRO et al., 2008). 
 
Outras espécies de répteis observadas nas restingas são o jararacuçu (Bothrops jararacussu), o lagarto 
(Mabuya macrorhyncha), o teiú (Tupinambis meriane), a lagartixa (Gymnodactylus darwinii) e a lagartixa-
de-casa (Hemidactylus mabouia). Entre os anfíbios destacam-se a rã-manteiga (Leptodactylus ocellatus), 
o sapo-cururu (Rhinella crucifer), o sapo-ferreiro (Hypsiboas faber) (MKR & EMBRAPORT, 2003). 
 
Já nas áreas florestais de encosta, ocorrem espécies, tais como, a rã-das-pedras (Thoropa miliaris), a rã 
(Physalaemus signifer), a rã-da-mata (Eleutherodactylus binotatus), a perereca-verde (Hypsiboas 
albomarginata). Aindan foram registradas espécies endêmicas, como a perereca-das-bromélias 
(Xenohyla truncata), o sapo-pigmeu (Rhinella pygmaeus), e as pererecas (Scinax agilis e Scinax littoralis) 
(MKR & EMBRAPORT, 2003). 
 
No caso das florestas de encostas, estudos realizados na serra do mar na região adjacente ao estuário 
de Santos, foram registradas 26 espécies de anfíbios, características de ambientes florestais e 16 
espécies de áreas abertas (HEYER et al., 1990 apud MKR & EMBRAPORT, 2003). Não foram 
encontrados estudos mais recentes para a região da Serra do Mar mais próxima ao estuário de Santos, 
também não foram encontrados dados sobre os répteis mais comuns nessa ambiente. 
 
Levantamentos secundários sobre os anfíbios de Santos apontados no Plano de Manejo do PEXJ (2010) 
indicaram a existência de 21 espécies pertencentes a 10 famílias registradas para o município. Já os 
dados primários obtidos durante o estudo mostraram 14 espécies, sendo a Família Hylidae a mais 
diversificada. As espécies dessa família são associadas a áreas abertas ou corpos d’água adjacentes a 
floresta. 
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Entre os registros estão algumas espécies típicas de formações florestais incluindo bromélias 
(Flectonotus sp.), o chão da mata (Ischnocnema guentheri, I. parva, Dendorophryniscus sp., Haddadus 
binotatus e Proceratophrys melanopogon) e ambientes específicos como riachos de interior de mata 
(Hylodes sp.) (SÃO PAULO, 2010). 
 
A espécie dominante foi a rãzinha Leptodactylus marmoratus, comuns em áreas de baixada da Mata 
Atlântica, florestas secundárias e regiões alteradas. Algumas outras espécies comuns, típicas de áreas 
abertas foram registradas, como a Scinax littoralis. Apesar de sua baixa riqueza a anurofauna registrada 
é composta por espécies típicas da Mata Atlântica e pertencentes a diferentes grupos filogenéticos (SÃO 
PAULO, 2010). 
 
Para os répteis, os registros contam com quatro espécies, duas serpentes (Dipsas petersi e Bothrops 
jararaca) e dois lagartos (Enyalius iheringii e Hemydactylus mabouia). Dados secundários citados no 
Plano de Manejo do PEXJ para os municípios de Santos e Praia Grande apontaram 28 espécies de 
serpentes, cinco de lagartos e uma anfisbena (cobra-de-duas-cabeças) para a região. 
 
As serpentes mais comuns que constam nos registros são a cobra-d’água (Liophis miliaris), a coral-
verdadeira (Micrurus corallinus) e a jararaca (Bothrops jararaca). A lagartixa-de-parede foi a espécie mais 
abundante entre os lagartos, essa espécie é totalmente adaptada a ambientes urbanos e/ou florestas 
alteradas (SÃO PAULO, 2010) 
 
A forte escassez de registros secundários para a área afetada pelo empreendimento, principalmente AID 
e ADA, é um indício da baixa riqueza de anfíbios e répteis que habitam ambientes urbanos consolidados, 
e ressalta a importância da conservação de remanescentes com áreas maiores e contínuas. Desta 
maneira, considerando as características do empreendimento, não são previstos impacto s diretos à 
herpetofauna nestas áreas. 
 
8.2.3 Unidades de Conservação e Áreas Protegidas 
 
As  áreas de influência estabelecidas para este empreendimento não interferem diretamente nos 
perímetros que delimitam as Unidades de Conservação estabelecidas na região, de acordo com as 
definições do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), conforme a Lei no 9.985, de 18 de 
julho de 2000.  Entretanto, a área de Influência Indireta (AII) abrange uma parcela da “Zona de 
Amortecimento” estabelecida para o Parque Estadual Xixová-Japuí (PEXJ), como poderá ser visto, 
adiante, no final do presente item, através do  “Mapa de Unidades de Conservação da AII” (MB-CNV-05). 
Já o perímetro que delimita a área do PEXJ está localizado a 7 Km dos limites da AII  do 
empreendimento. 
 
Ainda, próximo ao município de Santos, está localizado o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), 
entretanto, o empreendimento não está inserido nos limites desta UC.  
 
Neste item serão apresentadas também as Áreas Prioritárias para Conservação e de Incremento da 
Conectividade, segundo dados apresentados em 2008, do Projeto Biota – FAPESP, e as Áreas de 
Preservação Permanente (APP) inseridas nas áreas de influência do empreendimento.     
 
Devido ao caráter do empreendimento e a sua distância das Unidades de Conservação localizadas no 
entorno não são esperados impactos, tanto durante sua fase de implantação, quanto em sua fase de 
operação.  
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8.2.3.1 Parque Estadual Xixová-Japuí (PEXJ) 
 
O Parque Estadual Xixová‐Japuí (PEXJ) é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, criada 
pelo Decreto Estadual nº 37.536 de 27 de setembro de 1993, e possui 901 hectares distribuídos entre os 
municípios de São Vicente (347 ha) e Praia Grande (554 ha), sendo 600 ha em terra e outros 301 em 
faixa marítima. O Parque foi criado com o objetivo de preservar grande valor histórico, cultural, 
paisagístico e ambiental. 
 
O PEXJ é contemplado por fragmentos de vegetação de  Mata Atlântica. O clima da região é quente e 
úmido com temperatura média anual acima de 20°C e uma precipitação anual acima de 2.500mm. As 
altas temperaturas e precipitações aliadas à alta umidade relativa do ar da região contribuem para a 
manutenção da densa vegetação na UC.  
 
O PEXJ é utilizado para visitação, reconhecimento do meio, contemplação da natureza e educação 
ambiental, e inclui um público de diferentes faixas etárias. Além disso, são desenvolvidas pesquisas 
referentes ao meio biótico, físico e antrópico e também relativas à gestão, manejo e planejamento da UC.  
 
O Plano de Manejo Parque Estadual Xixová-Japuí foi elaborado de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo SNUC e foi aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA em abril 
de 2011.  
 
A Zona de Amortecimento (ZA) do PEXJ abrange um raio de 10 km a partir do limite da UC e apresenta 
uma área total de 46.972 ha. A Zona de Amortecimento (ZA) do PEXJ foi criada com o objetivo de definir 
diretrizes para o ordenamento territorial minimizando e disciplinando os vetores de pressão negativa no 
entorno do PEXJ, para proteger e recuperar os mananciais, os remanescentes florestais, a biota marinha 
e a paisagem. Também tem como objetivo estimular atividades econômicas compatíveis com a 
manutenção de processos ecológicos naturais. 
 
Tendo em vista a proximidade com o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), alguns dos objetivos 
específicos citados no Plano de Manejo do PEXJ merecem atenção especial, uma vez que, estão ligados 
à manutenção de corredor ecológico, especialmente para aves, entre costa, mangues e restinga, como 
segue apresentado abaixo: 
 
 Possibilitar a conectividade biológica entre o PEXJ e oPESM; 
 Aumentar a porosidade e a conectividade entre as duas UC; 
 Aumentar o fluxo de genes e a mobilidade da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 

recuperação de áreas degradadas.  
 
A ZA é setorizada em três áreas distintas, de acordo com as diferentes pressões exercidas nestas áreas, 
definidas como Setor 1, Setor 2 e Setor 3. As áreas de influência do empreendimento estão inseridas no 
Setor 2 (ADA, AID e AII) e Setor 3 (AII) da ZA.    
 
De acordo com o Plano de Manejo, a UC deverá se manifestar sobre atividades desenvolvidas no Setor 2 
que incluem “implantação de infraestrutura de transporte, rede de água e esgoto e duto de combustível e 
gás que exijam EIA/RIMA”.   
 
O Setor 3 tem como objetivo a manutenção de corredor entre costa, mangues e restinga, especialmente 
para aves. São áreas com predominância de florestas entre os municípios de São Vicente, Praia Grande 
e Santos, incluem morros costeiros, planícies do interior e áreas urbanas que possibilitem a conexão com 
outras áreas naturais.  
 
Esses corredores devem proporcionar a manutenção e incremento do grau de conectividade por meio de 
ações que incluem: combate à caça ilegal, criação de novas UCs, incentivo à RPPN – Reserva Particular 
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do Patrimônio Natural, estímulo à conservação de áreas florestais em locais estratégicos  e incentivo a 
regeneração natural ou induzida da floresta. 
 
A seguir apresenta-se uma descrição da flora e fauna encontrada no PEXJ. 
 

 Vegetação 
 
A fisionomia do PEXJ pode ser caracterizada como um mosaico, apresentando áreas como cobertura 
vegetal em diferentes estágios sucessionais, além de trechos com a presença de praias, costões 
rochosos e ocupações antrópicas. 
 
Segundo dados do Plano de Manejo, mais da metade do território do PEXJ encontra-se coberta por 
Floresta Ombrófila Densa Submontana em estágio avançado de regeneração (55%), seguida por 
Vegetação Secundária de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas em estágio avançado de 
regeneração (27%), Vegetação Secundária de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas em estágio 
inicial de regeneração (4%), e as outras fitofisionomias correspondem a 14%, como pode ser visto no 
Quadro 8.2.3.1-1. 
 

Quadro 8.2.3.1-1  
Área em hectares (ha) e percentual relativo à cobertura vegetal terrestre das fitofisionomias do Parque Estadual Xixová-Japuí. 

 

Fitofisionomia  Área (ha) 
Percentual de  
Cobertura (%) 

Vegetação Secundária de Floresta Ombrófila Densa 
Submontana em estágio avançado de regeneração 

331,78 55,16 

Vegetação Secundária de Floresta Ombrófila Densa  
Submontana em estágio médio de regeneração 

4,34 0,72 

Vegetação Secundária de Floresta Ombrófila Densa 
Submontana em estágio inicial de regeneração 

7,58 1,26 

Vegetação Secundária de Floresta Ombrófila Densa de 
Terras Baixas em estágio avançado de regeneração 

163,52 27,25 

Vegetação Secundária de Floresta Ombrófila Densa de 
Terras Baixas em estágio médio de regeneração 

2,42 0,4 

Vegetação Secundária de Floresta Ombrófila Densa de 
Terras Baixas em estágio inicial de regeneração 

24,35 4,05 

Vegetação Secundária de Formação Arbórea/Arbustiva 
Arbustivaherbácea 
sobre sedimentos marinhos recentes 

4,85 0,8 

                    Fonte: Plano de Manejo do Parque Estadual Xixová-Japuí, 2010. 

 
 
Os trechos de maior integridade ecológica estão localizados nos topos de morros, onde o acesso é mais 
difícil. A maior área em estágio inicial de sucessão vegetal corresponde ao trecho que dá acesso a praia 
de Itaquitanduva. As áreas mais degradadas do Parque ou são abertas ou ocupadas por bambuzais que 
impedem a sucessão vegetal. 
 
Essa variedade de fisionomias vegetacionais se deve ao fato de que no Parque existem trechos isolados 
como áreas voltadas ao oceano ou áreas com acesso controlado, trechos com fácil acesso e trechos com 
práticas militares. Em muitos trechos fica evidente a pressão antrópica, como é o caso das trilhas e 
estradas. Uma das principais pressões é a coleta de espécies, principalmente para uso medicinal e 
ornamental. O palmito-juçara (Euterpe edulis), por exemplo, apesar de possuir ampla distribuição na Mata 
Atlântica, dificilmente é encontrado no interior do Parque. 
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O comprometimento de processos regenerativos em vários trechos poderá levar a extinção regional de 
espécies e promover a invasão de espécies exóticas ao local.   
 
Os levantamentos de dados primários e secundários do Plano de Manejo apontaram 456 espécies 
vegetais no interior do PEXJ, compreendendo 294 gêneros e 106 famílias botânicas. Das 456 espécies 
registradas observa-se um predomínio do componente arbóreo com 32,4% do total, seguido pelas 
herbáceas com 22,6%.  
 
As espécies zoocóricas predominaram com 64% do total, seguidas por anemocóricas com 25% e 
autocóricas com 11%. O predomínio de espécies zoocóricas indica um potencial ecológico para interação 
entre fauna e flora. 
 
Dentre as espécies registradas, 13 apresentam algum grau de ameaça ou estão deficientes de dados, 
conforme Quadro 8.2.3.1-2. 
 

Quadro 8.2.3.1-2 
Flora ameaçada e com deficiência de dados identificada no PEXJ. 

 

Família Espécie Nome popular Situação Fonte 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. Palmito-Juçara VU           
Res. 48/04       
IN nº 6/08* 

Bignoniaceae Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. Caxeta DD IN nº 6/08 

Burseraceae Protium kleinii Cuatrec.   VU Res. 48/04 

Cactaceae Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn   DD IN nº 6/08 

Campanulaceae Lobelia anceps L.f.   VU Res. 48/04 

Erythroxylaceae Erythroxylum catharinense Amaral Cocão   IN nº 6/08* 

Fabaceae Caesalpinia echinata Lam. Pau-Brasil 
 

EP IUCN             
 IN nº 6/08* 

Fabaceae Swartzia flaemingii Raddi   EX Res. 48/04 

Lauraceae Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer Canela   IN nº 6/08* 

Malvaceae Hibiscus bifurcatus Cav.   CR Res. 48/04 

Monimiaceae Siparuna tenuipes Perk.     IN nº 6/08* 

Moraceae Brosimum glaziovii Taub.   
EP           

DDVU 

IUCN 
IN nº 6/08 
Res. 48/04 

Poaceae Pharus latifolius L.   VU Res. 48/04 

Fontes: Res. SMA 48/04; IN MMA Nº 06/08; IUCN. Legenda: VU - vulnerável; DD - deficiência de dados (anexo II da IN nº 06/08); EP - em 
perigo; EX - presumivelmente extinta; CR - em perigo crítico.  
*Os dados apresentados no Anexo I da lista oficial brasileira da flora ameaçada de extinção não apresenta o grau de ameaçada para as espécies 
listadas.  

 
 
A presença dessas espécies ameaçadas de extinção reforça a importância do PEXJ para as políticas 
conservacionistas de âmbito estadual e federal, que contemplam propostas para a restauração ecológica 
dessas populações em seu ambiente natural. 
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 Fauna 
 
Foram identificadas 319 espécies de vertebrados, dos quais 13 são mamíferos terrestres, 21 mamíferos 
marinhos, 87 aves, 21 anfíbios, 35 répteis terrestres, cinco répteis marinhos e 137 peixes.  
 
 Mastofauna  
 
No levantamento realizado para a elaboração do Plano de Manejo foram registradas 16 espécies de 
mamíferos terrestres pertencentes a sete ordens distintas no PEXJ. Do total de espécies, 13 eram 
nativas, duas domésticas, Canis lupus e Felis catus e uma sinantrópica Rattus rattus albino. 
 
Dentre as 13 espécies nativas, oito são pequenos mamíferos não voadores e voadores das ordens 
Didelphimorphia, Rodentia e Chiroptera. As cinco espécies restantes são animais de médio porte, 
pertencentes às ordens Pilosa, Cingulata, Primates, Rodentia e Carnivora, todas representadas por 
apenas uma espécie.  
 
Quanto aos pequenos mamíferos, foram observados gambá, Didelphis aurita, o rato do mato 
Oligoryzomys cf. nigripes e o camundongo Rattus rattus albino, que é uma espécie exótica, comumente 
utilizada em laboratórios e biotérios como cobaias e também na alimentação de espécies como cobras e 
jacarés.  
 
Um dos grupos mais representativos em termos de diversidade na área do PEXJ é a Ordem Chiroptera, 
com seis espécies registradas. Os táxons presentes na área são comuns e amplamente distribuídos no 
Brasil: sendo Myotis sp.,  Carollia perspicillata, Anoura caudifer e Artibeus sp. Duas espécies, a 
Glossophaga soricina e Carollia perspicillata apresentam ampla distribuição no Brasil e na América do 
Sul. 
 
Dentre os animais de médio e grande porte, foram registrados: Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), 
Bradypus variegatus (preguiça), Dasyprocta aff. leporina (cutia), Nasua nasua (quati) e Callithrix jacchus 
(sagui), sendo que o ultimo não ocorre originalmente em São Paulo, mas sim na região nordeste e na 
Caatinga e é provavelmente fruto de soltura, de origem desconhecida.  
 
Algumas espécies de grande e médio porte, comuns na Mata Atlântica, não foram registradas, como 
Alouatta guariba, Cebus nigritus, Tamandua tetradactyla, Sphigurus villosus, Agouti paca, Sylvilagus 
brasiliensis e Cerdocyon thous. Não se descarta a possibilidade delas não terem sido registradas nas 
campanhas amostrais ainda que estivessem presentes. No entanto, é mais provável que sua ausência se 
deva ao grau de degradação da área e ao seu isolamento de outros fragmentos ou áreas contínuas de 
Floresta Atlântica por uma matriz bastante impermeável. 
 
De forma geral, a mastofauna apresenta uma diversidade muito baixa e encontra-se mal estruturada. 
Nenhuma das espécies registradas é endêmica da Mata Atlântica, ou encontra-se ameaçada de extinção. 
Todos os mamíferos registrados são comuns e de ampla distribuição geográfica, porém desempenham 
um papel importante na comunidade de vertebrados terrestres e no ambiente. 
 
As principais pressões sofridas pela mastofauna nativa são as espécies invasoras e atividades 
antrópicas. A abundante presença de cães e gatos domésticos, registrados no período de amostragem, 
causa impactos consideráveis sobre a fauna nativa. Além de serem predadores de animais silvestres na 
ausência de outras fontes de alimento, podem ser portadores de doenças que podem causar danos a 
fauna local.  
 
O sagui C. jacchus também é um problema para as espécies locais devido ao seu potencial de ocupação 
de habitat, hibridização com congêneres nativos, predação de representantes de fauna local e 
transmissão de doenças.  
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A caça praticada pelos indígenas e as atividades regulares desenvolvidas pelo exército também causam 
efeito negativo sobre a fauna local. 
 
 Mastofauna Estuarino-marinha 
 
Por ter parte de seu território em ambiente marinho o Plano de Manejo do PEXJ apresenta estudos sobre 
a fauna aquática, tais como para os mamíferos marinhos que possuem três ordens: Cetacea, Sirenia e 
Carnivora. Destas, a ordem Cetacea possui a maior diversidade de espécies e também a maior 
representatividade em ambientes estuarino-marinhos do litoral brasileiro.  
 
A maioria dos dados secundários, utilizados na elaboração do Plano de Manejo, foi obtida de museus e 
centros de estudos (Museu de Zoologia da USP, Museu de Pesca de Santos, Centro de Estudos de 
Encalhes de Mamíferos Marinhos e Projeto Biopesca). Outros dados de ocorrências foram obtidos a partir 
das informações de resumos de congressos científicos e publicações periódicas. Informação relativa 
apenas ao boto cinza Sotalia guianensis, foi obtida através do trabalho realizado pela equipe do Projeto 
Leviathan - Unesp/ CLP – (2004 e 2005). 
 
Foram registradas 21 espécies de mamíferos marinhos na área do PEXJ e entorno. Destas, cinco 
espécies, levantadas na coleção do MZUSP, encontram-se em alguma categoria de ameaça, como é 
possível verificar no Quadro 8.2.3.1-3. 
 

Quadro 8.2.3.1-3 
 Espécies de mamíferos marinhos de ocorrência no PEXJ que possuem algum grau de ameaça. 

 

Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

MMA 
(2003) 

São Paulo 
(2014) 

IUCN 
(2014) 

Sotalia guianensis boto-cinza - NT DD 

Pontoporia blainvillei toninha EN EN VU 

Balaenoptera musculus baleia-azul CR EN EN 

Balaenoptera physalus baleia-fin EN EN EN 

Eubalaena australis baleia-franca-do-sul EN DD LC 

Fontes: Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003; Decreto nº 60.133, de 7 de fevereiro de 2014; Lista Vermelha da IUCN, 2014 
em: http://www.iucnredlist.org/. 
Legendas: NT – Quase Ameaçada; DD – Dados Insuficientes; EN – Em Perigo de Extinção; CR – Criticamente em Perigo; LC – Pouco 
Preocupante.  

 
 
A pesca artesanal é uma das principais pressões sofrida pelos mamíferos marinhos na área de entorno 
do PEXJ. 
 
 Avifauna 
 
Dados secundários do Plano de Manejo do PEXJ apontam 142 espécies de aves, no entanto trata-se de 
uma lista não publicada. Já dados primários obtidos durante as campanhas amostrais mostraram 87 
espécies de aves, considerando todas as áreas de amostragem.  
 
Foram registradas duas espécies em perigo de extinção, são elas Thalasseus maximus (trinta-réis-real), 
considerada em perigo de extinção pela lista do estado de São Paulo de 2014 e vulnerável pela lista 
nacional do IBAMA de 2003; Thalasseus sandvicensis (trinta-réis-de-bando) também considerada em 
perigo de extinção em São Paulo.  
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Apesar de não apresentar o tipo de ambiente preferido por aves migratórias, no caso manguezais onde 
existem extensos bancos de lama, com abundância de alimentos, registros de grande quantidade de 
gaivotões (Larus dominicanus), ressalta a importância da UC para aves marinhas.  
 
Duas espécies de interesse especial foram registradas na área de mata da UC: o beija–flor-rajado 
(Ramphodon naevius) e o tiririzinho-do-mato (Hemitriccus orbitatus), ambas classificadas como 
Provavelmente Ameaçada segundo a IUCN/ BirdLife International (2009). Esta categoria engloba 
espécies que se encontram presumivelmente ameaçadas de extinção, mas os dados disponíveis ainda 
são insuficientes para se chegar a uma conclusão. Também foram registradas espécies que tendem a 
desaparecer em ambientes alterados e são consideradas bons indicadores de qualidade ambiental, como 
tucano-debico-preto (Ramphastos vitellinus) e a maitaca (Pionus maximiliani). 
 
Algumas espécies exóticas foram observadas: o pardal (Passer domesticus), dentro da UC, no entorno 
de moradias e áreas bem alteradas e o bico-de-lacre (Estrilda astrild), observado em áreas de vegetação 
aberta e pastagens nas bordas do Parque.  
 
Considerando o tamanho da UC e o estado de conservação de sua vegetação (relativamente bem 
preservada) esperava-se uma maior riqueza de espécies da avifauna do que a observada em campo, o 
que pode ser explicado por fatores históricos referentes à exploração destas florestas e o fato da UC 
estar isolada e praticamente toda inserida em uma matriz urbana. 
 
Mesmo a riqueza de espécies tendo sido menor do que a esperada e mesmo diante da ausência de 
algumas espécies da avifauna que eram esperadas devido ao tipo de ambiente do PEXJ, este ainda 
abriga espécies de interesse tanto do ponto de vista conservacionista quanto cientifico. Além de espécie 
de extrema beleza, que tornam o Parque área relevante para atividades relacionadas à educação 
ambiental. 
 
A avifauna do PEXJ sofre várias pressões como a movimentação de pessoas dentro do Parque, 
moradias localizadas em seu entorno imediato, presença de animais domésticos (gatos e cachorros), 
áreas sem vegetação de sub-bosque e com grande quantidade de lixo e a caça que pode ser 
corroborada pela ausência de aves cinegéticas. 
 
 Herpetofauna 
 
Dados secundários que constam no Plano de Manejo, levantados no entorno imediato da UC, apontaram 
21 espécies de anfíbios anuros pertencentes a 10 famílias. Durante o trabalho amostral realizado pelos 
profissionais responsáveis pela elaboração do plano foram registradas no interior de PEXJ 14 espécies 
de anfíbios anuros. 
 
A família Hylidae foi o grupo mais diversificado, sendo que todas as espécies deste grupo são associadas 
a áreas abertas, ou corpos d’água adjacentes a florestas. Também foram encontradas espécies típicas 
de formações florestais, incluindo as associadas a bromélias (Flectonotus sp.), algumas típicas de chão 
da mata (Ischnocnema guentheri, I. parva, Dendorophryniscus sp., Haddadus binotatus e Proceratophrys 
melanopogon) e outras típicas de ambientes específicos como riachos de interior de mata (Hylodes sp.).  
 
A rãzinha de serapilheira Leptodactylus marmoratus foi a espécie dominante, apenas duas espécies de 
rãs da família Brachycephalidae foram registradas na região. Essas espécies são típicas de serapilheira e 
apresentam desenvolvimento direto, depositando seus ovos no solo. Outra espécie registrada foi a 
Thoropa taophora, trata-se de uma espécie comum na Mata Atlântica, mas que apresenta modo 
reprodutivo diferenciado, com girinos terrestres que se desenvolvem em lâminas d’água de costões 
rochosos. 
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Se comparada a outras regiões litorâneas do estado de São Paulo, a riqueza de espécies no PEXJ pode 
ser considerada baixa, mas não deixa de ser importante, principalmente porque é composta por espécies 
típicas da Mata Atlântica e de diferentes grupos filogenéticos. 
 
Os estudos sobre répteis realizados para a elaboração do Plano de Manejo contaram principalmente, 
com dados secundários, uma vez que o esforço amostral requerido por esse grupo é muito grande. 
Apenas cinco espécies foram registradas através de dados primários, sendo duas espécies de serpentes 
(Dipsas petersi e Bothrops jararaca), duas de lagartos (Enyalius iheringii, típico da Mata Atlântica, e 
Hemydactylus mabouia), e a lagartixa-de-parede (Hemidactylus mabouia), espécie exótica e muito 
comum. 
 
Os registros obtidos através de dados secundários elevaram de forma considerável a riqueza de espécies 
do Parque e seu entorno, com um total de 28 espécies de serpentes, cinco de lagartos, uma anfisbena, 
uma tartaruga e um crocodiliano. 
 
Dentre as serpentes mais comuns estão a cobra-dágua (Liophis miliaris), a coral-verdadeira (Micrurus 
corallinus), a jararaca (Bothrops jararaca). A Família Boidae foi representada por duas espécies, Boa 
constrictor e Corallus hortulanus. Da família Colubridae, foram registradas cinco espécies do gênero 
Chironius, abundantes na Serra do Mar, e a cobra-caninana (Spilotes pullatus).  
 
A Família Dipsadidae é a mais diversificada, com 16 espécies. Da Família Elapidae, das corais 
verdadeiras, uma espécie (Micrurus corallinus) foi registrada, e correspondeu à segunda mais abundante 
entre todas as serpentes. Da Família Viperidae duas espécies de jararacas típicas de Mata Atlântica 
foram registradas (Bothrops jararaca e B. jararacussu). 
 
De todas as espécies de anfíbios e répteis que ocorrem na região do PEXJ, apenas a tartaruga verde 
(Chelonia mydas) encontra-se listada como ameaçada de extinção, na categoria "vulnerável" (VU) na 
Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003, e como "em perigo" (EN) na lista vermelha 
mundial de espécies ameaçadas da IUCN (2014) e no Decreto nº 60.133, de 7 de fevereiro de 2014. 
Aspectos relativos à herpetofauna marinha serão melhor discutidos mais adiante. 
 
 Herpetofauna Estuarino-Marinha 
 
As tartarugas marinhas pertencem à ordem Testudines e subordem Cryptodira, estando entre os maiores 
répteis vivos e sendo os únicos capazes de realizar grandes migrações, comparáveis às de vertebrados 
terrestres e aves.  
 
Das sete espécies que existem, cinco ocorrem na costa brasileira, são elas: tartaruga-cabeçuda (Caretta 
caretta), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea), tartaruga-de-
pente (Eretmochelys imbricata) e tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea). Todas são consideradas 
ameaçadas de extinção ou vulneráveis, segundo a lista internacional de espécies ameaçadas de extinção 
da IUCN (2014),  Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003 e o Decreto nº 60.133, de 7 de 
fevereiro de 2014 de animais em risco, sendo proibida sua captura no Brasil (Lei Federal n° 9605/98).  
 
Os impactos causados pelo ser humano são os maiores responsáveis pelo declínio das populações 
desses animais. Entre as ameaças destacam-se a caça clandestina, retirada de ovos de ninhos para 
consumo humano, captura acidental e problemas adicionais como poluição, urbanização, invasão das 
praias e tráfego marítimo. Por serem animais de vida-longa e migrantes, o efeito dos estresses é 
cumulativo, tornando todo e qualquer impacto importante para a sobrevivência de indivíduos. 
 
O litoral paulista é utilizado por essas espécies exclusivamente como área de alimentação, 
principalmente por indivíduos jovens e sexualmente imaturos. Todas as espécies ocorrem no litoral 
paulista com destaque para C.mydas, que ocorre em maior abundância. Nos municípios de São Vicente e 
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Praia Grande, a ocorrência de tartarugas marinhas é comumente descrita por moradores, turistas, 
praticantes de esportes aquáticos no mar e pescadores. 
 
Conforme descrito, a espécie mais comum na região é a tartaruga-verde (C. mydas), mas também 
ocorrem outras espécies como pode ser verificado no Quadro 8.2.31-4. Vale lembrar que todas essas 
espécies são consideradas ameaçadas segundo as listas oficiais de animais em extinção.  
 

Quadro 8.2.3.1-4  
Espécies de tartarugas com ocorrência no PEXJ e status de conservação. 

 

Espécie  Nome popular IUCN Lista Brasileira 
São Paulo 

(2014) 
Chelonya midas tartaruga-verde EN VU EN 

Eretmochelys imbricata tartaruga-de-pente CR EN EN 

Caretta caretta tartaruga-cabeçuda EN VU EN 

Dermochelys coriacea tartaruga-de-couro VU CR EN 

Lepidochelys olivacea tartaruga-oliva VU EN EN 

Fontes: Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003; Decreto nº 60.133, de 7 de fevereiro de 2014; Lista Vermelha da IUCN, 2014 
em: http://www.iucnredlist.org/. 
Legendas: EN – Em Perigo de Extinção; CR – Criticamente em Perigo; VU - Vulnerável.  

 
 
 Ictiofauna 
 
A atividade pesqueira desenvolvida no entorno do PEXJ é intensa, uma vez que está inserido em região 
urbana com tradição na pesca, seja artesanal ou comercial. Sabe-se que essa prática tem grande 
influência na comunidade de peixes, afetando tanto o crescimento dos estoques e dos indivíduos (em 
massa) quanto o número de espécies presentes.  
 
Por outro lado é inegável a importância ecológica da região, principalmente por estar sua localizada em 
um dos maiores complexos estuarinos do estado, trata-se de uma região tanto de desova quanto de 
crescimento de muitas espécies marinhas.  
O Plano de Manejo apontou uma riqueza de 140 espécies através de dados secundários e cerca de 100 
espécies levantadas nas campanhas amostrais para a elaboração do documento. Esse declínio na 
riqueza de espécies pode estar associado à pesca, porém, outros fatores também podem ter contribuído, 
como a poluição advinda do entorno. Apesar da diminuição na riqueza de espécie, a biomassa aumentou 
o que indica que algumas espécies resistentes podem ter se proliferado diante das novas condições 
ambientais. 
 
Das 100 espécies registradas através de levantamentos primários, 17 encontram-se sob algum status de 
risco. Diante disso, é possível concluir que o Parque, apesar de seu pequeno tamanho, tem uma 
importância muito grande na preservação de espécies de peixes. 
 
O Plano de Manejo também apresenta estudos sobre o fito e zooplancton e a comunidade bentônica, 
uma vez que parte de sua área está localizada em faixa marítima 
 
8.2.3.2 Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) 
 
O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, de 
acordo com as definições do SNUC, sendo a maior UC do estado de São Paulo e a que abrange a maior 
área contínua de Mata Atlântica, portanto, é de fundamental importância para a preservação desse Bioma 
abrigando uma grande riqueza de espécies em sua fauna e flora.  
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Foi criado pelo Decreto nº 10.215, de 30 de agosto de 1977, com o objetivo de “assegurar integral 
proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização com objetivos 
educacionais, recreativos e científicos”. A gestão do PESM se dá por meio de oito núcleos 
administrativos, destes o mais próximo da área de estudo é o núcleo Itutinga-Pilões.  
 
Os limites internos estabelecidos para o PESM não são interferidos diretamente pelas áreas de 
interferência do empreendimento; entretanto, os limites de sua Zona de Amortecimento estão a menos de 
1 km dos limites da AII, conforme pode ser visualizado através do  “Mapa de Unidades de Conservação 
da AII” (MB-CNV-05), apresentado adiante. 
 
De acordo com o apresentado no Plano de Manejo do PEXJ, a conexão entre o PESM e o PEXJ é muito 
importante, visto que o PEXJ se encontra isolado entre o oceano e uma área altamente urbanizada. A 
localização dos morros entre estes PEs os torna propícios para exercerem a função de trampolim 
ecológico. Parte de seu território se encontra ocupada e o ambiente está bastante degradado, sua 
preservação e recuperação são importantes para a manutenção da biodiversidade local. 
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8.2.3.3 Áreas de Preservação Permanente (APP) 
 
As Áreas de Preservação  Permanente (APP) são definidas pelo atual Código Florestal (Lei nº 12.651/12) 
como: “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 
 
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, entre as principais funções das APP de meio urbano, 
como é o caso das áreas de influência desse estudo, estão: (1) a proteção do solo prevenindo a 
ocorrência de desastres associados ao uso e ocupação inadequados de encostas e topos de morros; (2) 
a proteção dos corpos d’água, evitando enchentes, poluição das águas e assoreamento dos rios; (3) a 
manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo contra inundações e enxurradas, 
colaborando com a recarga de aquíferos e evitando o comprometimento do abastecimento público de 
água em qualidade e em quantidade; (4) a função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores 
ecológicos que facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, especialmente entre áreas verdes situadas no 
perímetro urbano e nas suas proximidades; (5) a atenuação de desequilíbrios climáticos intra-urbanos, 
tais como o excesso de aridez, o desconforto térmico e ambiental e o efeito "ilha de calor". 
 
Nas áreas de influências do empreendimento  foi identificada a ocorrência de APPs associadas a cursos 
d’água, topos de morros e declividade acima de 45°, como pode ser observado no “Mapa de Áreas 
Verdes Urbanas e Legislação Ambiental da AID” (MB-CNV-01), apresentado anteriormente no item 
8.2.1.2. Nessas áreas não é permitida exploração econômica direta, sendo que somente órgãos 
ambientais podem autorizar o uso e até mesmo o desmatamento de APP em alguns casos, como é caso 
de utilidade pública. 
 
As APPs de cursos d’água inseridas na ADA, referente ao canal do Estuário de Santos e canal do 
Piaçaguera, apresentam-se descaracterizadas e perderam sua função ambiental em decorrência do 
processo de antropização e urbanização consolidada nesta área. Vale ressaltar que, o processo de 
urbanização teve início anterior ao estabelecimento da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código 
Florestal). 
 
As APPs de topo de morro e declividade acima de 45° inseridas na AII e AID, estão localizadas no Monte 
Serrat e morros que fazem limite entre Santos e São Vicente. A retirada da cobertura vegetal dessas APP 
produz efeitos negativos facilmente identificáveis, aumentando os riscos de deslizamentos e de início de 
processos erosivos. 
 
8.2.3.4 Áreas Prioritárias para a criação de Unidades de Conservação 
 
Os morros localizados entre os municípios de Santos e São Vicente, inseridos na AII do empreendimento, 
abrigam os remanescentes florestais no ambiente urbano de Santos. O Monte Serrat, pertencente a esta 
cadeia de morros, que está inserido em parte na AID, apresenta altitude de 157m, vegetação em estágio 
médio de regeneração e APPs de topo de morro e de declividade acima de 45°. Estas áreas estão 
contempladas no Mapa de Áreas Prioritárias para a Criação de Unidades de Conservação e no Mapa de 
Incremento da Conectividade, segundo dados do Projeto Biota – FAPESP (2008), cujas principais 
informações foram reproduzidas, com adequações, e consolidadas no “Mapa das Áreas Indicadas para 
Criação de Unidades de Conservação e Incremento da Conectividade da AII” (MB-CNV-06). 
 
Parte desses morros localizadas na AII do empreendimento, estão inseridos em área que possui 
classificação 2, em uma escala de 1 a 8, relacionada à áreas indicadas para incremento da 
conectividade. Em relação aos fragmentos indicados para a criação de Unidades de Conservação de 
Proteção Integral, na AII estão inseridas duas áreas, com grau de indicação de 17 – 25% e 26-50%.  
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Estas áreas funcionam como trampolins ecológicos e áreas de conectividade entre o PEXJ e PESM, uma 
vez que, nestas áreas estão presentes os remanescentes florestais mais conservados desta área, sendo 
importantes para a manutenção da biodiversidade local. 
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8.3 Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico 
 
8.3.1 Perfil Demográfico 
 
8.3.1.1 Área de Influência Indireta – AII 
 
Neste item objetiva-se apresentar a dinâmica demográfica da área de influência indireta (AII) do projeto 
de implantação do Sistema Integrado Metropolitano – SIM e do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT fase 2 – 
Trecho Conselheiro Nébias – Valongo, que compreende os municípios de Santos e São Vicente. Quando 
houver disponibilidade de dados, a AII será comparada aos demais municípios da Região Metropolitana 
da Baixada Santista (RMBS), no intuito de demonstrar sua representatividade dentro desse conjunto. 
 
O estudo demográfico viabiliza a análise das variáveis relacionadas às populações tais como a 
fecundidade, migração, razão de sexo, esperança de vida ao nascer, entre outras, as quais constituem 
elementos de interesse para a composição dos cenários populacionais futuros, com informações 
referentes ao crescimento e a estrutura da população.  
 
A RMBS é constituída por nove municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, 
Praia Grande, Santos e São Vicente e tem uma área de 2.422 km², o que corresponde a 1,0% do 
território do Estado, concentrando 4% da população estadual (2012). Destacam-se, em particular, os 
municípios da AII, Santos e São Vicente, totalmente conurbados em suas porções insulares, e que 
respondem por praticamente 45% da população da região. 
 
Santos é o município-sede da RMBS, com sua área urbana situada na ilha de São Vicente, juntamente 
com o município de mesmo nome. Na parte continental sul estão localizados os municípios de Peruíbe, 
Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Na porção continental central localiza-se o município de Cubatão. 
Ao norte se localizam os municípios de Guarujá, na Ilha de Santo Amaro, e Bertioga na parte continental 
do litoral Norte do Estado de São Paulo (EMTU, 2012). 
 
O crescimento exacerbado de Santos, Cubatão e Guarujá, em consequência do desenvolvimento das 
atividades comerciais e de serviços, geradoras de emprego, provocou um movimento pendular em 
direção a outros municípios com melhores condições de habitação. Como consequência  os municípios 
de São Vicente e Praia Grande, além do distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá, adquiriram 
características de cidades-dormitório e foram um dos responsáveis pela intensa conurbação observada 
entre os municípios da Baixada, só prejudicada pelas restrições físicas, como os canais do estuário de 
Santos (Secretaria de Transportes Metropolitanos- STM, 2012).  
 
Registra-se que os dados foram extraídos do Sistema de Informações dos Municípios Paulistas – IMP, 
que compõe a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE. As informações sobre 
População Urbana e Rural, bem como Taxa de Urbanização, referem-se ao ano de 2000 e 2010, 
provenientes do Censo Demográfico (IBGE).   
 
A Tabela 8.3.1.1-1 apresenta variáveis populacionais para os municípios que compõem a RMBS. 
Observa-se que Itanhaém apresenta o maior território da região, e que Santos concentra a maior 
percentual de população, representando 25,2% do total da RMBS. São Vicente é o município com a 
maior densidade demográfica, de 2.232,28 hab./km².  
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Tabela 8.3.1.1-1 
Dados demográficos dos municípios da RMBS, 2010. 

 

Município Área (km²) 
População 2010 Densidade 

(hab./km²) 
2010 Número absoluto % 

Bertioga 490,0 47.645 2,9% 97,23 
Cubatão 142,4 118.720 7,1% 833,81 
Guarujá 142,9 290.752 17,5% 2.034,91 
Itanhaém 599,6 87.057 5,2% 145,20 
Mongaguá 142,1 46.293 2,8% 325,72 
Peruíbe 311,4 59.773 3,6% 191,95 
Praia Grande 147,5 262.051 15,7% 1.776,09 
Santos 281,1 419.400 25,2% 1.492,23 
São Vicente 148,9 332.445 20,0% 2.232,28 
Total RMBS 2.405,90 1.664.136 100,00% 691,68 
Fonte: IBGE, 2010.  

 
O peso demográfico dos municípios vem se alterando desde 1991 quando Santos, São Vicente e Guarujá 
representavam juntos 74,5% da população regional. Em 2000, estes municípios passaram a concentrar 
66,9% da população, chegando, em 2010, a 62,7%. A redução relativa da importância regional destes 
municípios ocorre concomitantemente ao crescimento de outros, com destaque para Praia Grande e 
Itanhaém, que somados chegaram em 2010 a concentrar 20,9% da população regional. 
 
Existe uma clara relação entre a perda ou ganho de importância na concentração populacional, e a 
migração: os municípios que vem perdendo peso demográfico relativo são aqueles nos quais a migração 
tem reduzido a contribuição para o incremento de população. Dentre esses municípios podemos citar 
Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, onde o crescimento vegetativo representou 100% do 
componente de crescimento demográfico, no período entre 2000 e 2010. Por outro lado, naqueles 
municípios em que a migração apresentou proporção importante do incremento, casos de Praia Grande 
(67,9%) e Mongaguá (68,3%), o peso relativo na população regional aumentou. 
 
O Quadro 8.3.1.1-1 apresenta as variáveis que caracterizam os municípios de São Vicente, Santos e a 
RMBS para 2000 e 2013. Destaca-se a densidade demográfica em 2013 de São Vicente, como a mais 
alta, de 2.298 hab./km², superando os 2.232 hab./km² de 2010.  
 
No período de 2000 a 2010, a RMBS teve uma taxa geométrica de crescimento de 1,16% ao ano. O 
crescimento demográfico da RM da Baixada Santista entre 1991 e 2010 foi bastante acentuado. Neste 
período houve um incremento de 447 mil pessoas à população regional, o que implicou em uma taxa de 
crescimento de 2,17% ao ano na década de 1990 e 1,21% na década seguinte. 

 
Quadro 8.3.1.1.-1 

Indicadores demográficos AII e RMBS. 
 

Local 
População 

2000 
População 

2013 

Densidade 
demográfica 

2013 
(hab./km²) 

Taxa de 
Urbanização 

2010 (%) 

T.G.C.A. 
2000-2013 

(% a.a) 

São Vicente 303.199 339.955 2.298,70 99,81% 0,88 
Santos 417.975 421.896 1.503,17 99,93% 0,07 

AII 721.174 761.851 1.684,36 - 0,42 
RMBS 1.473.912 1.713.741 708,18 99,79% 1,16 

    Fonte: SEADE (2014). – Sem Informação. 
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Constata-se pela análise do Quadro 8.3.1.1-1, que a população santista apresentou baixo crescimento no 
período de 2000 a 2013. Ressalta-se que em 2013, 55% da população da AII era de Santos e 45% de 
São Vicente.  
A Figura 8.3.1.1-1 apresenta as taxas de crescimento dos municípios de Santos e São Vicente, da RMBS 
e do Estado de São Paulo de 1980 a 2010. É possível comparar as taxas de crescimento das localidades 
e constatar, a queda da taxa de crescimento durante o período. Nota-se que São Vicente teve um 
crescimento acentuado na década de 1980. Não havia dados da TGCA para RMBS de 1980 a 1991.  
 

 
           Fonte: SEADE (2010). 

Figura 8.3.1.1-1 – TGCA 1980-2010, RMBS, São Vicente, Santos e Estado de São Paulo. 
 

As projeções demográficas para 2030 da Fundação SEADE para os municípios Santos e São Vicente e 
para a Região Metropolitana da Baixada Santista estão apresentadas no Quadro 8.3.1.1-2. A projeção é 
realizada a partir de uma metodologia que consiste na utilização da pesquisa realizada “mensalmente, 
nos Cartórios de Registro Civil de todos os municípios do Estado de São Paulo, coletando informações 
detalhadas sobre o registro legal dos eventos vitais – nascimentos, casamentos e óbitos”. 
 
Estas informações, “associadas às provenientes dos Censos Demográficos”, possibilitam à Fundação 
SEADE aplicar a “metodologia de projeção”, que se trata do método dos componentes demográficos, que 
“destaca o papel da fecundidade, da mortalidade e da migração no crescimento populacional, permitindo 
a construção de hipóteses de projeções mais seguras e eficazes”. O modelo de projeção adota “uma 
hierarquia, que parte da projeção para o total do Estado e se desagrega em regiões administrativas e 
municípios”. 
 
Na “primeira etapa de execução deste modelo, são preparadas as projeções de população por sexo e 
grupos de idade, para o Estado de São Paulo e suas regiões administrativas”; no segundo momento, são 
elaboradas as “projeções municipais, cujos resultados posteriormente são compatibilizados, de modo que 
a soma de suas populações corresponda à projeção populacional de cada região administrativa, em cada 
período de projeção” (SEADE, 2011). 
 
Verifica-se no Quadro 8.3.1.1-2 as projeções populacionais para 2017 e 2030. Para a AII prevê-se um 
acréscimo de 14.024 pessoas no período de 2013 a 2017; para São Vicente o aumento previsto é de 
aproximadamente 10.300 pessoas. Já para o período de 2017 a 2030 prevê-se um aumento de 175.885 
pessoas para a RMBS, deste total 21,5% (37.884 pessoas) será na AII. 
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Quadro 8.3.1.1-2 
Projeções Demográficas para AII e RMBS. 

 

Territórios 
Nº de Habitantes 

2017 
Nº de Habitantes 

2030 
Santos 425.621 435.529 

São Vicente 350.254 378.230 
AII 775.875 813.759 

RMBS 1.781.727 1.957.612 
Fonte: SEADE (2012). 

 
 
A pirâmide etária da AII do VLT- Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, com dados referentes ao ano de 
2000 está representada na figura 8.3.1.1-2. A faixa etária de maior população era a de 15 a 24 anos, com 
131.876 pessoas, dos quais 64.771 são homens e 67.105 são mulheres. As crianças de 0 a 04 anos 
somavam 53.808, e a população com mais de 75 anos, 23.318.  
 

 
                 Fonte: IBGE, 2000. 

Figura 8.3.1.1-2– Pirâmide etária AII, 2000. 
 
 
A figura 8.3.1.1-3 apresenta a pirâmide etária da população da AII, para 2010. A faixa etária com a maior 
população é dos 25 aos 29 anos em ambos os sexos, com 30.747 homens e 32.770 mulheres. Constata-
se ainda uma diminuição da base da pirâmide em relação a 2000 (menos 9.619 crianças de 0 a 4 anos), 
a qual pode ser consequência da diminuição da fecundidade nos últimos 30 anos, como se verifica no 
quadro 8.3.3.1-3. Percebe-se ainda o alargamento do topo da pirâmide, indicando aumento da 
expectativa de vida, com a população de 75 anos e mais abrangendo 35.703 pessoas, um crescimento 
de 53% no período. 
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                                             Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 8.3.1.1-3 - Pirâmide etária AII, 2010. 
 
 
A taxa de fecundidade geral é uma variável que apresenta a relação entre o número de nascidos vivos 
ocorridos numa determinada unidade geográfica, num período de tempo, e a população feminina em 
idade fértil (15 a 49 anos) residente na mesma unidade, estimada para o meio do período multiplicada por 
1000. O quadro 8.3.1.1-3 mostra a taxa de fecundidade para a AII e RMBS no período de 1980 a 2011. 
 
Nota-se a diminuição mais pronunciada entre as décadas de 1980 e 1990. A queda na taxa de 
fecundidade explica-se por alguns motivos, tais como maior divulgação dos métodos anticoncepcionais, 
preferência de uma maior quantidade de homens e mulheres por dedicar mais tempo à vida profissional e 
por casar mais tarde, a inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, a maior 
preocupação dos casais quanto ao gasto com a criação de um número elevado de filhos, entre outros 
fatores.  
 

Quadro 8.3.1.1-3 
Taxa de fecundidade AII e RMBS 1980 a 2011. 

 

Local 
Taxa de fecundidade 

1980 1990 2000 2011 
Santos 85,45 58,47 51,73 43,72 

São Vicente 111,71 69,92 64,96 55,19 
RMBS NA NA 66,95 54,42 

                     Fonte: SEADE (2010). 

 
 
A Razão de Sexo é o número de homens para cada 100 mulheres na população residente em 
determinada área, no ano considerado. Quando a Razão é 100 significa que há o mesmo número de 
homens e mulheres. A figura 8.3.1.1-4 apresenta esta informação para a AII, para os anos 2000 e 2010. 
Verifica-se que de 0 a 14 há discreto predomínio masculino, de 15 a 24 anos há certo equilíbrio de 
gênero, e a partir dos 25 anos a população feminina é constantemente superior. A maior predominância 
feminina é a partir dos 75 anos, quando se constata que em 2010, havia 100 mulheres para cada 51 
homens. 
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Fonte: IBGE, 2000/2010. 

Figura 8.3.1.1-4 – Razão de Sexo AII, 2000 e 2010. 
 

A esperança de vida ao nascer refere-se aos anos de vidas esperados para um recém-nascido, sendo 
mantido o padrão de mortalidade existente, na população residente em determinado espaço geográfico, 
para o ano considerado. 
 
Esse indicador tem uma importante função, pois pode ser utilizado para analisar o nível socioeconômico 
de um município, visto que está relacionado à estrutura de saúde e ao saneamento básico. 
 
As estimativas dessa probabilidade, segundo o Glossário do IBGE, foram determinadas com o emprego 
da técnica proposta por Brass, que utiliza a informação sobre proporção de filhos falecidos, segundo a 
idade da mãe. No caso da idade ser diferente de 0 (zero) (ao nascimento) é comum denominar-se 
esperança de vida ao nascer. 
 
Apresentam-se a seguir os dados de esperança de vida ao nascer para a Região Metropolitana da 
Baixada Santista e o Estado de São Paulo. Não haviam dados disponíveis para os municípios de Santos 
e São Vicente. A esperança de vida ao nascer em 1991 corresponde a mortalidade observada no período 
1990/1991/1992 e a população em 1 de julho de 1991, o dado de 2000 corresponde a mortalidade 
observada no período 1999/2000/2001 e a população em 1 de julho de 2000 e o dado de 2009 
corresponde a mortalidade observada no período 2008/2009/2010 e a população em 1 de julho de 2009. 
De acordo com o quadro 8.3.1.1-4, observa-se que a esperança de vida na RMBS, por todo o período 
analisado, manteve-se inferior a do Estado de São Paulo.   

 
Quadro 8.3.1.1-4 

Esperança de vida ao nascer em 1991, 2000 e 2009. 
 

Local 
Esperança de vida ao nascer (anos) 

1991 2000 2009 
RMBS 67,66 69,52 73,02 

Est. São Paulo 69,19 71,58 74,92 
                   Fonte: SEADE (2010). 
 
O saldo migratório anual consiste na diferença entre o número de pessoas que imigraram (entrada) e de 
pessoas que emigraram (saída) em determinada localidade durante o período de um ano. O quadro 
8.3.1.1-5 mostra esta variável para os municípios de Santos, São Vicente e RMBS. Observa-se que de 
modo geral, à exceção de Santos, houve mais saídas do que entradas na última década.   
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Quadro 8.3.1.1-5 
Saldo Migratório Anual 1991, 2000 e 2010 - AII. 

 

Local 
Saldo Migratório Anual  

1991 2000 2010 
Santos -4.155 -2.198 -1.349 

São Vicente 2.532 261 -132 
RMBS NA 13.115 5.017 

                    Fonte: SEADE (2010). 
 
O município de Santos apresentou mais saídas do que entradas desde 1991; no entanto, de 2000 para 
2010, verificou-se uma redução no número de saídas. São Vicente, ao contrário apresentou significativo 
número de entrada de pessoas em 1991, porém, em 2010, constatou-se maior quantitativo de saída do 
que entrada de pessoas. 
 
Para a RMBS, observa-se que o saldo migratório permanece positivo, mas houve redução no fluxo de 
entrada de 2000 para 2010. A taxa líquida de migração por mil habitantes foi, em 2010, 3,20 para Região 
Metropolitana da Baixada Santista, -0,41 para São Vicente e -3,22 para Santos.  
 
As figuras 8.3.3.2-5 e 8.3.3.1-6 mostram respectivamente as densidades demográficas para Santos e 
São Vicente segundo o censo demográfico do IBGE 2010. No município de Santos, as maiores 
densidades são observadas na orla. Isto ocorre devido à intensa verticalização residencial da área como 
mostra a foto 8.3.1.1-1. Já a foto 8.3.1.1-2 ilustra a ocupação predominantemente horizontal e densidade 
demográfica de 0 a 11.575 habitantes por km².  
 

 
                   Fonte: IBGE, 2010.  

Figura 8.3.1.1-5 - Densidade demográfica de Santos- 2010. 
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Foto 8.3.1.1-1 - Verticalização residencial na Av. 
Bartolomeu de Gusmão. Fonte: Google Earth, 2014.  

Foto 8.3.1.1-2 - Ocupação na rua General Câmara. Fonte: 
Google Earth, 2014. 

 
 
A figura 8.3.1.1-6 mostra a densidade demográfica de São Vicente em 2010. Os maiores valores ocorrem 
no entorno das avenidas Presidente Wilson, Embaixador Pedro de Toledo (foto 8.3.1.1-3), mais 
verticalizada, e algumas áreas de baixo padrão residencial como nas ruas Carlos Araujo dos Santos, do 
Canal e Dique do México, que concentra grande número de habitações precárias (foto 8.3.2.1-4).   
 
 

 
                 Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 8.3.1.1-6 - Densidade demográfica de São Vicente- 2010. 
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Foto 8.3.1.1-3 - Verticalização residencial da orla na Av. 
Embaixador Pedro de Toledo. Fonte: Google Earth, 2014. 

Foto 8.3.1.1-4 - Habitação precária na Rua Dique México. 
Fonte: Google Earth, 2014. 

 
 
8.3.1.2 Área de Influência Direta – AID 
 
A AID do VLT – Trecho Conselheiro Nébias - Valongo está totalmente inserida no município de Santos, 
em sua porção insular. Os 489 setores censitários que a compõem estão distribuídos em 27 bairros 
santistas. A tabela 8.3.1.2-1 apresenta a distribuição dos setores por bairro. 
 
Observa-se que os bairros Embaré (59), Aparecida (57), Boqueirão (50), Ponta da Praia (49) e Gonzaga 
(45) concentram o maior número de setores censitários, totalizando juntos 260 setores censitários da 
AID.  
 

Tabela 8.3.1.2-1 
Distribuição dos setores censitários nos 27 bairros da AID, 2010. 

 

N. Bairro 
Número de 

setores 
censitários AID 

N. Bairro 
Número de 

setores 
censitários AID

1 Aparecida 57 15 Morro José Menino 02 
2 Boqueirão 50 16 Morro Pacheco 03 
3 Campo Grande 39 17 Morro Penha  03 
4 Centro 04 18 Morro São Bento 12 
5 Embaré 59 19 Paquetá 03 
6 Encruzilhada 23 20 Pompéia 20 
7 Estuário 07 21 Ponta da Praia 49 
8 Gonzaga 45 22 Porto Paquetá 01 
9 Jabaquara 02 23 Porto Valongo 01 
10 José Menino 15 24 Valongo 01 
11 Macuco 27 25 Vila Belmiro 11 
12 Marapé 29 26 Vila Matias 16 
13 Monte Serrat 02 27 Vila Nova 06 
14 Morro Fontana 02 Total: 489 setores censitários 

Fonte: IBGE, 2010.  

 
 
A figura 8.3.1.2-1, mostrada a seguir, permite identificar as áreas dos bairros que estão inseridas nesta 
AID. 
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Figura 8.3.1.2-1: Localização dos bairros da cidade de Santos da AID – 2010. 
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Pretende-se a partir das informações da tabela 8.3.1.2-1 caracterizar a dinâmica populacional dos bairros 
destacados (Embaré, Aparecida, Boqueirão, Ponta da Praia e Gonzaga), apresentando-se os dados 
demográficos dos setores censitários que os compõem e que se inserem nesta AID.  
 
O bairro do Embaré pode ser considerado um dos principais bairros de Santos. Segundo a Prefeitura do 
município, o mesmo foi fundado oficialmente em 16 de setembro de 1876 e nele havia as maiores 
chácaras da cidade. Segundo o IBGE, em 2000, o bairro tinha uma população de 36.438 habitantes. 
 
A figura 8.3.1.2-2 mostra que a faixa etária com mais habitantes era de 20 a 24 anos (3.094). A faixa 
etária de 0 a 4 anos continha 1.680 crianças em 2000. 
 

 
Fonte: IBGE, 2000.  

 
Figura 8.3.1.2-2 - Pirâmide etária / bairro Embaré, 2000. 

 
 
Em 2010, o censo demográfico do IBGE aponta uma população para este bairro de 37.288 pessoas, o 
que indica um crescimento demográfico de 2% no período. A figura 8.3.1.2-3 apresenta a pirâmide etária 
do bairro Embaré, na qual se constata a diminuição da população de 0 a 4 anos para 1.486 crianças, e o 
aumento da expectativa de vida, visto que a população com 80 anos ou mais cresceu 58% em relação a 
2000. 
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                                                     Fonte: IBGE, 2010. 
 

Figura 8.3.1.2-3 - Pirâmide etária bairro Embaré, 2010. 
 

 
De acordo com a Prefeitura de Santos (2012), o bairro Aparecida é o mais populoso do município, com 
37 mil moradores ocupando uma área de aproximadamente 1,5 milhão de m², sendo delimitado pelas 
avenidas Joaquim Montenegro, Bartolomeu de Gusmão, Almirante Cochrane e Afonso Pena. Neste bairro 
localiza-se um dos conjuntos habitacionais mais conhecidos de Santos, o BNH, cujo nome verdadeiro é 
Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, onde residem mais de 15 mil moradores. 
 
Os dados do IBGE (2000) apontam que a população em 2000 deste bairro era de 36.423 habitantes. A 
faixa etária de 15 a 19 anos apresentava a maior população, com 3.063 jovens. A população de 0 a 4 
anos era de 1.722 crianças, e a população com 80 anos ou mais era de 773 idosos. A figura 8.3.1.2-4 
apresenta a pirâmide etária de 2000 do bairro Aparecida. 
 

 
                                                  Fonte: IBGE, 2000. 

 
Figura 8.3.1.2-4 - Pirâmide etária bairro Aparecida, 2000. 
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Em 2010, o censo demográfico do IBGE aponta uma população para esta localidade de 35.941 pessoas, 
o que indica um decréscimo demográfico de aproximadamente 1% no período. A figura 8.3.1.2-5 expõe 
que a faixa etária com a maior população é de 45 a 49 anos, com 2.740 adultos. A população de 0 a 4 
anos diminuiu consideravelmente em relação a 2000, queda de 20%. Estas informações indicam declínio 
da taxa de fecundidade e o envelhecimento da população do bairro Aparecida.  
 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
Figura 8.3.1.2-5 - Pirâmide etária bairro Aparecida, 2010. 

 
 
 
A Prefeitura de Santos aponta que o bairro Boqueirão foi fundado oficialmente em 25 de outubro de 1960 
resultado do parcelamento de terras  de quatro grandes chácaras. Os principais pontos de referência do 
local são: a Pinacoteca Benedito Calixto e o Super Centro Comercial Boqueirão, com 205 lojas, 
inaugurado em 1965 e que foi o primeiro shopping center construído na América Latina.  
 
Para o ano de 2000, o censo demográfico do IBGE indica uma população de 30.767 pessoas no 
Boqueirão. A figura 8.3.1.2-6 expõe que a faixa etária com maior número de pessoas é dos 20 aos 24 
anos. A população de 0 a 4 anos era de 1.220 crianças e a população com 80 anos ou mais era de 1.036 
idosos. 
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Fonte: IBGE, 2000. 

 
Figura 8.3.1.2-6 - Pirâmide etária bairro Boqueirão, 2000. 

Em 2010, segundo o IBGE, a população do bairro Boqueirão era 30.458 pessoas, o que indica um 
decréscimo demográfico de aproximadamente 1%. A figura 8.3.1.2-7 apresenta a pirâmide etária para 
2010, por meio da qual se constata que a faixa etária com maior número de pessoas é dos 45 aos 49 
anos (2.248 adultos). A população de 0 a 4 anos em 2010 alcançou 1.032 crianças, uma diminuição de 
15%, e a população com 80 anos ou mais passou para 1.705 idosos, aumento de 39%. Esses dados 
sugerem um envelhecimento da população do bairro Boqueirão. 
 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
Figura 8.3.1.2-7 - Pirâmide etária bairro Boqueirão, 2010. 

 
O bairro da Ponta da Praia foi implantado oficialmente em 29 de junho de 1967. Segundo a Prefeitura de 
Santos, sua origem é a ocupação de chácaras, em sua maioria, por imigrantes japoneses. Segundo o 
IBGE, em 2000 este bairro possuía 29.971 habitantes. A figura 8.3.1.2-8 mostra que, no referido ano, a 
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faixa etária dos 15 aos 19 anos concentrava maior parte da população (2.474), havia 645 idosos com 80 
anos ou mais e 1.427 crianças de 0 a 04 anos. 
 

 
Fonte: IBGE, 2000. 

 
Figura 8.3.1.2-8 - Pirâmide etária bairro Ponta da Praia, 2000. 

 
A população do bairro Ponta da Praia em 2010 era de 31.015 pessoas (IBGE), o que indica um 
acréscimo populacional de 3% em relação a 2000. A pirâmide etária do bairro em 2010 consta na figura 
8.3.1.2-9. 
 
A faixa etária de 45 a 49 anos é que apresenta o maior número de pessoas, 2.494. O número de crianças 
caiu 15% e a quantidade de pessoas com 80 anos ou mais cresceu 85% no período, indicando aumento 
na qualidade e expectativa de vida. 
 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
Figura 8.3.1.2-9 - Pirâmide etária bairro Ponta da Praia, 2010. 



 
 
 
 
 
 

464 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

O bairro do Gonzaga foi fundado em 21 de junho de 1889 (Prefeitura de Santos, 2012). Segundo o IBGE, 
possuía 23.546 habitantes em 2000 e a faixa etária de 20 a 24 anos apresentava o maior número de 
pessoas, 1.929. Havia 878 crianças de 0 a 4 anos e 917 pessoas com 80 anos ou mais, como mostra a 
figura 8.3.1.2-10. 
 

 
Fonte: IBGE, 2000. 

 
Figura 8.3.1.2-10 - Pirâmide etária bairro Gonzaga, 2000. 

 
A população do bairro Gonzaga alcançou 24.164 pessoas em 2010, o que representa um incremento 
demográfico de aproximadamente 3% em relação a 2000. A análise da figura 8.3.1.2-11 mostra que a 
faixa etária de 55 a 59 anos é a que apresenta maior população, 1898. Destaca-se no período o número 
de idosos (80 anos ou mais) com um aumentou 68%. 
 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
Figura 8.3.1.2-11 - Pirâmide etária bairro Gonzaga, 2010. 
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Caracterizadas as populações dos 05 bairros, é possível concluir que de modo geral em 2010 a 
população de 0 a 4 anos diminuiu e a população acima de 60 anos teve considerável crescimento em 
relação aos números de 2000. Estes dados indicam um decréscimo na taxa de fecundidade e um 
aumento da expectativa de vida. Tais fatos podem se justificar devido a alterações no modo de vida das 
pessoas nesta última década, como a maior utilização dos métodos contraceptivos, opção das mulheres 
por desenvolver a vida profissional, redução do número de filhos, entre outros.  
 
A figura 8.3.1.2-12 apresenta a pirâmide etária da população da AID do trecho Conselheiro Nébias- 
Valongo. Segundo dados do IBGE, a área continha 310.090 habitantes em 2000. A faixa etária com maior 
população era a de 20 a 24 anos, com 26.447 pessoas, e a faixa com menor população era a acima dos 
75 anos. O número de crianças de 0 a 4 anos era 16.636, e o de população acima de 80 anos era de 
7.518.  
 

 
Fonte: IBGE, 2000. 

 
Figura 8.3.1.2-12 - Pirâmide etária População AID, 2000. 

 
A figura 8.3.1.2-13 apresenta a pirâmide etária da população da AID para 2010. A população da área, 
segundo dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE), passou para 307.087 pessoas, o que representa 
um decréscimo de aproximadamente 1% no período. A faixa etária com maior população ocorre dos 25 
aos 29 anos, com 23.384 pessoas. O número de crianças de 0 a 4 anos passou para 13.629, 3.000 a 
menos do que em 2000. E ao contrário o número de idosos com 80 anos ou mais subiu para 12.462, 
aumento de 66% no período, indicando a elevação da expectativa de vida, que se justifica devido à 
melhora na qualidade de vida, aumento do acesso a serviços de saúde e avanços da medicina, 
principalmente com o aumento dos tratamentos e cuidados preventivos. 
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Fonte: IBGE, 2010. 

 
Figura 8.3.1.2-13 - Pirâmide etária População AID, 2010. 

 
 
A figura 8.3.1.2-14 apresenta a Razão de Sexo para a AID para os anos 2000 e 2010. Observa-se que 
em ambos os anos, a população masculina predominou até a idade de 14 anos. Na faixa etária de 15 a 
19 anos houve equilíbrio entre os gêneros. E a partir dos 20 anos, a população feminina passou a ser 
constantemente superior. Na faixa etária de acima de 80 anos, constata-se que havia apenas 44 homens 
para cada 100 mulheres. 
 

 
Fonte: IBGE, 2000 e 2010. 

 
Figura 8.3.1.2-14 - Razão de Sexo para AID, 2000 e 2010. 

 
 
O “Mapa de Densidade Demográfica, 2000 e 2010, da AID e ADA” (MSE-CNV-01) mostra a densidade 
demográfica da AID e ADA para o ano de 2000 e 2010. Nota-se que para o ano de 2000 o centro de 
Santos apresenta os menores valores, de 0 a 100 habitantes por hectare. As áreas de ocupação mais 
densa situam-se na orla, nas avenidas Vicente de Carvalho e Bartolomeu de Gusmão, bem como no 
entorno na rua Professor Pirajá da Silva, onde há o BNH. 
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No mesmo mapa é possível verificar a densidade demográfica da AID para 2010. Conforme pode se 
observar houve pouca variação no período, visto que as áreas menos densas permanecem no centro e 
as mais adensadas acentuaram-se ligeiramente no entorno da orla, onde predomina a ocupação 
residencial vertical.  
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Fonte:
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Base Vetorial Contínua - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, escala 1:250.000, 2009.
- Malha Municipal Digital - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, escala 1:2.500.000, 2007.
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista,
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2000 e 2010 - Agregados por setor censitário.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
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8.3.1.3 Área Diretamente Afetada – ADA 
 
Em 2010, a população da ADA era de 39.096 pessoas inseridas em 67 setores censitários estabelecidos 
pelo censo demográfico do IBGE. Em 2000, esta população era de 41.791, ou seja, em dez anos, a área 
em questão perdeu 2.695 habitantes (-6,5%). A tabela 8.3.1.3-1 mostra o número de habitantes da ADA 
por bairro, sendo que o mais populoso é o Boqueirão com 5.339 pessoas.  
 

Tabela 8.3.1.3-1 - Número de habitantes por bairro da ADA, 2010. 
 

Localidade Qtde. Homens Qtde. Mulheres Total 
Boqueirão 2.347 2.992 5.339 
Centro 532 476 1.008 
Encruzilhada 4.206 5.008 9.214 
Macuco 3.225 3.656 6.881 
Monte Serrat 654 721 1.375 
Morro Fontana 279 252 531 
Morro Pacheco 222 249 471 
Morro São Bento 1.571 1.699 3.270 
Paquetá  492 516 1.008 
Valongo 129 122 251 
Vila Matias 2.604 2.668 5.272 
Vila Nova 2.215 2.261 4.476 
Porto Paquetá 0 0 0 
Porto Valongo 0 0 0 

Total 18.476 20.620 39.096 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
A Figura 8.3.1.3-1 permite identificar os setores nos quais a média de moradores por domicílio é maior.  
 

Fonte: IBGE, 2010. 
Figura 8.3.1.3-1 - Média de moradores por domicílio – ADA, 2010. 
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A Figura 8.3.1.3-2 expõe a pirâmide etária da ADA para o ano 2000. É possível observar que a faixa 
etária com maior número de pessoas é aquela entre 20 e 24 anos. A população com mais de 60 anos 
representava 14% do total, a população em idade escolar (05 a 19 anos) representava 23% e as crianças 
pequenas, de 0 a 04 anos, 7,5% do todo.  
 

Fonte: IBGE, 2010 
Figura 8.3.1.3-2 - Pirâmide etária – ADA, 2000. 

 

A figura 8.3.1.3-3 apresenta a pirâmide etária para o período seguinte de análise referente ao ano 2010. 
A faixa etária com maior quantidade de pessoas correspondia a de 25 a 29 anos. No referido ano, a 
população com mais de 60 anos passou a representar 15,60% do todo, já os jovens em idade escolar 
diminuíram a sua participação, passando a representar 20% do total. E as crianças de 0 a 04 anos 
compuseram 6% do total.   
 
No período entre 2000 e 2010, a ADA diminuiu sua população nas seguintes faixas etárias: 0 a 44 anos e 
65 a 74 anos. O saldo positivo ocorreu nas idades de 45 a 64 anos e mais de 75 anos.  
 

Fonte: IBGE, 2010 
Figura 8.3.1.3-3 - Pirâmide etária – ADA, 2010. 
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A figura 8.3.2.1-4 apresenta a razão de sexo da população da ADA para os anos 2000 e 2010. Cabe 
relembrar que quando a Razão é superior a 100, significa que há mais homens do que mulheres. 
Observa-se que em 2010, a população masculina era maior que a feminina somente na faixa etária de 0 
a 14 anos. De 15 a 24 anos, havia equilíbrio entre os gêneros e a partir dos 25 anos, as mulheres eram 
numericamente superiores aos homens. A maior predominância ocorria na faixa de 80 anos e mais, onde 
a relação era de 100 mulheres para cada 43 homens.  
 

Fonte: IBGE, 2010 
Figura 8.3.1.3-4 - Razão de sexo – ADA, 2000 e 2010. 

 
8.3.2 Perfil Econômico 
 
8.3.2.1 Área de Influência Indireta - AII 
 
Para caracterizar o perfil econômico da AII será primeiramente abordada a Região Metropolitana da 
Baixada Santista (RMBS), na qual esta AII se insere. A RMBS apresenta grande diversidade de funções 
derivada das várias atividades presentes nos municípios que a compõem. Além de contar com o parque 
industrial de Cubatão e o complexo portuário de Santos, a RMBS desempenha outras funções de 
destaque em nível estadual, como as atividades industrial e de turismo, e outras de abrangência regional, 
como as relativas aos comércios atacadista e varejista, atendimento, saúde, educação, transporte e 
sistema financeiro. Têm presença marcante ainda na Região as atividades de suporte ao comércio de 
exportação, originadas pela proximidade do complexo portuário (EMTU, 2012). 
 
O município de Santos conforme dito anteriormente concentra a maior parcela da população, e é também 
o responsável pela maior parte das atividades econômicas desenvolvidas na RMBS, exercendo uma 
grande polarização sobre a região. Responsável por mais de um terço de todo o comércio exterior do 
Brasil e atendendo cerca de 17% do território brasileiro, onde são gerados 55% da renda nacional, o 
Porto de Santos é o maior e mais importante complexo portuário da América do Sul. Com 
aproximadamente 13 km de cais, quase 500 mil m² de armazéns, movimenta 40 milhões de toneladas de 
carga geral por ano, e 43% do movimento nacional de contêineres, ou seja, de cada cinco contêineres 
embarcados ou desembarcados na costa brasileira, dois passam pelo Porto de Santos (EMTU, 2012). 
 
Para o estado de São Paulo, a presença do Porto representa enorme avanço econômico, permitindo o 
direcionamento de grande parcela de suas atividades industriais e agrícolas para o suprimento de 
mercados internacionais. Os municípios de São Vicente e Praia Grande adquiriram características de 
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cidades dormitório, apresentando intensa conurbação entre si. Já os municípios de Itanhaém, Peruíbe, 
Mongaguá e Bertioga têm forte característica de cidades turísticas. 
 
Assim, como se viu, no contexto da região metropolitana litorânea que reúne municípios de diferentes 
portes econômicos e populacionais, que agrega atividades produtivas variadas, incluindo o turismo, com 
funções na rede urbana diversificadas, desde o polo regional provedor de bens e serviços, até centros 
locais/cidades dormitório, os deslocamentos das pessoas, com seus diferentes motivos, tendem a se 
manifestar de forma singular com especificidades, quer em termos de intensidade entre suas origens e 
destinos, quer de direcionamento. 
 
Os principais setores econômicos da região são os de petróleo e gás, metalurgia, pesca e aquicultura, 
extração de minerais, armazenamento e atividades auxiliares de transportes e turismo em geral. A 
indústria de transformação da RMBS é fundamental para o comércio exterior, e a região responde por 
10,3% do total das exportações do estado. Os polos químico, siderúrgico e petroquímico locais receberão 
grandes investimentos nos próximos anos em decorrência da expansão da produção da Bacia de Santos. 
 
Mais ainda, diante de investimentos que têm os setores Petróleo e Portuário como drivers para a 
instalação do expressivo complexo de serviços e produção de bens vinculados às atividades petrolíferas 
e portuárias no litoral do estado de São Paulo, o potencial de investimento na RMBS pode chegar a 
aproximadamente 66 empreendimentos distintos, configurando um investimento da ordem de R$ 45,5 
bilhões, com maturação até 2025 e formação de 57 mil empregos diretos na operação. O quadro 8.3.2.1-
1 apresenta o Produto Interno Bruto de cada município componente da RMBS, observa-se que todos 
apresentaram crescimento do PIB no período de 2000 a 2010. Santos e São Cubatão apresentaram os 
maiores valores para 2010 (EMTU, 2012).  
 

Quadro 8.3.2.1-1 
Produto Interno Bruto (PIB) de cada município da RMBS. 

 

Municípios 
PIB (Mil R$2010) 

2000 2010 
TGCA  

2000-2010 
Variação 2000-2010 
∆ % 

Bertioga 407.316,92 755.529,55 6,30 348.212,63 1,66 
Cubatão 5.854.174,08 6.564.658,79 1,15 710.484,71 3,39 
Guarujá 3.829.457,04 3.890.201,70 0,16 60.744,66 0,29 
Itanhaém 652.600,87 934.904,81 3,66 282.303,93 1,35 

Mongaguá 328.781,45 507.566,62 4,44 178.785,17 0,85 

Peruíbe 250.805,00 697.174,79 10,76 446.369,79 2,13 

Praia Grande 2.054.822,93 3.154.654,67 4,38 1.099.831,74 5,25 
Santos 8.731.833,26 25.577.865,90 11,35 16.846.032,63 80,45 
São Vicente 2.320.741,88 3.288.091,92 3,55 967.350,04 4,62 
RMBS 24.430.533,44 45.370.648,74 6,39 20.940.115,30 - 

Estado de SP 804.242.032,16 1.230.164.255,69 4,34 -  

RMBS/ ESP 3,04% 3,69% - - - 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010.  

 
O quadro 8.3.2.1-2 apresenta o PIB per capita, verifica-se que os municípios de Cubatão e Guarujá 
apresentaram taxa negativa de crescimento geométrico anual (TGCA) no período de 2000 a 2010. No 
entanto, Cubatão apresentou o segundo maior valor de PIB per capita em 2010, ficando atrás apenas de 
Santos. O menor valor de PIB per capita em 2010 foi o de São Vicente, apesar de o município apresentar 
elevado PIB, conforme constatado no quadro anterior 8.3.2.1-1.  
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Quadro 8.3.2.1-2 
Produto Interno Bruto, PIB per capita, de cada município da RMBS. 

 

Municípios 
PIB per capita (R$2010/hab) 

2000 2010 
TGCA  

2000-2010 
Variação 2000-2010 

∆ % 
Bertioga 13.559,60 15.857,48 1,17% 2.297,88 16,95% 
Cubatão 54.050,67 55.295,31 -2,10% 1.244,64 2,30% 
Guarujá 14.461,04 13.379,79 -2,87% -1.081,25 -7,48% 
Itanhaém 9.064,53 10.739,00 0,45% 1.674,47 18,47% 
Mongaguá 9.367,53 10.964,22 0,89% 1.596,69 17,04% 
Peruíbe 4.874,64 11.663,71 9,08% 6.789,07 139,27% 
Praia Grande 10.614,74 12.038,32 0,54% 1.423,58 13,41% 
Santos 20.890,40 60.986,80 11,14% 40.096,40 191,94% 
São Vicente 7.645,31 9.890,63 1,53% 2.245,32 29,37% 
RMBS 16.542,66 27.263,79 - 10.721,13 64,81% 
Estado de SP 21.715,46 29.813,35 2,11% 8.097,89 37,29% 
RMBS/ ESP 23,82% 8,55% - - - 

      Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010.  

 
O quadro 8.3.2.1-3 apresenta o número de empregos para os municípios da RMBS em 2000 e 2010. 
Observa-se que Bertioga apresenta a maior TGCA do período, porém os municípios que apresentaram 
maior aumento no número de empregos foram Praia Grande e São Vicente. Ressalta-se, ainda, que 
Santos apresentou a menor TGCA do período. 
 

Quadro 8.3.2.1-3 
Número de empregos em cada município da RMBS, 2000 e 2010. 

 

Municípios 
Emprego (População Ocupada) 

2000 2010 
TGCA  

2000-2010 
Shif Share 2000-2010 
∆ % 

Bertioga 13.051 23.467 6,04% 10.416 5,73% 
Cubatão 38.535 50.297 2,70% 11.762 6,47% 
Guarujá 101.985 128.363 2,33% 26.378 14,52% 
Itanhaém 26.025 36.850 3,54% 10.825 5,96% 
Mongaguá 12.923 17.821 3,27% 4.898 2,70% 
Peruíbe 17.447 25.794 3,99% 8.347 4,59% 
Praia Grande 71.323 114.965 4,89% 43.642 24,02% 
Santos 172.939 201.100 1,52% 28.161 15,50% 
São Vicente 110.162 147.455 2,96% 37.293 20,52% 
RMBS 564.390 746.112 2,83% 181.722 - 
Estado de SP 15.069.645 20.001.270 2,87% - - 
RMBS/ ESP 3,75% 3,73% - - - 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010.  
 
O quadro 8.3.2.1-4 apresenta o rendimento médio nominal dos domicílios dos municípios componentes 
da RMBS, para 2000 e 2010. Verifica-se que todos os municípios, exceto Cubatão, apresentaram 
variação negativa. Destaca-se que na AII, Santos teve um decréscimo maior em comparação a São 
Vicente.  
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Quadro 8.3.2.1-4 
Rendimento Médio Nominal dos Domicílios da RMBS, 2000 e 2010. 

 

Municípios 
Rendimento Médio Nominal dos Domicílios 

2000 2010 Variação 2000/2010 
TOTAL TOTAL ∆ % 

Bertioga 2.214,50 2.008,66 -206 -9,30% 
Cubatão 1.822,87 1.842,07 19 1,05% 
Guarujá 2.134,73 2.056,24 -78 -3,68% 
Itanhaém 1.869,00 1.721,46 -148 -7,89% 

Mongaguá 2.007,79 1.715,34 -292 -14,57% 

Peruíbe 2.097,97 1.818,16 -280 -13,34% 
Praia Grande 2.504,00 2.083,10 -421 -16,81% 
Santos 4.366,19 3.943,13 -423 -9,69% 
São Vicente 2.259,17 2.159,29 -100 -4,42% 
RMBS 2.857,67 2.545,13 -313 -10,94% 
Estado de SP 2.971,40 2.739,69 -232 -7,80% 
RMBS/ ESP 3,83% 7,10% - - 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010.  

 
Os quadros 8.3.2.1-5 e 8.3.2.1-6 apresentam o número de domicílios particulares por classes de renda 
para os anos de 2000 e 2010, respectivamente. Comparando-se pelos valores, verifica-se que, em 2000, 
47.999 domicílios da RMBS apresentavam renda de R$ 1510,00 a R$ 2265,00; já em 2010, 118.553 
domicílios possuíam renda de R$ 1530,00 a R$ 2550,00. Destaca-se também o aumento no número de 
domicílios permanentes sem rendimento - em 2000, eram 18.318 e em 2010, 21.996, representando um 
aumento de 20% no período. 
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Quadro 8.3.2.1-5 
Número de domicílios particulares por classes de renda, 2000, RMBS 

 

Municípios 

Número de Domicílios Particulares por classes de renda 

2000 

Sem 
rendimento 

Até 
R$ 151,00 

R$ 151,00 a 
R$ 302,00 

R$ 302,00 a 
R$ 453,00 

R$ 453,00 a 
R$ 755,00 

R$ 755,00 a 
R$ 1510,00 

R$ 1510,00 a 
R$ 2.265,00 

R$ 2265,00 a 
R$ 3020,00 

Mais de 
R$ 3020,00 

TOTAL 

Bertioga 342 269 784 1.052 1.757 2.656 781 252 585 8.479 

Cubatão 1.930 1.255 3.001 4.052 6.647 8.057 2.813 1.085 1.117 29.957 

Guarujá 3.147 3.884 6.766 8.022 15.925 20.301 7.069 2.880 4.164 72.159 

Itanhaém 1.201 1.838 2.539 2.409 4.241 5.010 1.428 749 1.087 20.502 

Mongaguá 796 723 1.153 1.080 2.008 2.500 652 397 521 9.831 

Peruíbe 866 1.224 1.565 1.681 2.595 3.659 1.193 594 999 14.376 

Praia Grande 2.856 2.482 4.451 5.503 11.239 16.014 5.711 2.969 3.718 54.941 

Santos 2.907 2.579 5.733 7.188 16.238 35.757 19.477 13.178 27.901 130.959 

São Vicente 4.273 3.445 7.408 7.828 16.540 25.064 8.876 4.511 5.523 83.467 

RMBS 18.318 17.700 33.401 38.816 77.189 119.019 47.999 26.614 45.615 424.671 

Estado de SP 366.338 472.513 926.049 1.050.095 1.942.163 2.779.275 1.053.214 590.301 1.178.651 10.358.598 

RMBS/ ESP 5,00% 3,75% 3,61% 3,70% 3,97% 4,28% 4,56% 4,51% 3,87% 4,10% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.  
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Quadro 8.3.2.1-6 

Número de domicílios particulares por classes de renda, 2010, RMBS. 
 
 

Municípios 

Número de Domicílios Particulares por classes de renda 

2010 

Sem 
rendimento 

Até 
R$ 510,00 

R$ 510,00 a 
R$ 1020,00 

R$ 1020,00 a 
R$ 1530,00 

R$ 1530,00 a 
R$ 2.550,00 

R$ 2550,00 a 
R$ 5.100,00 

R$ 5.100,00 a 
R$ 7.650,00 

R$ 7.650,00 a 
R$ 10.200,00 

Mais de 
R$ 10.200,00 

TOTAL 

Bertioga 524 1.295 3.261 2.866 3.482 2.382 410 173 143 14.536 

Cubatão 2.586 3.821 7.924 6.480 8.152 5.802 1.149 322 228 36.464 

Guarujá 4.087 8.625 18.580 15.039 19.466 14.368 2.673 1.110 1.020 84.968 

Itanhaém 1.436 4.372 6.777 4.957 5.842 3.765 625 264 211 28.249 

Mongaguá 732 2.219 3.449 2.582 3.114 1.979 319 112 82 14.588 

Peruíbe 1.011 2.991 4.641 3.398 3.671 2.562 567 220 212 19.273 

Praia Grande 3.622 7.903 17.442 14.757 19.770 15.192 2.791 1.089 879 83.445 

Santos 4.014 6.475 15.554 16.906 30.293 40.462 13.576 7.963 9.357 144.600 

São Vicente 3.984 9.011 19.523 17.656 24.763 20.457 3.851 1.441 1.011 101.697 

RMBS 21.996 46.712 97.151 84.641 118.553 106.969 25.961 12.694 13.143 527.820 

Estado de SP 532.545 1.032.521 2.383.203 2.069.789 2.899.203 2.505.019 634.913 340.992 428.968 12.827.153 

RMBS/ ESP 4,13% 4,52% 4,08% 4,09% 4,09% 4,27% 4,09% 3,72% 3,06% 4,11% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

477 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

Nos quadros 8.3.2.1-5 e 8.3.2.1-6, apresentados anteriormente, ressaltam-se os dados referentes aos 
municípios de Santos e São Vicente, aos quais corresponde esta AII. São Vicente apresentava 4.273 
domicílios particulares sem rendimento em 2000; em 2010 o número caiu para 3.984, um decréscimo de 
quase 7%. Na faixa salarial até R$ 453,00 havia 18.681 domicílios em 2000, já em 2010, na faixa salarial 
até R$ 510,00 havia 9.011 domicílios. Em relação a faixas salariais mais elevadas, em 2000 havia 8.876 
domicílios cujo rendimento situava-se entre R$ 1510 e R$ 2.265,00 e em 2010, eram 24.763 domicílios 
com rendimento de R$ 1.530,00 a R$ 2.550,00, um incremento de 179% de domicílios nessa faixa 
salarial.  
 
A respeito do município de Santos, em 2000 este apresentava 2.907 domicílios sem rendimento; em 2010 
este número passou para 4.014, um aumento de 38% no período. Na faixa salarial de R$ 0 a R$ 453,00 
havia 15.500 domicílios em 2000, já em 2010, na faixa salarial de R$ 0 a R$ 510,00, havia 6.475 
domicílios. Em relação a faixas salariais mais elevadas, em 2000 havia 19.477 domicílios cujo rendimento 
situava-se entre R$ 1510,00 e R$ 2.265,00, e em 2010 eram 30.293 domicílios com rendimento de R$ 
1.530,00 a R$ 2.550,00, um incremento em 56% de domicílios.  

 
Em relação aos empregos formais, o quadro 8.3.2.1-7 apresenta a quantidade de empregos formais por 
ramo de atividade para o ano 2000. Observa-se que tanto Santos como São Vicente apresentavam maior 
número de emprego no setor de serviços, os quais representavam 73% e 66% do total de empregos 
formais, respectivamente. O rendimento médio dos empregos formais de Serviços para 2000 em Santos 
era de R$ 1.009,56, e São Vicente, de R$ 672,98.  
 

Quadro 8.3.2.1-7 
Empregos Formais, 2000, na RMBS. 

 

Município Indústria Serviços 
Agricultura, 

Pecuária 
Construção 

Total de 
empregos 

formais 
2000 

Rendimento 
médio total 

de 
Empregos 

formais (R$)
Bertioga 109 3.204 5 34 4.402 802,28 
Cubatão 10.322 9.352 34 5.683 27.290 1.161,10 
Guarujá 1.350 20.260 413 1.522 29.291 829,37 
Itanhaém 541 3.537 128 140 20.260 681,05 
Mongaguá 260 1.422 90 153 2.661 572,65 
Peruíbe 177 2.365 86 193 4.206 639,60 

Praia Grande 762 11.429 3 1.946 20.005 664,54 

Santos 5.806 86.930 952 3.220 118.694 918,78 

São Vicente 1.409 16.632 4 943 25.188 639,15 

RMBS 20.736 155.131 1.715 13.834 238.011 867,37 
Estado de SP 1.934.567 4.172.457 312.872 308.921 8.049.213 951,03 

     Fonte: SEADE, 2012.  
 
Para comparação o quadro 8.3.2.1-8 apresenta a quantidade de empregos formais por ramo de atividade 
para o ano 2010. Constata-se que a AII para 2010 mantêm o maior número de empregos formais no setor 
de serviços. Em relação a 2000, o setor de serviços cresceu 40% em São Vicente e 42% em Santos. 
Nota-se que no período o município de Santos apresentou queda no número de empregos no setor de 
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Aquicultura e Pesca no período.  
 
O rendimento médio dos empregos formais de Serviços em 2010 passou para R$ 1.963,80 em Santos, e 
para R$ 1.539,06 em São Vicente. Destaca-se ainda o incremento no número total de empregos formais 
na AII, de 45,6% no período. Segundo a Fundação SEADE, o setor de maior rendimento médio da AII em 
2010 foi o da Indústria, sendo de R$ 2.856,93 no município santista, e de R$1.744,19 no município 
vicentino.  
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Quadro 8.3.2.1-8 
Empregos Formais, 2010, na RMBS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: SEADE, 2012.  

 
 
A figura 8.3.2.1-1 mostra o rendimento das pessoas com 10 anos e mais na AII em 2010. Dentre as 
pessoas que declararam a renda, 33% não possuíam rendimento; seguido de 22% que auferiam entre R$ 
510,00 e R$ 1.020,00 e 12% possuíam rendimento entre R$ 255,00 e R$ 510,00.  
 

 
Figura 8.3.2.1-1 - Renda das pessoas com 10 anos e mais na AII, 2010. 

 
 
A figura 8.3.2.1-2 mostra a população residente de Santos com rendimento per capita até 70 reais por 
setor censitário. Notam-se em destaque os pontos de menor renda na AII. O primeiro na avenida 
Conselheiro Nébias na altura da rua Bittencourt. E os outros dois setores entre a rua Dr. Carvalho de 
Mendonça e avenida Dona Ana Costa.  
 

Municípios 

Empregos Formais 2010 Rendimento 
médio total 

de 
Empregos 

formais (R$)Indústria Serviços 
Agricultura, 

Pecuária 
Construção 

Total de 
empregos 

formais 
2010 

Bertioga 158 7.362 21 585 11.020 1.533,04 
Cubatão 14.277 15.610 79 9.865 43.341 2.875,11 
Guarujá 1.589 31.249 236 2.660 47.457 1.725,63 

Itanhaém 429 7.582 156 473 12.111 1.313,86 
Mongaguá 220 2.866 x 216 4.819 1.259,60 

Peruíbe 175 4.100 59 499 7.857 1.224,32 
Praia Grande 1.375 22.013 x 3.214 38.252 1.369,20 

Santos 6.918 123.501 346 5.954 168.784 1.857,35
São Vicente 2.929 23.368 14 2.823 40.773 1.426,19

RMBS 28.070 237.651 928 26.289 374.414 1.812,11 
Estado de SP 2.757.559 6.635.718 329.399 666.425 12.873.605 1.979,38 
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         Fonte: IBGE, 2010 
Figura 8.3.3.1-2 - População com rendimento mensal per capita até 70 reais, Santos – 2010. 

 
É possível observar na figura 8.3.2.1-3 que São Vicente possui maior quantidade de pessoas em situação 
de renda per capita inferior a R$70 em relação a Santos. Essa população está mais concentrada no 
entorno das avenidas Brasil e Antônio Bernardo (destaques em vermelho). 
 

Fonte: IBGE, 2010 
Figura 8.3.2.1-3 População com rendimento mensal per capita até 70 reais, São Vicente – 2010. 
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8.3.2.2 Área de Influência Direta – AID 
 
Conforme dito anteriormente, a AID insere-se completamente no município de Santos, e é constituída por 
489 setores censitários, os quais se distribuem em 27 bairros santistas. De acordo com o que foi relatado 
no item 8.3.1.2 Demografia, destacam-se 05 bairros: Embaré, Aparecida, Boqueirão, Ponta da Praia e 
Gonzaga, que concentram 260 setores e, portanto, terão mais detalhado o rendimento da sua população 
residente com intuito de relacioná-los ao perfil econômico da AID.  
 
Para possibilitar uma comparação de informações, serão expostos os dados do rendimento do 
responsável por domicílio de cada bairro, para os anos de 2000 e 2010. Os bairros Embaré, Aparecida, 
Boqueirão, Ponta da Praia e Gonzaga, juntamente com o bairro José Menino, compõem a orla de Santos, 
e segundo Homem de Mello (2008, p.163) justamente por serem bairros praianos, são bairros mais 
verticalizados. Segundo a referida autora, “a altura e o número de edificações verticais apresentam uma 
redução gradativa à medida que estas se afastam da área praiana da cidade em direção ao centro” 
(Homem de Mello, 2008, p.162). Estas áreas de orla também concentram os hotéis de Santos.  
 
Segundo Vazquez (2011) a média do preço/m² dos bairros Boqueirão, Gonzaga, Embaré e Vila Rica são 
as mais altas do município. Tais bairros, juntamente com Ponta da Praia e Aparecida, apresentam maior 
concentração de imóveis. O quadro 8.3.2.2-1 apresenta os valores mínimo, médio e máximo do preço do 
m² dos bairros da orla, destaca-se que a ordem do bairro mais caro para o mais barato é a seguinte: 
Gonzaga, Embaré, Boqueirão, Ponta da Praia e Aparecida.  
 

Quadro 8.3.2.2-1 
Variação do preço do m² nos bairros que compõem a AID, 2011. 

 

Bairro Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Aparecida 2153,85 3563,22 3127,16 455,551 
Boqueirão 2205,92 4571,43 3695,32 639,694 
Embaré 2307,69 7211,54 3704,01 1010,816 

Gonzaga 2992,48 8524,24 3970,24 1417,235 
Ponta da Praia 2428,57 3958,33 3152,69 484,371 

Fonte: Sá Porto, Vazquez e Corrêa (2011). Adaptação: WALM Engenharia, 2012. 

 
 
O bairro do Embaré é um dos bairros mais nobres de Santos. A figura 8.3.2.2-1 mostra o rendimento dos 
responsáveis por domicílios particulares permanentes deste bairro em 2000. Observa-se que a maioria 
da população (33%) obtinha renda mensal variando de R$755 a R$1510. Aproximadamente 14% 
apresentavam renda superior a R$ 3020 mensais e 6% tinham renda até R$ 302,00.  
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Fonte: IBGE, 2000.  

Figura 8.3.2.2-1 - Rendimento nominal mensal responsável por domicílio, bairro Embaré, 2000. 
 
 
A figura 8.3.2.2-2 apresenta o rendimento nominal mensal dos responsáveis por domicílio para o ano de 
2010 no bairro do Embaré. A maioria da população residente (24%) apresentava renda mensal entre R$ 
2.550,00 a R$ 5.100,00. Destaca-se que em 2000, 4.752 responsáveis apresentaram renda igual ou 
acima de R$ 1.510,00, já em 2010 este número passou para 8.163 pessoas que obtinham renda igual ou 
superior a R$ 1.530,00, um aumento de 72% no período.   
 

 
                                  Fonte: IBGE, 2010.  

 
Figura 8.3.2.2-2 - Rendimento nominal mensal responsável por domicílio, bairro Embaré, 2010. 

 
 
A figura 8.3.2.2-3 apresenta os dados do bairro de Aparecida em 2000, no qual o rendimento nominal 
mensal dos responsáveis por domicílios particulares para a maioria (34%) variava entre R$ 755,00 a R$ 
1.510,00. Somente 11% possuíam rendimentos superiores a R$ 3.020,00 e 8% tinham renda até R$ 
302,00.  
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                       Fonte: IBGE, 2000. 

Figura 8.3.2.2-3 - Rendimento nominal mensal responsável por domicílio, bairro Aparecida, 2000. 
 
 
A figura 8.3.2.2-4 apresenta os dados de rendimento do responsável para 2010, no bairro Aparecida. 
Observa-se que a maioria da população (23%) obtinha renda entre R$1530 a R$2550. Em 2000, 3.921 
responsáveis apresentavam renda igual ou superior a R$1510, já em 2010 7.321 responsáveis obtiveram 
rendimento mensal igual ou acima de R$1530, o que representou um aumento de 87% no período.  
 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 8.3.2.2-4 - Rendimento nominal mensal responsável por domicílio, bairro Aparecida, 2010. 
 
 
O perfil de rendimento dos responsáveis por domicílios do bairro do Boqueirão, em 2000, está 
representado na figura 8.3.2.2-5. A maioria, 28%, apresentou renda entre R$755 a R$1510. Destacam-se 
o elevado percentual (24%) de responsáveis cuja renda era acima dos R$3020, e o número de pessoas 
5.457 que apresentavam rendimento igual ou superior a R$1510.  
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                           Fonte: IBGE, 2000. 

 
Figura 8.3.2.2-5 - Rendimento nominal mensal responsável por domicílio, bairro Boqueirão, 2000. 

 
 
A figura 8.3.2.2-6 apresenta os dados de rendimento do responsável para 2010, bairro Boqueirão. 
Constata-se que a maioria da população (25%) obtinha renda entre R$2550 e R$5100. Ressalta-se que 
15% tinham renda acima de R$7560 e que 7.930 pessoas declararam renda igual ou superior a R$1530, 
um aumento de 45% em relação a 2000.  
 

 
                                                      Fonte: IBGE, 2010. 

 
Figura 8.3.2.2-6 - Rendimento nominal mensal responsável por domicílio, bairro Boqueirão, 2010. 

 
 
A figura 8.3.2.2-7 representa o rendimento nominal mensal dos responsáveis pelo domicílio no bairro 
Ponta da Praia, em 2000. Observa-se que a maioria da população, 30%, tinha renda de R$755 a R$1510. 
Destaca-se que assim como no bairro Boqueirão, considerável parte (20%) dos residentes declararam 
renda superior a R$3020. Ressalta-se ainda, que 4.682 responsáveis apresentavam renda igual ou 
superior a R$1510.  
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Fonte: IBGE, 2000. 

 
Figura 8.3.2.2-7 - Rendimento nominal mensal do responsável por domicílio, bairro Ponta da Praia, 2000. 

 
A figura 8.3.2.2-8 apresenta os dados dos responsáveis por domicílio do bairro Ponta da Praia para 2010. 
A maioria, 26%, apresentou rendimento entre R$ 2550,00 e R$ 5.100,00. Em relação a 2000, houve um 
aumento de 64% referente aos responsáveis cujo rendimento era acima de R$ 1.510,00, visto que 7.667 
em 2010 apresentaram renda igual ou acima de R$ 1.530,00.  

 

 
                                                   Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 8.3.2.2-8 - Rendimento nominal mensal do responsável por domicílio, bairro Ponta da Praia, 2010. 
 
 
A figura 8.3.2.2-9 apresenta o rendimento nominal mensal dos responsáveis por domicílios no bairro 
Gonzaga para 2000. A maioria (27%) se enquadrava na faixa de renda entre R$755 a R$1510. Destaca-
se que, grande parte (24%) declarou renda acima de R$3020. Em 2000, este bairro continha 4.389 
pessoas responsáveis auferindo renda mensal igual ou superior a R$1510.  
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                                                      Fonte: IBGE 2000. 

Figura 8.3.2.2-9 - Rendimento nominal mensal do responsável por domicílio, bairro Gonzaga, 2000. 
 
 
A figura 8.3.2.2-10 disponibiliza os dados de rendimento nominal mensal dos responsáveis por domicílios 
no bairro Gonzaga referente ao ano de 2010. A maioria (26%) se enquadrava na faixa de renda entre R$ 
2.550,00 a R$ 5.100,00. Em seguida, grande parte (19%) declarou renda entre R$ 1.530,00 e R$ 
2.550,00. Em 2010, este bairro continha 6.635 pessoas responsáveis auferindo renda mensal igual ou 
superior a R$ 1.530,00, o que representa um aumento de renda de 51% em relação a 2000.  
 
Ao avaliar-se o rendimento nominal mensal dos responsáveis por domicílios nos 05 bairros - Embaré, 
Aparecida, Boqueirão, Ponta da Praia e Gonzaga - em 2000 e 2010, pode-se afirmar que são bairros de 
classe média a alta. Constatou-se que em 2000, predominaram as classes de rendimento entre R$ 
755,00 e R$ 1.510,00 e em 2010 as classes entre R$ 2.550,00 e R$ 5.100,00. 
 
 

 
                                                   Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 8.3.2.2-10 - Rendimento nominal mensal do responsável por domicílio, bairro Gonzaga, 2010. 
 
A figura 8.2.3.2-11 apresenta o rendimento nominal mensal dos responsáveis por domicílios de toda AID 
em 2000. Assim como nos 05 bairros, a maioria (30%) se enquadrava na classe de rendimento entre 
R$755 a R$1510. Em seguida, 16% auferiram entre R$453 a R$755. Destaca-se que 13%, ou 13.114 
pessoas, recebiam mais de R$3020. Havia 34.459 pessoas em 2000, cuja renda era igual ou superior a 
R$1510. 
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                                                Fonte: IBGE, 2000. 

Figura 8.3.2.2-11 - Rendimento nominal mensal do responsável por domicílio, AID, 2000. 
 
 
A figura 8.3.2.2-12 expõe o rendimento nominal dos responsáveis por domicílio da AID para 2010. Bem 
como verificado nos bairros, na AID a maioria (21%) se enquadrava na faixa de renda de R$ 2.550,00 a 
R$ 5.100,00. Em seguida, 20% dos responsáveis, ou 22.584 pessoas, auferiram de R$ 1.530,00 a R$ 
2.550,00 mensais. Em 2010, 59.702 responsáveis apresentaram renda igual ou superior a R$ 1.530,00, 
em relação a 2000, houve um aumento de 73%.  
 

 
                                                        Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 8.3.2.2-12 - Rendimento nominal mensal do responsável por domicílio, AID, 2010. 
 
 
A figura 8.3.2.2-13 apresenta o rendimento nominal mensal das pessoas com 10 anos ou mais, para a 
AID em 2010. A maioria (28%) não apresentou rendimentos. Em seguida, 18% ou 51.310 declararam 
renda variando entre R$ 510 a R$1020. Destaca-se que 1.702 pessoas (1%) obtinham até R$255, e que 
pequena parte, 7%, auferiam renda igual ou superior a R$5100 mensais.  
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                                                   Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 8.3.2.2-13 Rendimento Nominal Mensal Pessoas 10 anos ou mais, 2010, AID. 
 
 
O “Mapa de Rendimento dos Responsáveis por Domicílios para AID anos 2000 e 2010” (MSE-CNV-02), 
nos quais é possível verificar a espacialização dos dados considerando os dois anos de análise. 
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Fonte:
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Base Vetorial Contínua - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, escala 1:250.000, 2009.
- Malha Municipal Digital - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, escala 1:2.500.000, 2007.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista,
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2000 e 2010 - Agregados por setor censitário.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
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8.3.2.3 Área Diretamente Afetada– ADA 
 
A figura 8.3.2.3-1 identifica os setores censitários dentro da ADA que possuem maior número de 
moradores cuja renda domiciliar per capita é de até R$70 por mês. No destaque está a área situada à 
avenida Conselheiro Nébias, na região que abriga o Mercado Municipal de Santos, e possui 128 pessoas 
nessa condição.   
 

Fonte: IBGE, 2010. 
Figura 8.3.2.3-1 - População da ADA renda per capita até R$70, 2010. 

 
A figura 8.3.2.3-2 mostra a distribuição dos responsáveis por domicílios nas classes de renda de 2000. 
Observa-se que a maior parte deles, 26% auferia entre R$755 e R$1.510; seguido por 20% que auferiam 
entre R$453 e R$755. Importante destacar que, 6% (757 pessoas) recebiam entre R$151 e R$302, 
equivalente a 1 ou 2 salários mínimos vigente a época (R$151). Por fim, 8% declararam não ter 
rendimento mensal.  
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Fonte: IBGE, 2000. 

Figura 8.3.2.3-2 - Renda do Responsável ADA- 2000. 
 

A figura 8.3.2.3-3 mostra os dados de renda do responsável por domicílio para o ano 2010. É possível 
constatar que 27% auferiam entre R$510 e R$1.020, montantes correspondentes a 1 e 2 salários 
mínimos vigentes no ano. Em seguida, 16% recebiam entre R$1.530 e R$2.550. Destaca-se que 1%, ou 
215 pessoas da ADA declararam renda mensal de menos da metade de 1 salário mínimo, R$255; 4% 
tinham rendimentos mensais superiores à R$5.100.  
 
 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 8.3.2.3-3 - Renda do Responsável ADA- 2010. 
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8.3.3 Qualidade de Vida 
 
8.3.3.1 Área de Influência Indireta – AII 
 
Este item tem como objetivo analisar a qualidade de vida dos habitantes da AII, bem como das áreas em 
que ela se insere na Região Metropolitana da Baixada Santista. Para sua composição serão utilizados 
quatro Índices já consagrados em pesquisas socioeconômicas, que evidenciam o nível de qualidade de 
vida de determinada população. O primeiro é o IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 
desenvolvido pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e que no Brasil conta 
com o apoio do IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IPEA - Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas e da Fundação João Pinheiro para sua elaboração. 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Brasil – IDHM do PNUD é formado por variáveis 
relacionadas às três dimensões do desenvolvimento humano - saúde, educação e renda - de modo a 
compor para as cidades uma análise mais adaptada à realidade brasileira do que o IDH representa. As 
variáveis trabalhadas são: 
  

 Esperança de vida ao nascer (como indicador de saúde);  
 

 Porcentagem de pessoas com mais de 18 anos com ensino fundamental completo, a 
porcentagem de pessoas de 5 e 6 anos na escola, a porcentagem de pessoas de 11 a 13 anos 
nos anos finais do ensino fundamental, a porcentagem de pessoas de 15 a 17 anos com ensino 
fundamental completo e a porcentagem de pessoas de 18 a 20 anos com ensino médio completo 
(como indicadores de educação);  

 
 Renda mensal per capta (como indicador de renda). 

 
Este índice varia entre zero e um, e se trata de uma proporção positiva, dado que quanto maior o 
número, maior o índice de desenvolvimento humano. Consideram-se como muito baixo desenvolvimento 
humano municípios com índices inferiores a 0,500. Aqueles com índices a partir de 0,500 e inferiores a 
0,600 são considerados de baixo desenvolvimento humano. Municípios cujos índices variam entre 0,600 
e menos de 0,700 são considerados de desenvolvimento médio. Índices de mais de 0,700 e menos de 
0,800 representam municípios de desenvolvimento humano alto. E por fim, municípios com índices entre 
0,800 e 1 são tidos como de muito alto desenvolvimento humano. 
 
O segundo índice é o IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social, desenvolvido e aplicado pelo 
SEADE em parceria com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Já o terceiro é o IPVS – Índice Paulista 
de Vulnerabilidade Social.  
 
O IPVS em 2000 foi elaborado a partir de dois pressupostos. “Sendo o primeiro a constatação de que as 
inúmeras dimensões da pobreza precisam ser consideradas em um estudo sobre vulnerabilidade social. Nesse 
sentido, o IPVS operacionaliza o conceito de vulnerabilidade social proposto por KATZMAN (1999), de que a 
vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupo social refere-se a sua maior ou menor capacidade de controlar as 
forças que afetam seu bem-estar, isto é, a posse de controles de ativos que constituem recursos requeridos para o 
aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado e sociedade. Desse modo, a vulnerabilidade à 
pobreza não se limita a considerar a privação de renda, mas também a composição familiar, as condições de saúde 
e o acesso aos serviços médicos, o acesso e a qualidade do sistema educacional, a possibilidade de obter trabalho 
com qualidade e remuneração adequadas, a existência de garantias legais e políticas, etc. O segundo pressuposto 
em que se apoia o IPVS é a consideração de que a segregação espacial é um fenômeno presente nos centros 
urbanos paulistas e que contribui decisivamente para a permanência dos padrões de desigualdade social. Dito de 
outra forma, uma característica importante da pobreza urbana e metropolitana consiste na segregação espacial 
como forte condicionante da própria condição de pobreza. A diferenciação entre áreas urbanas, em termos de 
infraestrutura, segurança, disponibilidade de espaços públicos, entre outros, influencia o nível de bem estar 
das famílias” (grifo nosso,SEADE, 2013).  
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O IPVS foi atualizado com dados referentes ao ano de 2010, sendo divulgado em março de 2013. 
Segundo SEADE (2013), “Analogamente ao IPVS 2000, a metodologia de construção é baseada no 
conjunto de informações existentes no banco de dados do universo do censo demográfico 2010, que 
consiste nas informações socioeconômicas e demográficas investigadas [...] entre as principais 
alterações destacam-se a nova malha de setores censitários do Estado de São Paulo que passou de 
49.299, em 2000, para 66.096 em 2010. [...] e a inclusão da renda domiciliar per capita que permitiu 
aperfeiçoar a dimensão da vulnerabilidade relacionada a insuficiência de renda”.  
 
O Quadro 8.3.3.1-1 organiza e expõe os critérios avaliados na composição do IPVS. Os grupos 
classificados em 2010 foram assim definidos: 
 

Quadro 8.3.3.1-1 
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, 2010. 

 

Grupo 

Dimensões 

IPVS 2010 
Situação e tipos de 
setores por grupo 

Socioeconômica Demográfica 

1 Muito Alta 
Famílias Jovens, 
Adultas e Idosas 

Baixíssima Vulnerabilidade 
Urbanos e Rurais não 
especiais e 
subnormais 

2 Média 
Famílias Adultas e 
Idosas 

Vulnerabilidade Muito 
Baixa 

Urbanos e Rurais não 
especiais e 
subnormais 

3 Média Famílias Jovens Vulnerabilidade Baixa 
Urbanos e Rurais não 
especiais e 
subnormais 

4 Baixa 
Famílias Adultas e 
Idosas 

Vulnerabilidade Média 
Urbanos e Rurais não 
especiais e 
subnormais 

5 Baixa 
Famílias Jovens em 
setores urbanos 

Vulnerabilidade Alta 
Urbanos não 
especiais 

6 Baixa 

Famílias Jovens 
residentes em 
aglomerados 
subnormais 

Vulnerabilidade Muito Alta Urbanos Subnormais 

7 Baixa 
Famílias Jovens, 
Adultas e Idosas em 
setores rurais 

Vulnerabilidade Alta Rurais 

               Fonte: SEADE, 2013. 

 
O quarto índice é o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, o IVJ-V. Apurado pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP), utiliza como base os dados consolidados do Censo de 2010, e foi 
desenvolvido a pedido da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça 
(MJ) para auxiliar no desenvolvimento da Política Nacional de Segurança Pública. Cada indicador varia 
de 0 (zero) a 1 (um), em que zero representa a situação de menor vulnerabilidade e 1, a de maior. O 
quadro 8.3.3.1-2 explicita a composição desse índice. 
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Quadro 8.3.3.1-2 
Variáveis selecionadas para compor o Índice de Vulnerabilidade Juvenil á Violência – 2010. 

 

Dimensão Variável 

Violência entre os 
Jovens 

(Homicídios e 
Acidentes 

de Trânsito) 

Indicador de homicídios na adolescência (12 a 18 anos) – IHA 
Indicador de homicídios entre os jovens de 
 19 a 24 anos – IHJ1 
Indicador de homicídios entre os jovens de 
 25 a 29 anos – IHJ2 
Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito na adolescência (12 a 18 
anos) – IAA. 
Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito na adolescência (19 a 24 
anos) – IAA 
Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito na adolescência (25 a 29 
anos) – IAA 

Frequência à Escola 
e 

Situação de Emprego 

Percentual de jovens de 12 a 18 anos que não frequentam escola 
Percentual de jovens de 18 a 24 anos que não trabalham e não estudam 
Percentual de adolescentes e jovens de 15 a 29 
anos com inserção precária no mercado de trabalho 
(no total dos jovens ocupados) 

Pobreza no Município 

Percentual de pessoas com renda familiar per capita inferior a 1/2 salário 
mínimo 
Percentual de pessoas de 25 anos e mais com menos de 8 anos de 
escolaridade 
Percentual de jovens e adolescentes de 12 a 29anos residentes no município 

Desigualdade no 
Município 

Percentual de pessoas de 25 anos e mais com mais 
de 11 anos de escolaridade 
Percentual de domicílios localizados em assentamentos precários 

                  Fonte: IBGE, 2010. Acesso: http://www2.forumseguranca.org.br/arquivos/ivj.pdf em agosto, 2014. 
 
O Quadro 8.3.4.1-3 apresenta o IDH para os municípios que compõem a RMBS. São tratados os anos de 
1991, 2000 e 2010, de modo que se percebe que em todos os períodos, para todas as localidades, houve 
evolução deste índice. Entre 1991 e 2010, a maior evolução ficou por conta do município de Peruíbe 
(+0,256), enquanto a menor esteve associada à Santos (+0,151). No entanto, este último município foi o 
que apresentou maiores valores em todos os anos.  
 
A cidade de Santos é a única da Baixada Santista que teve índice considerado muito alto em 2010. O 
município teve a melhor avaliação de renda e escolaridade da região. No quesito longevidade, São 
Vicente ficou à frente de Santos. As posições no ranking dos municípios da RMBS são: São Vicente em 
249º lugar; Praia Grande e Mongaguá na posição 467º, e Guarujá em 526º. Peruíbe está em 562° lugar; 
seguida por Itanhaém, em 648°; Cubatão, em 850°, e Bertioga na 1.021ª posição da lista. Santos ocupa a 
6ª posição, o melhor lugar da RMBS, embora tenha decaído 3 posições em relação ao estudo de 2000.  
 

Quadro 8.3.3.1-3 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, dos municípios da RMBS, 1991, 2000 e 2010. 

Município 
IDH-M 

1991 2000 2010 

Bertioga 0,510 0,634 0,730 
Cubatão 0,517 0,634 0,737 
Guarujá 0,497 0,636 0,751 

Itanhaém 0,523 0,652 0,745 
Mongaguá 0,516 0,641 0,754 

Peruíbe 0,493 0,655 0,749 
Praia Grande 0,538 0,686 0,754 

Santos 0,689 0,785 0,840 
São Vicente 0,561 0,689 0,768 

                                        Fonte: PNDU, 2013.  
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As variáveis componentes do IPRS sintetizam a situação de cada município considerando a riqueza, 
escolaridade e longevidade, conforme mostra o quadro 8.3.3.1-4. Entretanto, cada dimensão possui 
subdivisões com taxas diferentes do IDH-M; além disso, no IPRS a renda considerada não é a renda per 
capita da população, e sim, aspectos do consumo da população e dos impostos gerados per capita. 
Outra diferença é que as dimensões e respectivas subdivisões possuem pesos diferentes entre si. 
 

Quadro 8.3.3.1-4 
Variáveis selecionadas, por contribuição para o indicador sintético, segundo dimensões do IPRS, 2012. 

 

Dimensões Componentes 
Contribuição para 

o indicador 
sintético 

Riqueza Municipal 

Consumo residencial de energia elétrica 25% 
Consumo de energia elétrica na agricultura, no 
comércio e nos serviços. 

25% 

Remuneração média dos empregados com 
carteira assinada e do setor público 

25% 

Valor adicionado fiscal per capita 25% 

Longevidade 

Mortalidade perinatal 30% 
Mortalidade infantil 30% 
Mortalidade de pessoas de 15 a 39 anos 20% 
Mortalidade de pessoas de 60 a 69 anos 20% 

Escolaridade 

Média da proporção de alunos da rede pública 
que atingiram o nível adequado nas provas de 
português e matemática (5º ano do EF) 

31% 

Média da proporção de alunos da rede pública 
que atingiram o nível adequado nas provas de 
português e matemática (9º ano do EF) 

31% 

Taxa de atendimento escolar na faixa de 4 a 5 
anos 

19% 

Taxa de distorção idade-série no ensino médio 19% 
                     Fonte: Fundação SEADE, 2012.  
 
 
O IPRS utiliza uma tipologia que classifica os municípios do estado de São Paulo em cinco grupos, sendo 
eles: Grupo 1: Municípios que se caracterizam por um nível elevado de riqueza com bons níveis nos 
indicadores sociais, Grupo 2 : Municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não são capazes 
de atingir bons indicadores sociais, Grupo 3: Municípios com nível de riqueza baixo, mas com bons 
indicadores sociais, Grupo 4: Municípios que apresentam baixos níveis de riqueza e níveis intermediários 
de longevidade e/ou escolaridade e Grupo 5: Municípios mais desfavorecidos do Estado, tanto em 
riqueza como nos indicadores sociais, conforme pode-se observar no quadro 8.3.3.1-5.  
 

Quadro 8.3.3.1-5 
Critérios adotados para formação dos grupos dos municípios do IPRS. 

 

Grupos Categorias 

Grupo 1 

Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade 
Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 
Alta riqueza, média longevidade e média escolaridade 
Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade 

Grupo 2 

Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade 
Alta riqueza, baixa longevidade e média escolaridade 
Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 
Alta riqueza, média longevidade e baixa escolaridade 
Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 

Grupo 3 

Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 
Baixa riqueza, alta longevidade e média escolaridade 
Baixa riqueza, média longevidade e alta escolaridade 
Baixa riqueza, média longevidade e média escolaridade 
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Grupos Categorias 

Grupo 4 

Baixa riqueza, baixa longevidade e média escolaridade 
Baixa riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 
Baixa riqueza, média longevidade e baixa escolaridade 
Baixa riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 

Grupo 5 Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade 

 
De acordo com o Quadro 8.3.3.1-6, todos os 09 municípios que integram a RMBS permaneceram no 
Grupo 2 em 2000. Tanto Santos como São Vicente não alteraram a sua categoria de 2008 a 2010, 
mantendo-se respectivamente nos Grupos 1 e 5.   
 

Quadro 8.3.3.1-6 
Índice Paulista de Responsabilidade Social, 2000 -2010. 

 

Municípios 

IPRS- Índice Paulista de Responsabilidade 

2000 2008 2010 

Bertioga 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 
indicadores sociais 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 
indicadores sociais 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de 
riqueza elevados, não 

exibem bons indicadores 
sociais 

Cubatão 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 
indicadores sociais 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 
indicadores sociais 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de 
riqueza elevados, não 

exibem bons indicadores 
sociais 

Guarujá 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 
indicadores sociais 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 
indicadores sociais 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de 
riqueza elevados, não 

exibem bons indicadores 
sociais 

Itanhaém 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 
indicadores sociais 

Grupo 4 - Municípios que 
apresentam baixos níveis de 

riqueza e nível intermediário de 
longevidade e/ou escolaridade 

Grupo 4 - Municípios que 
apresentam baixos níveis de 
riqueza e nível intermediário 

de longevidade e/ou 
escolaridade 

Mongaguá 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 
indicadores sociais 

Grupo 4 - Municípios que 
apresentam baixos níveis de 

riqueza e nível intermediário de 
longevidade e/ou escolaridade 

Grupo 5 - Municípios mais 
desfavorecidos, tanto em 

riqueza quanto nos 
indicadores sociais 

Peruíbe 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 
indicadores sociais 

Grupo 4 - Municípios que 
apresentam baixos níveis de 

riqueza e nível intermediário de 
longevidade e/ou escolaridade 

Grupo 5 - Municípios mais 
desfavorecidos, tanto em 

riqueza quanto nos 
indicadores sociais 

Praia Grande 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 
indicadores sociais 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 
indicadores sociais 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de 
riqueza elevados, não 

exibem bons indicadores 
sociais 

Santos 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de 

riqueza elevados, não exibem 
bons indicadores sociais 

Grupo 1 - Municípios com 
nível elevado de riqueza e 

bons níveis nos indicadores 
sociais 

Grupo 1 - Municípios com 
nível elevado de riqueza e 

bons níveis nos 
indicadores sociais 

São Vicente 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de 

riqueza elevados, não exibem 
bons indicadores sociais 

Grupo 5 - Municípios mais 
desfavorecidos, tanto em 

riqueza quanto nos 
indicadores sociais 

Grupo 5 - Municípios mais 
desfavorecidos, tanto em 

riqueza quanto nos 
indicadores sociais 

                   Fonte: SEADE, 2012. NA = Não há informação disponível.  
 
Como explicitado anteriormente o IPVS foi elaborado para suprir as deficiências de análise do IPRS, que 
não apresenta uma escala de detalhe capaz de mostrar as desigualdades sociais e territoriais de um 
município e nem a segregação espacial.  
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O quadro 8.3.3.1-7 mostra as porcentagens da população exposta aos 6 grupos de vulnerabilidade social 
dos municípios que compõem a RMBS no ano 2000. Neste ano, em Santos, a maior porcentagem da 
população (64%) inseria-se no Grupo 2, Vulnerabilidade Muito Baixa, assim como a maior porcentagem 
da população de São Vicente (32,55%) também inseria –se neste grupo. 
 
Destaca-as que os piores índices da RMBS em 2000 eram de Peruíbe, onde 33,5% da população se 
inseria no Grupo 5, de Vulnerabilidade Alta, e 23,73% da população enquadrava-se no Grupo 6, de 
Vulnerabilidade Muito Alta. Em relação à população total da RMBS, a maioria, 35,38%, inseria-se no 
Grupo 2, de Vulnerabilidade Muito Baixa 
 
O quadro 8.3.3.1-8 mostra as porcentagens da população exposta aos 7 grupos de IPVS dos para o ano 
de 2010. Em Santos, nota-se que a maior parte das pessoas, quase 70%, manteve- se inserida no grupo 
2, de Vulnerabilidade Muito Baixa. Em São Vicente, 42,2% da população também integrava este grupo 2.  
No grupo 6 de Vulnerabilidade Muito Alta, estavam respectivamente 5,4% e 16,1% das populações 
santista e vicentina. 
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Quadro 8.3.3.1-7 – 

Indicadores demográficos do IPVS - 2000 para RMBS 
(% da população exposta). 

 

Grupos  Bertioga Cubatão Guarujá Itanhaém Mongaguá Peruíbe 
Praia 

Grande 
São 

Vicente 
Santos RMBS 

IPVS - Grupo 1 
Nenhuma Vulnerabilidade  

0,49 0,37 1,79 0,05 - - 0,26 1,03 12,52 4,16 

IPVS - Grupo 2 
Vulnerabilidade Muito Baixa  1,19 16,10 12,46 23,90 27,86 24,43 33,86 32,55 64,00 35,38 

IPVS - Grupo 3 
Vulnerabilidade Baixa  28,47 23,34 22,70 19,00 18,60 14,47 16,15 28,70 7,64 18,40 

IPVS -Grupo 4 
Média Vulnerabilidade  

55,97 17,97 16,86 9,49 15,49 3,86 17,94 12,59 3,21 12,29 

IPVS - Grupo 5-
Vulnerabilidade Alta 0,84 21,19 25,22 26,58 21,15 33,50 11,60 10,79 7,51 14,92 

IPVS - Grupo 6- 
Vulnerabilidade Muito Alta  13,04 21,04 20,97 20,99 16,90 23,73 20,19 14,34 5,12 14,86 

Fonte: SEADE (2012).  
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Quadro 8.3.3.1-8 

Indicadores demográficos do IPVS -2010 para RMBS 
(% da população exposta). 

 

Grupos  Bertioga Cubatão Guarujá Itanhaém Mongaguá Peruíbe 
Praia 

Grande 
São 

Vicente 
Santos RMBS 

IPVS - Grupo 1 
Baixíssima Vulnerabilidade  

0,3 - 0,6 - - - - 0,5 11,1 3,1 

IPVS - Grupo 2- 
Vulnerabilidade Muito Baixa 21,1 27,7 30,3 26,5 24,8 26,6 41,7 42,2 69,8 43,6 

IPVS - Grupo 3- 
Vulnerabilidade Baixa  33,4 18,2 11,2 4,2 2,9 7,1 13,1 8,9 2,7 9,2 

IPVS - Grupo 4 
Média Vulnerabilidade  

4,4 21,3 28,9 47,7 51,2 40,1 13,5 27,8 8,7 21,8 

IPVS – Grupo 5 
Vulnerabilidade Alta  

24,3 1,8 6,5 20,8 20,7 25,8 25,5 4,4 2,4 9,9 

IPVS - Grupo 6 
Vulnerabilidade Muito Alta  16,5 31 22,5 - - - 6,2 16,1 5,4 12,2 

IPVS - Grupo 7- 
Vulnerabilidade Alta (Rurais) - - - 0,9 0,4 0,5 - 0,2 - 0,1 

Fonte: IPVS, 2013. 
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A figura 8.3.3.1-1 mostra o IPVS de 2010 para o município de São Vicente, o grupo 7 de vulnerabilidade 
alta rural, ocorre no trecho que permeia a rodovia SP-055, Padre Manoel da Nóbrega. Já as áreas em 
rosa, que denotam o grupo 6 de Vulnerabilidade Muito Alta, abrangem as populações dos bairros Jardim 
Rio Negro, Rio Branco e Vila Ponte Nova.  
 

Fonte: SEADE, 2013. 
Figura 8.3.3.1-1 - IPVS, 2010 – São Vicente. 

 
 
A figura 8.3.3.1-2 apresenta a informação de IPVS-2010 para Santos. As áreas em rosa, que 
representam o grupo 6, de Vulnerabilidade Muito Alta, ocorrem nas localidades de residências precárias 
em morros, e na região da Vila Catiapoã e Vila Nova São Vicente.  
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                         Fonte: SEADE, 2013. 
Figura 8.3.3.1-2 - IPVS, 2010 – Santos. 

 

 
 
Por fim sobre a respeito da Vulnerabilidade Juvenil à Violência, Santos está classificado em “baixa” 
condição de vulnerabilidade, com índice de 0,192 em 2010, melhorando em comparação a 2007, ano em 
que o índice era de 0,297. São Vicente também insere em baixa vulnerabilidade, tendo índice de 0,253 
em 2010, melhora em relação a 2007, quando o valor era de 0,353.  
 
8.3.3.2 Área de Influência Direta– AID 
 
Conforme dito anteriormente, a AID é formada por 489 setores censitários, e pela observação da figura 
8.3.3.2.-1 nota-se que a maioria, 320, insere-se no Grupo 2 – Vulnerabilidade Muito Baixa. Nas classes 
mais vulneráveis, a AID apresenta somente 25 setores, ou 6% da total da área.  
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              Fonte: SEADE, 2000. 

Figura 8.3.3.2-1 - Distribuição dos setores censitários da AID, nos Grupos de IPVS, 2000. 
 
 
A figura 8.3.3.2-2 apresenta as informações do IPVS dos setores da AID para 2010. Nota-se que 77% da 
população insere-se no grupo 2- Vulnerabilidade Muito Baixa, seguido por 15% no grupo 1 - Baixíssima 
vulnerabilidade. Apenas 3% inserem-se nas categorias mais vulneráveis, respectivamente grupo 5 (2%) e 
6 (1%).  
 

 
                                 Fonte: SEADE, 2010. 

Figura 8.3.3.2-2 - Distribuição dos setores censitários da AID, nos Grupos de IPVS, 2010. 
 
 
O “Mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) da AID e ADA” (MSE-CNV-03), mostrado a 
seguir, permite identificar as áreas socialmente mais vulneráveis da AID, segundo dados da Fundação 
SEADE (2010). Nota-se que as pessoas mais vulneráveis (integrantes do grupo 6 - Vulnerabilidade Muito 
Alta) encontram-se nas áreas de morros.  



³

Fonte:
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista,
  folhas: Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho/2002 -  escala 1:10.000.
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) - índice de Análise de Vulnerabilidade Social (IPVS), 2010.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2010 - Base de informação por setor censitário.
- Malha Municipal Digital - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, escala 1:2.500.000, 2007.
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Os equipamentos de educação, saúde, lazer e cultura também serão levantados para esta AID no intuito 
de caracterizar a infraestrutura disponível na área, bem como retratar a utilização atual para diagnosticar 
eventuais aumentos na demanda relacionados à implantação do VLT, ou seja, a identificação de 
possíveis usuários desta nova opção de transporte. 
 

 Educação  
 
A área de influência indireta do VLT abrange 23.183 alunos da rede pública distribuídos em 68 
equipamentos. Deste total 70% estavam matriculados no ensino municipal em 2013. Cabe destacar que 
nesta AID constam 222 equipamentos particulares de educação, com 35.143 alunos nas etapas regulares 
de ensino (creche, pré-escola, ensino fundamental e médio). Portanto, a população em idade escolar é 
de 58.326 pessoas.  
 
- Municipal  
 
Nesta AID foram identificados 56 estabelecimentos municipais de educação de acordo com o Censo 
Escolar 2013. O nome das escolas e respectivo número de alunos por etapa de ensino constam no 
Quadro 8.3.3.2-1, apresentado adiante. Em 2013, a rede municipal abrangia 16.275 alunos. A figura 
8.3.3.2-3 mostra que 50% dos matriculados cursaram os anos iniciais do Ensino Fundamental, e 
possuem de 06 a 10 anos. Destaca-se o alto número de crianças matriculadas na creche e pré- escola, 
que representam 20% do total.  
 

 

Código Legenda 
ALCRECHE Nº de alunos da creche 

ALPRE Nº de alunos da pré-escola 

AL9INI Nº de alunos Anos inicias (6 a 10 anos de 
idade) – Ensino Fundamental 9 anos  

AL9FIN Nº de alunos Anos finais (11 a 14 anos de 
idade) – Ensino Fundamental 9 anos 

ALEM Nº de alunos do Ensino Médio 

ALEE Nº de alunos da Educação Especial 

ALPROF Nº de alunos da Educação Profissional- Nível 
Técnico 

ALEJA1A4 Nº de alunos Educação Jovens e Adultos de 
1ª a 4ª Série EF - Presencial 

ALEJA5A8 Nº de alunos Educação Jovens e Adultos de 
5ª a 8ª Série EF - Presencial 

              Fonte: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Censo Escolar 2013. 

 
Figura 8.3.3.2-3 - Número de alunos por etapa de ensino da AID – esfera Municipal, 2013. 
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Quadro 8.3.3.2-1 
Estabelecimentos municipais de educação consolidados na AID 

 

NOME  ENDESC  No.  BAIRRO  CRECHE  PRE  1A4  5A8  9INI  9FIN  EM  EE  PROF 
EJA1A

4 
EJA5A

8 
EJAEF_PROJOV

EM 
ALEJAE

M 

ACACIO PAULA LEITE 
SAMPAIO CECTI 

RUA SETE DE SETEMBRO  14 
VILA 
NOVA 

0  0  0  0  0  0  0  0  173  0  0  0  0 

AUXILIADORA DA 
INSTRUCAO UNIDADE 

MUNICIPAL DE EDUCACAO 

PRACA RUBENS FERREIRA 
MARTINS 

8  ESTUARIO 0  0  0  0  371  0  0  0  0  0  0  0  0 

BARAO DO RIO BRANCO 
UNIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 
RUA VISCONDE DE CAYRU 217 

CAMPO 
GRANDE 

0  0  0  0  486  0  0  0  0  23  96  0  0 

CIDADE DE SANTOS 
UNIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 
RUA SENADOR DANTAS  410  ESTUARIO 0  0  0  0  313  499  0  0  0  21  117  0  0 

JOSE GENESIO IRMAO 
UNIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 

RUA PEDRO BORGES 
GONCALVES 

106 
JOSE 

MENINO 
0  0  0  0  171  224  0  0  0  0  20  0  0 

LOURDES ORTIZ UNIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

RUA RICARDO PINTO  129 
APARECID

A 
0  0  0  0  292  422  0  0  0  0  0  0  0 

MARTINS FONTES UNIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

ESTRADA JOAO BATISTA  SN 
MORRO 

DA 
PENHA 

0  0  0  0  178  170  0  0  0  0  0  0  0 

OLAVO BILAC UNIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

RUA DOUTOR CARVALHO 
DE MENDONCA 

601 
CAMPO 
GRANDE 

0  0  0  0  561  0  0  0  0  0  0  0  0 

PEDRO II UNIDIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

AVENIDA PROFESSOR 
ARISTOTELES MENEZES 

41 
PONTA 
DA PRAIA 

0  0  0  0  277  414  0  0  0  28  130  0  0 

MARIO DE ALMEIDA 
ALCANTARA PROF UNIDADE 

MUN DE EDUCACAO 

RUA MANSUETTO 
PIERROTT 

75  VALONGO 0  0  0  0  400  240  0  0  0  21  153  0  0 

LEONOR MENDES DE 
BARROS UNIDADE 

MUNICIPAL DE EDUCACAO 

PRACA FERNANDES 
PACHECO 

SN  GONZAGA 46  141  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ALCIDES LOBO VIANA 
DOUTOR UNIDADE 

MUNICIPAL DE EDUCACAO 

AVENIDA SENADOR 
PINHEIRO MACHADO 

606  MARAPE  67  177  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 



 
 
 
 
 
 

505 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

NOME  ENDESC  No.  BAIRRO  CRECHE  PRE  1A4  5A8  9INI  9FIN  EM  EE  PROF 
EJA1A

4 
EJA5A

8 
EJAEF_PROJOV

EM 
ALEJAE

M 

PORCHAT DE ASSIS DOUTOR 
UNIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 
RUA ANA PIMENTEL  23 

PONTA 
DA PRAIA 

80  132  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

MARIA PATRICIA UNIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

AVENIDA MARTINS 
FONTES 

225  VALONGO 53  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

OLIVIA FERNANDES 
UNIDIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 

PRACA CORONEL 
FERNANDO PRESTES 

SN  EMBARE  59  167  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ANTONIO DE OLIVEIRA 
PASSOS SOBRINHO PROF 

UME 

AVENIDA CONSELHEIRO 
RODRIGUES ALVES 

197  MACUCO  158  96  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

EUNICE CALDAS UNIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

RUA SAO PAULO  40 
VILA 

BELMIRO 
77  172  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

EDMEA LADEVIG UNIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

RUA BAHIA  49  GONZAGA 0  0  0  0  0  425  0  0  0  0  45  0  0 

AYRTON SENNA DA SILVA 
UNIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 

AVENIDA SENADOR 
PINHEIRO MACHADO 

617 
CAMPO 
GRANDE 

0  0  0  0  0  535  0  0  0  0  0  0  0 

MARIA LUIZA ALONSO SILVA 
UNIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 

PRACA ENGENHEIRO JOSE 
REBOUCAS 

SN 
PONTA 
DA PRAIA 

0  0  0  0  526  0  0  0  0  0  0  0  0 

DEROSSE JOSE DE OLIVEIRA 
UNIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 

AVENIDA CONSELHEIRO 
NEBIAS 

737 
BOQUEIR

AO 
15  80  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

GOTA DE LEITE UNIDIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

RUA XAVIER PINHEIRO  217 
VILA 

MATIAS 
0  0  0  0  333  0  0  0  0  0  20  0  0 

MAGALI ALONSO 
PROFESSORA UNIDADE 

MUNICIPAL DE EDUCACAO 
ESTRADA SAO JOAO  SN 

MORO 
SAO 

BENTO 
59  154  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

FLORESTAN FERNANDES 
PROFESSOR UNIDADE 

MUNICIPAL DE EDUCACAO 

RUA OSWALDO 
COCHRANE 

91  EMBARE  0  0  0  0  219  322  0  0  0  0  0  0  0 

MARIA HELENA ROXO 
PROFESSORA UNIDADE 

MUNICIPAL DE EDUCACAO 

PRACA IGUATEMI 
MARTINS 

SN 
VILA 
NOVA 

30  80  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

MARIA CARMELITA P 
VILLACA UNIDADE MUN DE 

EDUCACAO ESPECIAL 

AVENIDA PROFESSOR 
ARISTOTELES MENEZES 

11 
PONTA 
DA PRAIA 

0  0  0  0  0  0  0  131  0  0  0  0  0 
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NOME  ENDESC  No.  BAIRRO  CRECHE  PRE  1A4  5A8  9INI  9FIN  EM  EE  PROF 
EJA1A

4 
EJA5A

8 
EJAEF_PROJOV

EM 
ALEJAE

M 

IVETA MESQUITA NOGUEIRA 
PROFA UME 

AVENIDA REI ALBERTO I  379 
PONTA 
DA PRAIA 

61  77  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

DINO BUENO DOUTOR UME  RUA CUNHA MOREIRA  134 
ENCRUZIL
HADA 

0  0  0  0  480  0  0  0  0  23  115  0  0 

JOSE DA COSTA BARBOSA 
UNIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 

RUA DOUTOR GASPAR 
RICARDO 

SN  MARAPE  14  57  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

EMILIA MARIA REIS PROFA 
UNIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 
RUA DOM PEDRO I  S/N 

VILA 
BELMIRO 

0  0  0  0  589  0  0  0  0  0  0  0  0 

ANTONIO DEMOSTENES DE S 
BRITO PROF UNIDADE MUN 

DE EDUCACAO 

RUA VOLUNTARIO 
SANTISTA 

SN 
BOQUEIR

AO 
0  0  0  0  420  0  0  0  0  0  0  0  0 

AVELINO DA PAZ VIEIRA 
PROF UME 

RUA SETE DE SETEMBRO  22 
VILA 
NOVA 

0  0  0  0  508  0  0  0  0  0  0  0  0 

ELSA VIRTUOSO UNIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

RUA ANTONIO MAIA  146  ESTUARIO 40  82  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

CANDINHA RIBEIRO DE 
MENDONCA UNIDADE 

MUNICIPAL DE EDUCACAO 

RUA MANOEL 
NASCIMENTO JUNIOR 

56 
JABAQUA

RA 
66  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

GEMMA REBELLO UNIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

RUA VEREADOR FREITAS 
GUIMARAES 

13 
VILA 
NOVA 

78  69  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

LYDIA FEDERICI UNIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

RUA MATO GROSSO  83 
BOQUEIR

AO 
141  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

THEREZINHA DE JESUS 
SIQUEIRA PIMENTEL UNIDA 

MUN DE EDUCACAO 
RUA SAO ROQUE  SN 

MORO 
SAO 

BENTO 
0  0  0  0  623  0  0  0  0  42  132  0  0 

DOS ANDRADAS UNIDADE 
MUNINICIPAL DE EDUCACAO

R ALMIRANTE ERNESTO 
DE MELLO JUNIOR 

130 
APARECID

A 
215  169  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

FRANCISCO LEITE PADRE 
CRECHE MUNICIPAL 

RUA ALBERTO VEIGA  21  MARAPE  159  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

JOSE BONIFACIO UNIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

AVENIDA CONSELHEIRO 
NEBIAS 

219 
VILA 

MATIAS 
0  0  0  0  424  0  0  0  0  36  130  0  0 

LUCIO FLORO PADRE 
UNIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 

RUA CARLOS ALBERTO 
CURADO 

2287 
MORRO 
JOSE 

MENINO 
0  42  0  0  169  0  0  0  0  0  0  0  0 
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NOME  ENDESC  No.  BAIRRO  CRECHE  PRE  1A4  5A8  9INI  9FIN  EM  EE  PROF 
EJA1A

4 
EJA5A

8 
EJAEF_PROJOV

EM 
ALEJAE

M 

JOAO PAPA SOBRINHO 
PROFESSOR UNIDADE 

MUNICIPAL DE EDUCACAO 
RUA GOIAS  145  GONZAGA 0  0  0  0  333  0  0  0  0  0  0  0  0 

CIDADE LOURDES 
FLORESTAN 28 DE 
FEVEREIRO NJA 

RUA JOAQUIM TAVORA  424  MARAPE  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

BARAO DO RIO BRANCO 
OLAVO NUCLEO JORNADA 

AMPLIADA 

AVENIDA MARQUES DE 
SAO VICENTE 

157 
CAMPO 
GRANDE 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

JOSE COSTA S SOBRINHO 
EDMEA NUCLEO JORNADA 

AMPLIADA 
RUA JOAQUIM TAVORA  424  MARAPE  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

MARIO ALCANTARA NUCLEO 
JORNADA AMPLIADA 

AVENIDA PRESIDENTE 
GETULIO DORNELLES 

VARGAS 
08  VALONGO 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

EMILIA JOSE GENESIO 
AYRTON CLASSE JORNADA 

AMPLIADA 
RUA JOAQUIM TAVORA  420  MARAPE  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

DINO GOTA DE LEITE BRITO 
NUCLEO JORNADA 

AMPLIADA 

AVENIDA CONSELHEIRO 
NEBIAS 

400 
ENCRUZIL
HADA 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

AUXILIADORA INSTRUCAO 
MARIA L ALONSO PEDRO II 

NJA 

PC RUBENS FERREIRA 
MARTINS 

SN  ESTUARIO 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

WALDEMAR VALLE MARTINS 
PADRE UNIDADE MUNICIPAL 

DE EDUCACAO 

RUA VINTE E OITO DE 
SETEMBRO 

201  MACUCO  0  0  0  0  300  0  0  0  0  0  0  0  0 

DOS ANDRADAS II UNIDADE 
MUNICIPAL DE EDUCACAO 

R ALMIRANTE ERNESTO 
DE MELLO JUNIOR 

150 
APARECID

A 
0  0  0  0  221  0  0  0  0  0  0  0  0 

MARIA DOLORES IRMA 
UNIDADE MUNICIPAL DE 

EDUCACAO 

PRACA IGUATEMI 
MARTINS 

122 
VILA 
NOVA 

161  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

JOSE BONIFACIO NUCLEO 
JORNADA AMPLIADA 

RUA SETE DE SETEMBRO  34 
VILA 
NOVA 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

AVELINO NUCLEO JORNADA 
AMPLIADA 

RUA BRAS CUBAS  SN 
VILA 
NOVA 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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NOME  ENDESC  No.  BAIRRO  CRECHE  PRE  1A4  5A8  9INI  9FIN  EM  EE  PROF 
EJA1A

4 
EJA5A

8 
EJAEF_PROJOV

EM 
ALEJAE

M 

MARIA LUIZA ALONSO 
PEDRO II NUCLEO JORNADA 

AMPLIADA 

PC ENGENHEIRO JOSE 
REBOUCAS 

1 
PONTA 
DA PRAIA 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

PEDRO CRESCENTE 
PORTUARIOS V NUCLEO 
JORNADA AMPLIADA 

R JOAQUIM TAVORA  424 B  MARAPE  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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Para avaliação do desempenho escolar dos alunos da rede pública será apresentado os dados sobre o 
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do 
aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 
 
O Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias 
de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo 
Escolar, realizado anualmente. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para 
escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, 
realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede 
de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema 
educacional dos países desenvolvidos (Portal do Ministério da Educação, INEP). 
 

O quadro 8.3.3.2-2 permite avaliar o progresso das escolas municipais no último ano do ensino 
fundamental, nota-se que no período de 2005 a 2011 as notas progrediram, no entanto, em 2013, 
registrou-se um declínio de 0.4. Com relação às metas projetadas observa-se que elas foram superadas 
somente no ano de 2009.  
 
O quadro 8.3.3.2-3 mostra as notas do IDEB para os alunos do 5º ano. É possível constatar, que de 
modo geral, as notas são maiores do que para os alunos de 9º ano no período avaliado, de 2005 a 2013. 
As projetadas foram superadas entre 2007 e 2011. 
 

Quadro 8.3.3.2-2 
IDEB escolas municipais Santos, 9º ano 2005-2013. 

 
IDEB Observado 

Anos 2005 2007 2009 2011 2013 
Santos  4.1 4.3 4.4 4.5 4.1 

Metas Projetadas 
Anos 2007 2009 2011 2013 2015 

Santos  4.2 4.3 4.6 5.0 5.3 
                  Fonte: Inep, 2014.  

 
 

Quadro 8.3.3.2-3 
IDEB escolas municipais Santos, 5º ano 2005-2013. 

 
IDEB Observado 

Anos 2005 2007 2009 2011 2013 
Santos  4.4 5.0 5.3 5.6 5.6 

Metas Projetadas 
Anos 2007 2009 2011 2013 2015 

Santos  4.4 4.8 5.2 5.4 5.7 
                   Fonte: Inep, 2014.  

 
 
- Estadual 
 
A AID conta com 12 estabelecimentos de ensino administrado pela esfera estadual, que contabilizaram 
em 2013, 6.908 alunos. As etapas de ensino oferecidas foram 5ª a 8ª Série do ensino Fundamental; anos 
finais do ciclo de 09 anos (11 a 14 anos) e ensino Médio, que reunia cerca de 60% do total de matrículas.  
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Tabela 8.3.3.2-1 
Estabelecimentos de ensino Estadual AID 

 

Nome Endereço Bairro 
5ª a 8ª 

Série EF 

Anos 
Finais – 
Ciclo 6o 

ao 9o 

Ens. 
Médio 

Visconde de 
São Leopoldo   

Rua João Guerra, 251      Macuco               0 433 228 

Dona Luiza 
Macuco 

Av. Professor 
Aristoteles Menezes, s/n  

Ponta da Praia    0 369 552 

Prof. 
Suetônio 
Bittencout Jr     

Pça Visconde de Ouro 
Preto, S/N                         

Estuário              0 352 564 

Canada            Rua Mato Grosso, 163 Boqueirão           0 273 326 

Brás Cubas      
Rua Heitor Penteado, 
62 

Marapé               190 22 312 

Doutor 
Antonio Ablas 
Jr.                     

Av. Bartolomeu de 
Gusmão, 107                    

Aparecida           0 0 150 

Barnabé           Pça Correa Melo, S/N       Centro                 0 393 380 
Marques de 
São Vicente     

Av. Dr. Bernardino de 
Campos, 569  

Campo Grande   0 392 452 

Prof. 
Cleobulo 
Amazonas 
Duarte              

Rua Dr. Guedes 
Coelho, 107                      

Encruzilhada       83 322 451 

Olga Cury         
Rua Alexandre Fleming, 
S/N                                    

Aparecida           0 0 664 

CEEJA Maria 
Aparecida P. 
Figueiredo        

Av. Dr. Epitacio Pessoa, 
432 

Aparecida  0 0 0 

CEL. junto A 
EE Olga Cury   

Rua Alexandre Fleming, 
S/N                                    

Aparecida  0 0 0 

Total  273 2.556 4.079 
            Fonte: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Censo Escolar 2013. 
 

 
O quadro 8.3.3.2-4 mostra as notas do IDEB nas escolas estaduais de Santos, para o 9º ano. Nota-se 
uma melhora ao longo do período analisado, no entanto mantendo-se abaixo da meta projetada no ano  
de 2013. Já o quadro 8.3.3.2-5 expõe as notas para o 5º ano, que progrediu no período, superando a 
meta projetada em 2013.  
 

Quadro 8.3.3.2-4 
IDEB escolas Estaduais Santos, 9º ano 2005-2013. 

 
IDEB Observado 

Anos 2005 2007 2009 2011 2013 
Santos  3.7 4.3 4.3 4.2 4.5 

Metas Projetadas 
Anos 2007 2009 2011 2013 2015 

Santos  3.8 3.9 4.2 4.6 5.0 
                   Fonte: Inep, 2014.  
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Quadro 8.3.3.2-5 
IDEB escolas estaduais Santos, 5º ano 2005-2013. 

 
IDEB Observado 

Anos 2005 2007 2009 2011 2013 
Santos  3.8 4.4 5.0 4.8 5.5 

Metas Projetadas 
Anos 2007 2009 2011 2013 2015 

Santos  3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 
                  Fonte: Inep, 2014.  

 
 

 Saúde 
 
Os bairros que compõem a AID reúnem 48 equipamentos públicos de saúde, conforme consolidados no 
quadro a seguir, dos quais 05 são Pronto Socorros e/ou Hospitais; 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS); 
01 farmácia popular; 03 ambulatórios; 18 unidades de atenção especializada e 07 Departamentos de 
Vigilância em saúde. Todos os equipamentos estão descritos e apresentados no anexo 2. Destaque para 
a Avenida Conselheiro Nébias que concentra 09 tipos de atendimento, como a casa da gestante, UBS, 
ambulatório, núcleo de atenção psicossocial, entre outros. 
 

Quadro 8.3.3.2-6 
Equipamentos públicos de saúde estabelecidos na AID 

 

Estabelecimento Endereço 

Pronto Socorro e 
Hospitais 

Pronto-socorro Central 
Av. Cláudio Luiz da Costa n.º 280 – 
Jabaquara 

Pronto-socorro da Zona da Orla/Intermediária 
Praça Visconde de Ouro Preto s/n.º – 
Macuco 

Casa da Gestante / Instituto da Mulher 
Av. Conselheiro Nébias n.º 439 – 
Encruzilhada 

Hospital Dos Estivadores 
Av. Conselheiro Nébias n.º 401 – 
Encruzilhada 

Hospital Guilherme Álvaro - Rua Oswaldo Cruz, 197 

Unidades Básicas de 
Saúde 

Unidade Básica de Saúde da Aparecida  Rua Alexandre Martins, 103 - Aparecida 

Unidade Básica de Saúde do Campo Grande 
Rua Carvalho de Mendonça, 607 - 
Campo Grande 

Unidade Básica de Saúde da Conselheiro 
Nébias  

Av. Conselheiro Nébias, 514 - 
Encruzilhada 

Unidade Básica de Saúde do Embaré 
Praça Coronel Fernando Prestes, s/nº - 
Embaré 

Unidade Básica de Saúde do Gonzaga Rua Assis Correia, 17 - Gonzaga 
Unidade Básica de Saúde do Jabaquara  Rua Rangel Pestana, 475 - Jabaquara 
Unidade Básica de Saúde do José Menino / 
Pompéia 

Avenida Floriano Peixoto, 201 

Unidade Básica de Saúde do Marapé  Rua São Judas Tadeu, 115 - Marapé 
Unidade Básica de Saúde Centro de Saúde 
Martins Fontes 

Rua Luiza Macuco, 40 - Vila Mathias 

Unidade Básica de Saúde da Ponta da Praia  
Praça Engenheiro José Rebouças, s/nº - 
Ponta da Praia 

Unidade Básica de Saúde/Pronto Atendimento 
do Porto 

Rua General Câmara, 507 Bairro: 
Paquetá  

Unidade de Saúde da Família da Região 
Central Histórica 

Rua Luiza Macuco, 40) - Vila Mathias 

Unidade Básica de Saúde do Morro do São 
Bento 

Rua São João s/nº - Morro do São Bento 

Unidade Básica de Saúde da Vila Mathias Rua Xavier Pinheiro, 284 - Encruzilhada 

Unidade de Saúde da Família do Monte Serrat 
Praça Correa de Melo s/nº - Monte 
Serrat 

Unidade de Saúde da Família do Morro da 
Penha 

Rua Três, nº 150 - Morro da Penha 

Unidade de Saúde da Família do Morro do José 
Menino  

Rua Doutor Carlos Alberto Curado, 77 A 
- Morro do José Menino 

Farmácia Popular Farmácia Popular – Zona da Orla/ Intermediária Rua da Constituição, nº 321 – Vila Nova 
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Estabelecimento Endereço 

Ambulatório 

Ambulatório de Especialidades da Região 
Central Histórica - SEAMBESP 

Av. Conselheiro Nébias n.º 199 a 203 – 
Paquetá 

Ambulatório medico de Santos Rua Alexandre Martins, 70 - Aparecida 
CEAMA Deputado Emílio Justo Santos Rua Vahia de Abreu, 86 

Atenção Especializada  

Centro de Diagnóstico 
Av. Cláudio Luiz da Costa n.º 280, 2º 
andar – Jabaquara 

Centro de Referência em Saúde Auditiva Av. Ana Costa n.º 228 – Vila Mathias 
Seção de Recuperação e Fisioterapia da Zona 
da Orla/ Intermediária – SERFIS 

Av. Conselheiro Nébias n.º 267 – Vila 
Nova 

Núcleo de Apoio Psicossocial II – NAPS - II 
Av. Conselheiro Nébias, 325 – Vila 
Mathias 

Núcleo de Apoio Psicossocial III – NAPS - III 
Av. Cel. Joaquim Montenegro, 329, 
Ponta da Praia 

Núcleo de Apoio Psicossocial IV – NAPS - IV Av. Pinheiro Machado n.º 718 – Marapé 

Núcleo de Apoio Psicossocial V – NAPS - V 
Rua Gonçalves Ledo n.º 29 – Campo 
Grande 

Seção Lar Abrigo – SELAB Praça Washington n.º 13 – José Menino 
Seção de Reabilitação Psicossocial Rua da Constituição, 598 – Vila Nova 
Núcleo de Atenção ao Toxicodependente Zona 
da Orla/ Intermediária, Região Central Histórica 
e Zona dos Morros I 

Rua Silva Jardim, n.º354 – Encruzilhada 

Centro de Prevenção ao Uso de Substâncias 
Psicoativas 

Avenida Conselheiro Nébias, 276 – Vila 
Mathias 

Seção Centro de Referência Psicossocial do 
Adolescente 

Rua Campos Melo, 298 – Encruzilhada 

Seção Centro de Valorização da Criança da 
Orla / Intermediária 

Rua Conselheiro Ribas n.º 379 – Embaré 

Seção Centro de Valorização da Criança da 
Região Central Histórica 

Rua Almeida de Moraes, 214 - Vila 
Mathias 

Seção Casa de Apoio e Solidariedade ao 
Paciente de AIDS 

Rua Vahia de Abreu n.º 57 – Boqueirão 

Seção Centro de Referência em AIDS - 
SECRAIDS 

Rua Silva Jardim n.º 94 – Vila Mathias 

Seção Centro de Especialidades Odontológicas 
da Zona Leste 

Avenida Conselheiro Nébias n.º 257 – 
Vila Mathias 

Seção de Atendimento à Rede e Prevenção em 
Saúde Bucal 

Avenida Conselheiro Nébias, 276 – Vila 
Mathias 

Departamento de 
Vigilância em Saúde 

Seção de Vigilância à Mortalidade Materno-
infantil - Sevig-MMI 
Coordenadoria de Vigilância I – Saúde - COVIG 
I 
Seção de Vigilância Sanitária - SEVISA 

Rua XV de Novembro n.º 195, 6º Andar 
– Centro 

Seção de Controle e Orientação em Intoxicação 
- SECOI 

Rua Oswaldo Cruz n.º 197 - Hospital 
Guilherme Álvaro, sala 134 – Embaré 

Seção de Vigilância e Referência em Saúde do 
Trabalhador - SEVREST 

Av. Senador Pinheiro Machado n.º 565 - 
Vila Belmiro 

Seção de Vigilância e Controle de Zoonoses – 
SEVICOZ - Seção de Controle de Vetores - 
SECOVE 

Avenida Pinheiro Machado, 580, 

                 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Santos – 2014. 
 
 
O Hospital dos Estivadores, também conhecido como Hospital Conselheiro Nébias, está em reforma, 
conforme mostra a foto 8.3.3.2-1. Segundo a Prefeitura de Santos as Obras foram iniciadas em janeiro de 
2014 e quando finalizadas, estarão disponíveis 233 leitos para a população.  
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Foto 8.3.3.2-1 - Hospital dos Estivadores em reforma. Fonte: WALM, 2014. 
 
 
A Organização Mundial da Saúde – OMS recomenda a disponibilidade de 1,5 a 3 leitos hospitalares para 
cada 1.000 habitantes. A população da AID era de 307.087 pessoas em 2010, sendo assim são 3,02 
leitos disponíveis para cada mil habitantes. Quando considerada toda população de Santos de 2010 
(419.400), este numero cai para 2,21 leitos.  
 

Tabela 8.3.3.2-2 
Número de leitos disponíveis na AID, 2010. 

 

Equipamentos Número de leitos SUS Esfera administrativa 

Hospital Guilherme Álvaro - HGA 204 Estadual
Hospital dos Estivadores 223* (previstos) Municipal
Pronto-socorro Central 66 Municipal
Santa Casa de Santos 342 Privada 
Hospital Dona Ana Costa  0 Privada
Hospital Beneficência Portuguesa 95 Privada
Total 930

                  Fonte: CNES, 2014. 

 
 

 Lazer e Cultura 
 
A seguir serão descritos alguns equipamentos de lazer e cultura mais importantes que se situam na AID.  
 
Centro de Cultura Patrícia Galvão - é um complexo cultural, abriga o Teatro Municipal Braz Cubas, o 
Teatro de Arena Rosinha Mastrângelo, a Escola de Bailado Municipal, a Hemeroteca Municipal Roldão 
Mendes Rosa, o Museu da Imagem e do Som e as galerias de arte ‘Braz Cubas’ e ‘Patrícia Galvão’, além 
dos escritórios da Secretaria de Cultura. Situa-se na Avenida Pinheiro Machado, 48 - Vila Mathias. 
 
Museu da Imagem e do Som de Santos - criado em 8 de novembro de 1996 com o objetivo de registrar, 
preservar e restaurar materiais artísticos, históricos, sociológicos e culturais da cidade. O local abriga 
peças raras e um extenso acervo de áudio e vídeo à disposição do público, além de um estúdio de 
gravação digital, auditório de pequeno porte e sala de projeções. 
 
Galerias ‘Braz Cubas’ e ‘Patrícia Galvão’ - espaços expositivos que abrigam trabalhos das mais variadas 
áreas. Situam-se respectivamente, no segundo e terceiro pisos do Centro de Cultura Patrícia Galvão.  
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Teatro Braz Cubas - inaugurado em 1979 dentro do Centro de Cultura Patrícia Galvão,  recebe 
espetáculos locais, nacionais e internacionais. Tem capacidade para 588 pessoas. 
 
Teatro Guarany- inaugurado em 1882 e palco de grandes atores da trajetória do teatro brasileiro. Teve 
em 1981 a parte interna destruída por incêndio, mas em 2008, foi devolvido à população com instalações 
modernas e funcionais. O Guarany tem 350 lugares na plateia.  
 
Teatro Coliseu - O Teatro Coliseu começou sua história em 1897. Em 1924, ganhou as características 
atuais. Foi do auge ao abandono, fechando as portas em 1996 e ficando quase 10 anos em reforma que 
retomou detalhes da arquitetura dessa construção histórica. Foi fechado novamente para reforma em 
março de 2013 e reaberto, totalmente restaurado e mais seguro, em 12 de março de 2014. Possui 
capacidade de 1.000 lugares. Situado na rua Amador Bueno, 237.  
 
Cine Arte - inaugurado em 8 de novembro de 1991, o espaço apresenta produções cinematográficas de 
vários países. Possui capacidade para 48 lugares. Localizado na Avenida Vicente de Carvalho, s/nº (ao 
lado do canal 3).  
 
Casa do Trem Bélico - A história da Casa do Trem Bélico começa entre 1640 e 1656 (período da 
restauração da independência de Portugal). Porém, suas características atuais datam, provavelmente, de 
1734. Devolvido à cidade em 2009, o espaço é a sede do Circuito Turístico dos Fortes (em parceria com 
a UniSantos) e também abriga mostras de temas bélicos. Situa-se na rua Tiro, 11.  
 
Centro Cultural e Esportivo da Zona Noroeste - Com 3.001,08 m² de área construída, os dois prédios do 
Centro Cultural e Esportivo da Zona Noroeste serão utilizados para oficinas culturais. 
  
Areia Branca Concha Acústica - Projetada pelo arquiteto Carlos Prates, possui capacidade para 300 
espectadores, foi inaugurada em junho de 1981 ao lado do Canal 3, na orla, durante o 93º aniversário do 
bairro Gonzaga. 
 
Pantheon dos Andradas - Inaugurado em 7 de setembro de 1923, o local é o jazigo das cinzas de José 
Bonifácio de Andrada e Silva, o ‘Patriarca da Independência’, e de seus irmãos Antonio Carlos, Martim 
Francisco e padre Patrício Manuel. O templo cívico conta com monumento projetado pelo escultor 
Rodolpho Bernardelli, feito na Itália, além de valiosos quadros em bronze que descrevem cenas da 
história do Brasil. Localizado na Praça Barão do Rio Branco, s/nº - Centro.  
 
 

Os quadros 8.3.3.2-7 e 8.3.3.2-8 mostram respectivamente a oferta de bibliotecas e áreas para prática de 
atividades físicas disponíveis na AID. 
 

Quadro 8.3.3.2-7 
Bibliotecas municipais da AID, 2014. 

 
Nome Endereço 

Biblioteca da Sociedade Humanitária do 
Comércio de Santos 
Biblioteca Alberto Sousa 

Praça José Bonifácio, 59 – Centro  

Biblioteca Municipal Mário Faria 
Av. Bartolomeu de Gusmão, s/nº – Aparecida 
(Posto 6) 

Gibiteca Marcel Rodrigues Paes 
Av. Bartolomeu de Gusmão, s/n, Posto 5 – 
Boqueirão 

Biblioteca José Teixeira Rua São Luís, s/nº - Morro São Bento 

Hemoroteca Roldão Mendes Rosa 
Centro de Cultura Patrícia Galvão - av. 
Pinheiro Machado n.º 48 

                   Fonte: Prefeitura de Santos, 2014.  
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Quadro 8.3.3.2-8 
Locais para prática de lazer da AID, 2014. 

 
Nome Endereço 

Quadra Ricardo Sampaio R. Teixeira de Freitas, s/n – Vila Belmiro 
Sociedade de Melhoramento do Campo 
Grande  

Av. Marquês de São Vicente, s/n. – Campo 
Grande 

Escola de esportes radicais Av. Presidente Wilson – Posto 2 
Clube de xadrez  R. Fernão Dias, 46 – Gonzaga.  
Posto 4 – Praia Boqueirão Av. Vicente de Carvalho s/n. 
Associação de Boxe “Punhos de Ouro”  R. Senador Dantas, 319 – Estuário.  
Quadra Adalberto Mariani Av. Pedro Lessa, 2880 - Embaré 
Centro Recreativo “Rubens Ferreira Martins” Pça Rubens Ferreira Martins – Embaré 
Posto 6 – Ponta da Praia Av. Bartolomeu de Gusmão 
Associação Beneficente “Oswaldo de Rosis” Pça. Primeiro de maio – Ponta da Praia 
Clube Internacional de Regatas Av. Alm. Saldanha da Gama, 5- Ponta da Praia 
Setor Naútico  Av. Alm. Saldanha da Gama - Ponta da Praia 

                 Fonte: Prefeitura de Santos, 2014.  

 
 
O “Mapa de Equipamentos Sociais da AID e ADA” (MSE-CNV-04), mostrado a seguir, indica a 
localização referencial desses equipamentos nas áreas de influência do projeto. 
 .
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LOCALIZAÇÃO REGIONAL

Fo nte:
- Pro jeto  Básic o  SIM RMBS Trec ho  Co nselheiro  N éb ia s - V a lo ngo , Pro jeto  Func io na l DE-2-100200-8V 7-081-1.
-  Prefeitura  Munic ipa l d e Sa nto s - Equipa m ento s So c ia is.
- Ba se V eto ria l Co ntínua  - IBGE - Instituto  Bra sileiro  d e Geo gra fia  e Esta tístic a , esc a la  1:250.000, 2009.
- Ma lha  Munic ipa l Digita l - IBGE - Instituto  Bra sileiro  d e Geo gra fia  e Esta tístic a , esc a la  1:2.500.000, 2007.
- Ba se Ca rto gra fic a  d ispo nib iliza d a  pela  AGEM - Agênc ia  Metro po lita na  d a  Ba ixa d a  Sa ntista ,
- Instituto  Bra sileiro  d e Geo gra fia  e Esta tístic a  (IBGE) - Censo  Dem o gráfic o  2000 e 2010 - Agrega d o s po r seto r c ensitário .
- Ba se d e lo gra d o uro s - OpenStreetMa p d o wnlo a d  em  julho  d e 2014.

Equipamentos Sociais
Ed uc a ção
Sa úd e
Cultura
Espo rtes
Assistênc ia  So c ia l
Serviço s/Instituc io na l

Legenda
Esta ções
SIM trec ho  c o nselheiro  néb ia s-va lo ngo
Área  Direta m ente Afeta d a  (ADA)
d o  m eio  So c io ec o nôm ic o
Área  d e Influênc ia  Direta  (AID) 
d o  m eio  so c io ec o nôm ic o

Convenções Cartográficas
Co rpo -d 'água
Curva s d e N ível
Lim ite b a irro s
Lim ite m unic ipa l

C od N ome C od N ome C od N ome C od N ome

1 Qua d ra  Milto n Ruiz 27 CRAS - Zo na  d a  Orla , Interm ed iária , Região  Centra l Históric a  e Área  
Co ntinenta l 53 Fa rm ác ia  Po pula r - Zo na  d a  Orla / Interm ed iária 79 Centro  d a  Juventud e - Zo na  d a  Orla , Interm ed iária  e Centra l Históric a

2 Centro  Co m unitário  Mo rro  V ila  São  Bento 28 Alfând ega  d e Sa nto s 54 Co légio  Ma rista  d e Sa nto s 80 N úc leo  d e Apo io  Psic o sso c ia l Ca pes - Prefeitura  d e Sa nto s

3 Museu d e Arte Sa c ra  - Mo steiro  d e São  Bento 29 Rec eita  Esta d ua l 55 U ME Avelino  d a  Pa z V ieira 81 Assistênc ia  à Infânc ia  d e Sa nto s - Go ta  d e Leite

4 U ME Pro f. Mário  d e Alm eid a  Alc ânta ra 30 Ca sa  d o  Trem  Bélic o 56 Esc o la  Munic ipa l Gem m a  Reb elo 82 Seção  d e Rea b ilita ção  Psic o sso c ia l

5 Esc o la  Munic ipa l Ma rio  d e Alm eid a  Alc ânta ra 31 Outeiro  d e Sa nta  Ca ta rina 57 Asso c ia ção  Instrutiva  Jo sé Bo nifác io 83 U ME Go ta  d e Leite

6 Petro b rás - Futura  U nid a d e Ba c ia  d e Sa nto 32 Seção  d e Ab rigo  pa ra  Ad ulto s, Id o so s e Fa m ília s em  Situa ção  d e Rua 58 U ME Jo sé Bo nitác io 84 Assistênc ia  à Infânc ia  d e Sa nto s - Go ta  d e Leite

7 Sa ntuário  Sa nto  Anto nio  d o  V a lo ngo 33 Bib lio tec a  d a  So c ied a d e Hum a nitária  d o s Em prega d o s no  Co m érc io  d e 
Sa nto s 59 U ME Gem m a  Reb ello 85 Antigo  Ho spita l d o s Estiva d o res

8 Esta ção  d e Trem  d o  V a lo ngo 34 Bib lio tec a  Munic ipa l Alb erto  So usa 60 Hiperm erc a d o 86 Club e Atlétic o  Sa ntista

9 Museu d o  Pelé 35 Bib lio tec a  d e Artes Când id o  Po rtina ri 61 U niversid a d e Metro po lita na  d e Sa nto s 87 U nid a d e Básic a  d e Sa úd e d a  V ila  Ma thia s

10 Ca sa  d e Fro nta ria  Azuleja d a 36 Tea tro  Co liseu Sa ntista 62 U nim o nte - Ca m pus V ic to rio  La nza 88 U ME Dino  Bueno

11 Term ina l d e Ô nib us d e Sa nto s 37 Po upa tem po 63 U nid a d e Espec ia liza d a  d a  Assistênc ia  So c ia l à Po pula ção  em  Situa ção  d e 
Rua 89 Esc o la  Espiritua lista  Ord em  e Pro gresso  - Centro  Espírita  Ism ênia  d e Jesus

12 Ro d o viária 38 Ca ted ra l d e Sa nto s 64 Seção  d e Ac o lhim ento  d e Cria nça s e Ad o lesc entes em  Situa ção  d e Rua 90 Seção  Centro  d e Referênc ia  Psic o sso c ia l d o  Ad o lesc ente

13 Ca sa  d e Câm a ra  e Ca d eia 39 Pa lác io  d a  Justiça  - Fo rum  Munic ipa l 65 Centro  Cultura l Isra elita  Bra sileiro 91 Grupo  Esc o la r V isc o nd e d e São  Leo po ld o

14 Tea tro  Gua ra ny 40 So c ied a d e Hum a nita ria 66 Seção  Centro  d e Espec ia lid a d es Od o nto lógic a s d a  Zo na  Leste 92 Repúb lic a  Bem  V iver

15 Bib lio tec a  Munic ipa l 41 U nid a d e Básic a  d e Sa úd e/ Pro nto  Atend im ento  d o  Po rto 67 Seção  d e Rec upera ção  e Fisio tera pia  d a  Zo na  d a  Orla / Interm ed iária  – 
SERFIS 93 Centro  d e Dia gnóstic o  AFIP - Prefeitura  d e Sa nto s

16 Igreja  d a  N o ssa  Senho ra  d o  Ro sário 42 U nid a d e d e Sa úd e d a  Fa m ília  d a  Região  Centra l Históric a 68 Seção  d e Rec upera ção  e Fisio tera pia  - Ca sa  d a  V isão  - Prefeitura  d e 
Sa nto s 94 Repúb lic a  Fra ternid a d e

17 Bo lsa  d o  Ca fé 43 Seção  d e Ac o lhim ento  d e Ad ulto s, Id o so s e Fa m ília s em  Situa ção  d e Rua 69 Seção  d e Atend im ento  à Red e e Prevenção  em  Sa úd e Buc a l 95 N úc leo  d e Atenção  a o  Tóxic o -d epend ente Zo na  d a  Orla / Interm ed iária , Região  
Centra l Históric a  e Zo na  d o s Mo rro s I

18 Bo nd e Turístic o 44 U ME Ma ria  Helena  Ro xo 70 Seção  d e Atend im ento  à Red e e Prevenção  em  Sa úd e Buc a l 96 U ME Antônio  d e Oliveira  Pa sso s So b rinho

19 Prefeitura  d e Sa nto s 45 Bo m  Pra to  - Merc a d o  Munic ipa l 71 Centro  d e Prevenção  a o  U so  d e Sub stânc ia s Psic o a tiva s 97 U ME Pa d re W a ld em a r V a lle Ma rtins

20 Depa rta m ento  d e V igilânc ia  em  Sa úd e 46 Centro  Co m unitário  d o  Merc a d o 72 Ho sped a ria  d o  Im igra nte 98 U nid a d e Básic a  d e Sa úd e d a  Co nselheiro  N éb ia s

21 Pa ntheo n d e And ra d a s 47 U ME Irm ã Ma ria  Do lo res 73 Co o rd ena d o ria  d o  Centro  d e Referênc ia  e Tra ta m ento 99 Centro  d e Co nvivênc ia  Isa b el Ga rc ia

22 Co njunto  d o  Ca rm o 48 Po rto  d e Ca tra ia s 74 U nid a d e Básic a  d e Sa úd e Centro  d e Sa úd e Ma rtins Fo ntes 100 U niversid a d e Metro po lita na  d e Sa nto s - Fa c uld a d e d e Ed uc a ção  Físic a

23 Esta ção  d o  Funic ula r d o  Mo nte Serra t 49 Am b ula tório  d e Espec ia lid a d es Sea m b esp 75 U nifesp - Ca m pus Ba ixa d a  Sa ntista 101 Co o rd ena d o ria  d e Regula ção  d o  Sistem a

24 U nid a d e d e Sa úd e d a  Fa m ília  d o  Mo nte Serra t 50 Am b ula tório  d e Espec ia lid a d es d a  Região  Centra l Históric a  - SEAMBESP 76 Sena c  d e Sa nto s 102 Seção  Ca sa  d e Apo io  e So lid a ried a d e a o  Pa c iente d e AIDS

25 Esc o la  Esta d ua l Ba rna b é 51 Clínic a  d e Repo uso  São  Miguel Arc a njo 77 Co m plexo  Ed uc a c io na l V isc o nd e d e São  Leo po l d o  U niversid a d e Ca tólic a  
d e Sa nto s Lic eu Sa ntista

26 Antigo  Centro  Po rtuguês 52 Clínic a s U niversitária s U nisa nto s 78 Centro  Espo rtivo  U nim o nte
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8.3.3.3 Área Diretamente Afetada – ADA 
 
Os indicadores da qualidade de vida que compõem o diagnóstico da ADA são a condição de ocupação 
do domicílio e a sua respectiva infraestrutura relacionada aos serviços básicos, como abastecimento de 
água, coleta de lixo, saneamento básico e fornecimento de energia elétrica. Registra-se que compõem o 
este diagnóstico a infraestrutura das áreas de habitação precária.  
 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 8.3.3.3-1 - Condição do domicílio na ADA, 2010. 
 

Com relação ao acesso a serviços básicos, 99,8% dos domicílios da ADA possuem abastecimento de 
água proveniente da rede geral de distribuição; 98,99% são ligados à rede de esgoto. Dos 1,01% que não 
são ligados a rede geral de esgoto, 91 domicílios utilizavam fossas sépticas, 08 usavam fossas 
rudimentares, 51 descartavam em valas a céu aberto, 171 domicílios descartavam esgoto de outra forma, 
e 44 domicílios não tinham banheiro de uso exclusivo. 
 
Cabe ressaltar, que o bairro Centro possuía 29 domicílios cujo banheiro estava ligado diretamente a uma 
vala a céu aberto, 20 domicílios do bairro Morro São Bento também estavam nessa condição. No bairro 
Vila Nova, 28 domicílios não tinham banheiro de uso exclusivo e o no bairro Vila Matias essa situação 
ocorria em 16 domicílios.  
 
Quanto a coleta de lixo, a maioria tinha a coleta realizada diretamente por serviço de limpeza. Referente 
à energia elétrica, apenas 20 domicílios da ADA declararam não ter acesso, dos quais 12 situavam-se no 
bairro Vila Matias.  
 
A figura 8.3.3.3-2 mostra a localização dos aglomerados subnormais existentes na área. A cor azul 
mostra os limites da ADA e a cor rosa denota o traçado do VLT, trecho Conselheiro Nébias – Valongo. 
Nota-se que a favela Monte Serrat se insere inteiramente na ADA, enquanto a favela Pacheco insere-se 
parcialmente. 
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Fonte: IBGE, 2010. Adaptado por WALM, 2014. 

Figura 8.3.3.3-2 - Aglomerados subnormais na ADA, 2010. 
 
O Censo demográfico do IBGE de 2010 define aglomerado subnormal como sendo “[...] o conjunto 
constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por ausência de título de propriedade e 
pelo menos uma das características: - irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos 
lotes e/ou - carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, 
energia elétrica e iluminação pública)”. 
 
O aglomerado Monte Serrat possui 375 domicílios ocupados, com uma população de 1.375 pessoas, das 
quais 721 eram mulheres e 654 eram homens. A média de moradores de domicílios era de 3,7. Todos os 
domicílios tinham água proveniente da rede geral de abastecimento, eram ligados a rede geral de 
esgotos, possuíam energia elétrica e coleta de lixo (IBGE, 2010).  
 
O aglomerado subnormal Pacheco possui 726 domicílios ocupados, uma população de 2.458 pessoas, 
sendo 1.239 homens e 1.219 mulheres e média de moradores de 3,4. Apenas 01 domicílio declarou ter 
água proveniente de poço ou nascente na propriedade; 33 domicílios declararam descartar esgoto de 
outra forma, ou seja não se inseriam nas categorias: rede geral de esgoto, fossa séptica, fossa 
rudimentar, vala, rio, mar ou lago. Referente a energia elétrica, 203 tinham medidor comum a mais de 01 
domicílio. A respeito da coleta de lixo, 441 domicílios dispunham de coleta por serviço de limpeza e 285 
descartavam em caçambas (IBGE, 2010).  
 
Salienta-se que os equipamentos sociais da ADA estão no mapa MSE-CNV-04. A observação do mapa 
permite identificar uma concentração de estabelecimentos de saúde no eixo e entorno do traçado.  
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8.3.4 Uso e Ocupação do Solo 
 
8.3.4.1  Área de Influência Direta – AID 
 
O uso e ocupação da AID é um tema desenvolvido tomando-se como referência observações de 
trabalhos de campo, informações obtidas por meio do levantamento da AGEM (Agência Metropolitana da 
Baixada Santista), que caracterizou em 2004 e 2005 as áreas de Santos com base em Unidades de 
Informações Territorializadas – UITs e deu origem ao documento “Padrões Socioespaciais de Santos”, 
além de consultas em sites sobre a cidade, como o da prefeitura e o viva santos. 
 
Esta caracterização auxiliará no entendimento da dinâmica da área como um todo, relacionando-se com 
os diversos temas apresentados neste estudo, como demografia, perfil econômico, paisagem urbana, 
qualidade de vida, entre outros. No entanto, para compreender o padrão de ocupação que se sucedeu 
nesta área é necessário inicialmente conhecer de maneira breve a história da região e município.  
 
O desenvolvimento da Baixada Santista ocorreu principalmente a partir do final do século XIX, em função 
da crescente expansão da economia cafeeira paulista, que tinha na referida região seu maior porto 
exportador do produto. A combinação do porto com a estrada de ferro contribuiu neste sentido, 
impulsionando também para que Santos se especializasse em atividades associadas ao café, a exemplo 
da corretagem deste produto, assim como em atividades terciárias, como agências bancárias e de 
câmbio, comércio varejista, construção civil e transportes. 
 
Diversas modificações no município foram impulsionadas pelo comércio e exportação de café, tal como o 
aterramento de um mangue próximo à Igreja do Valongo, para a construção de um porto na área, e o 
remanejamento na ocupação de determinados bairros, passando o Valongo a ser caracterizado por 
grandes armazéns ao invés de antigos casarões, tendo se mudado esta população que ali antes vivia 
para a Vila Nova. Também foi criada a primeira linha regular de bonde em direção aos bairros à beira-
mar, região que nesta época começava a ser ocupada por chácaras e casas de verão. 
 
A área dos morros, assim como da porção insular do município como um todo, teve sua ocupação 
intensificada com o fenômeno da imigração no fim do século XIX e início do XX. Esta se iniciou pelo 
Morro de São Bento, tendo sequência no Morro da Nova Cintra, após a construção do funicular que o 
ligava ao bairro do Jabaquara; com considerável participação especificamente dos imigrantes 
portugueses da Ilha da Madeira. 
 
A construção dos canais também foi um ponto decisivo no padrão de ocupação de Santos. Entre 1906 e 
1907 a execução deste projeto de Saturnino de Brito foi associada ao aterramento de áreas alagadiças, 
construção de passeios, calçamento de ruas e arborização no entorno, dando condições ao 
estabelecimento dos bairros nestas áreas.  
 
Outro momento que contribui para modificações na ocupação deste espaço foi a construção da Rodovia 
Anchieta no fim dos anos 40, o que impulsionou na década seguinte o turismo de veraneio de massa. 
Desta tendência resultou o movimento de verticalização da orla da praia, onde os prédios tomam o lugar 
dos antigos palacetes dos “barões do café”, que foram em sua maioria demolidos por conta da alteração 
da dinâmica do mercado imobiliário na região.  
 
No entanto, na década de 1970, com a poluição das praias e o abandono do centro (uma vez que o 
comércio se desloca para o Gonzaga, junto aos bairros da praia), Santos entra em uma fase de 
decadência, que é superada somente na década de 1990, com os investimentos na vocação turística do 
município, na balneabilidade das praias e na restauração de monumentos e prédios históricos.  
 
A descrição dos usos da observados atualmente na AID (setores censitário de 27 bairros de Santos) será 
conduzida essencialmente por meio dos bairros. Porém, antes serão definidas as classes de uso 
utilizadas, sendo as mesmas que constam do Mapa de Uso e Ocupação, elaborado com base nos mapas 
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de uso e ocupação do solo das UITs da Emplasa (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 
S.A.), e apresentado ao na sequencia. São elas: 
 
 Residencial: 

 
 Horizontal: Área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas moradias são de um ou dois 

pavimentos, tipo casa ou sobrado. A ocorrência de edifícios isolados nessa área foi, em geral, 
mapeada.  
 

 Vertical: Área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas moradias são constituídas por 
edifícios que abrigam domicílios do tipo apartamento. 
 

 Misto horizontal e vertical: Área onde o uso residencial é constituído tanto pelo padrão horizontal 
quanto pelo vertical. 

 
 Conjunto habitacional vertical: Moradias produzidas por agentes públicos ou privados, 

especificamente para a população de baixa renda. São habitações de interesse social, verticais 
(conjuntos de edifícios).  

 
 Loteamento Residencial em Ocupação/Desocupado: Área arruada com aproximadamente 10% de 

ocupação, podendo estar dentro da área urbanizada, na periferia ou isolada. É caracterizado por um 
conjunto de arruamento, característico de loteamento residencial, podendo ser geométrico ou 
irregular, sobre solo com ou sem cobertura vegetal. Ainda pode corresponder a áreas loteadas ainda 
desocupadas. 

  
 Chácara residencial: Foram consideradas chácaras residenciais os loteamentos ou domicílios 

utilizados para fins residenciais e/ou lazer, e também as sedes de sítios, que se encontram ao longo 
das estradas vicinais que formam um conjunto de propriedades menores com certa regularidade no 
terreno e com área utilizada para cultivo com características de subsistência, ou quadra esportiva, 
piscinas, etc. 

 
 Favela/Habitação precária: Assentamento habitacional precário, tipo autoconstrução, com presença 

de infraestrutura básica: arruamento, drenagem pluvial, abastecimento de água, coleta regular de 
lixo, iluminação pública e equipamentos básicos de saúde e educação, porém, geralmente 
desprovido de rede de coleta de esgoto e lotes regularizados. Ou ainda assentamento habitacional, 
geralmente em área invadida, sem divisão regular de lotes, nem infraestrutura urbana (arruamento, 
drenagem, rede de esgoto e coleta de lixo), mas com abastecimento clandestino de água e luz. As 
moradias são feitas por autoconstrução, podendo ser de alvenaria ou madeira. 

 
 Comércio e Serviços: 

 
 Comércio e serviços: Área onde predomina a ocupação por uso comercial e/ou de serviços, os quais 

podem ser de caráter diário (gêneros de primeira necessidade), ocasional e/ou excepcional 
(diversificado ou especializado). Esse comércio pode ter caráter varejista ou atacadista e estar 
localizado nas proximidades das áreas residenciais ou em determinados setores destas, como em 
vias/centros comerciais.  

 
 Shoppings, Supermercados, Atacadistas: Área onde se localiza este tipo de centro comercial.  

 
 Depósito, Terminal, Transportadora: Galpões, pátios ou terrenos que tem função relacionada ao 

transporte e logística de distribuição de produtos. 
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 Industrial 
 
 Indústria: Área localizada dentro ou fora da área urbanizada, podendo ser constituída segundo 

distrito / agrupamento ou em unidade dispersa. Caracteriza-se pela presença de grandes edificações, 
pátio de estacionamento ou mesmo de indústrias de pequeno porte, com facilidade de acesso, em 
geral localizadas próximas às grandes avenidas, rodovias e ferrovias.  

 
 Usos Mistos  

 
 Residência, Comércio e Serviço: Área onde coexistem os usos residencial, comercial e de serviços, 

sem predominância de algum deles. 
 
 Comercial e Industrial: Área onde há uso misto comercial e industrial. 

 
 Equipamentos Sociais e Urbanos 

 
 Praças Urbanas: Qualquer espaço público urbano livre de edificações e que propicie convivência 

e/ou recreação para seus usuários. Pode ter ou não vegetação. 
 
 Educação, saúde, lazer e cultura: Áreas destinadas às instalações de: educação, saúde, cultura, 

lazer e similares podendo ser públicas ou privadas. 
 
 Institucional: Área de propriedade pública destinada à instalação de equipamento social ou 

comunitário. Foi considerado: polícia rodoviária, guarda-civil, defesa e segurança nacional, delegacia, 
complexo penitenciário, fórum, órgãos de administração pública federal, estadual e municipal etc. 

 Porto e Marina: Área localizada à beira d’água destinada ao atracamento de embarcações. Ainda, 
pequeno centro portuário usado principalmente por iates privados e botes recreacionais. Muitas 
vezes possui serviços como lanchonete, manutenção etc. 

 
 Especial: Foi considerado como uso especial: igreja, templo, seminário, centro socioeducativo, lar de 

idosos e cemitério. 
 
 Usos Não-Urbanos 

 
 Mata: Vegetação caracterizada pela presença de árvores de porte superior a 5 metros, cujas copas 

se toquem (no tipo mais denso) ou que propiciem uma cobertura de pelo menos 40% (nos tipos mais 
abertos). No caso de formações secundárias, não completamente evoluídas, o porte das árvores 
pode ser inferior a 5 metros, tendo, porém, esses elementos apenas um tronco (são árvores e não 
arbustos). 

 
 Agricultura, Campo, Campo Antrópico: Área ocupada por terrenos nos quais se desenvolve algum 

tipo de plantio (pomar, horta), cultura extensa. Ainda pode ser uma área com vegetação 
caracterizada pela presença de gramíneas, cuja altura, geralmente, varia de 10 a 15 cm 
aproximadamente, constituindo uma cobertura de que pode ser quase contínua (podendo ter 
pequenos subarbustos e, raramente, arbustos espaçadamente) ou se apresentar sob a forma de 
tufos deixando, nesse caso, alguns trechos de solo a descoberto.  

 
O “Mapa de Uso e Ocupação do Solo da AID” (MSE-CNV-05), mostrado a seguir, ilustra e especializa as 
principais classes de uso e ocupação do solo da AID, conforme descritas anteriormente. 
 
 
 
 



Fonte:
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista,
  folhas: Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho/2002 -  escala 1:10.000.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
- Mapas de Uso e Ocupação do Solo das UITs - Unidades de Informações Territorializadas, EMPLASA
  (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A.), 2006.
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
- Malha Municipal Digital - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, escala 1:2.500.000, 2007.
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Dado este contexto histórico e as definições pode-se compreender melhor a descrição dos usos da AID 
que é apresentada na sequência, a qual é realizada por grupos de bairros, correspondendo praticamente 
à mesma divisão em UITs definida pela AGEM. Das 12 UITs identificadas no município, 6 estão na AID.  
 

 Centro, Valongo, Paquetá, Vila Nova e Vila Mathias  
 
Estes bairros, que são centrais, diferenciam-se dos demais principalmente pela alta concentração de 
equipamentos públicos e de patrimônios históricos e culturais. A região abriga os principais órgãos da 
administração pública, tais como a sede da Prefeitura Municipal, na Praça Visconde de Mauá, e a 
Câmara Municipal de Santos, na Rua XV de Novembro. Além disso, lá também estão a Estação 
Rodoviária de Santos, os Terminais de pedestres e de catraias, este último na Bacia do Mercado 
Municipal, que interligam Santos e Guarujá, a Alfândega, e o Terminal de Integração de Ônibus do 
Valongo.  
 
Ali também se localiza a maioria dos estabelecimentos do setor terciário do município, incluindo lojas, 
escritórios, bancos e empresas de todos os setores, especialmente aqueles relacionados ao movimento 
do Porto de Santos, de importações e exportações. Destacam-se no centro, além dos calçadões, ruas de 
comércio e serviços, a saber: ruas do Comércio, XV de Novembro, Cidade de Toledo, Frei Gaspar, 
Riachuelo, Amador Bueno, General Câmara, Dom Pedro II e Martim Afonso.  
 
Nesta área em geral se observa um uso misto residencial e de comércio e serviços. Como um todo, estes 
bairros possuem boa infraestrutura, com saneamento, iluminação, telecomunicação, transportes, 
equipamentos de saúde, ensino, cultura e lazer. 
 
O Centro concentra as atividades financeiras, comerciais e de serviços do município. O comércio acabou 
se voltando para segmentos de menor poder aquisitivo, remanescendo, no entanto, alguns 
estabelecimentos de tradição na área. Além disso, também se observa o uso residencial, misto horizontal 
e vertical, mas principalmente em edifícios, distribuídos por toda sua extensão.  
 
No Valongo é característica a presença de imóveis antigos, deteriorados, incluindo galpões e depósitos 
associados aos negócios do porto, e também residências, que correspondem no geral a casas térreas e 
sobrados. 
 
No bairro do Paquetá tem-se a presença de antigas residências – no geral casas térreas e sobrados - 
que atualmente estão em precário estado de conservação, tendo muitas delas sofrido alterações em seus 
usos, transformando-se em bares, pensões, oficinas de automóveis, marcenarias, serralherias, cortiços, 
entre outros. Este bairro apresenta ainda alguma expressão na atividade industrial. 
 
Os bairros Vila Nova e Vila Mathias são bastante similares, tendo como característica mais marcante de 
ambos a concentração de estabelecimentos de ensino superior. Ambos também apresentam uso 
residencial similar: misto horizontal e vertical, com prédios de apartamentos de médio e alto padrões 
construtivos. Como diferenças tem-se que no primeiro bairro há significativa presença de armazéns e 
estabelecimentos comerciais, e são identificados alguns cortiços, enquanto no segundo o uso residencial 
é ligeiramente predominante frente ao comércio, sendo, no entanto, uma área mista. 
 

 Monte Serrat, Morros Fontana, José Menino, Pacheco, Penha e São Bento 
 
A ocupação dos morros em Santos ocorreu com fins residenciais, e foi um fenômeno intensificado a partir 
dos anos 50. O padrão de ocupação corresponde assim ao residencial horizontal, com casas e sobrados, 
havendo tanto edificações formais quanto precárias, construídas com material improvisado. 
 
A segurança das edificações nos morros foi um aspecto bastante trabalhado ao longo dos anos, 
principalmente para a população de baixa renda em áreas de risco prioritárias. Além disso, estes bairros 
são parcialmente servidos pela infraestrutura básica, como abastecimento de água, coleta de lixo, 
iluminação pública, transporte, equipamentos de educação e saúde. 
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O Morro de São Bento e o Monte Serrat foram bairros que tiveram ocupação associada aos colonos 
europeus. Apresentam predominância do uso residencial de padrão médio e algumas estruturas 
históricas, como o mosteiro de São Bento e o museu de arte sacra, no Morro de São Bento, e a igreja da 
padroeira da cidade (N. Sra. do Monte Serrat) e o antigo cassino, que se alcançam por meio das 
escadarias ou do funicular, no Monte Serrat. 
 
Os Morros Fontana, José Menino, Pacheco e Penha tiveram um padrão de ocupação mais desordenado, 
abrigando segmentos da população com baixo poder aquisitivo. 
 

 Porto Paquetá e Porto Valongo 
 
Por se tratarem de áreas portuárias, estes bairros abrigam estruturas e equipamentos associados ao 
transporte marítimo, tais como piers, berços de atracação, terminais, armazéns, tanques, pátios de 
contêineres, silos, frigoríficos, esteiras, pontes rolantes, guindastes e empilhadeiras.  
 
O Porto Paquetá possui mais instalações relacionadas à movimentação de sólidos a granel, como soja e 
trigo. Já Porto Valongo tem características mais históricas, com a presença dos primeiros armazéns do 
porto e do pátio ferroviário do Valongo (foto 8.3.4.1-1). Lá também se localiza a travessia de pedestres de 
Santos a Vicente de Carvalho. 
 

 
Fonte: http://www.turismosantos.com.br/ptb/guia-de-santos/locais/ir/atracoes-em-santos/estacao-do-valongo 

 
Foto 8.3.4.1-1 – Pátio ferroviário do Valongo 

 
 

 Jabaquara, Vila Belmiro, Marapé, Campo Grande e Encruzilhada 
 
Este conjunto de bairros, que se localiza entre o centro e as praias, pode ser caracterizado como 
predominantemente residencial vertical. O uso residencial horizontal também é frequente nesta área, 
porém em alguns bairros o processo de verticalização já se apresenta mais intensificado. As construções 
nesta área são de médio e alto padrão. 
 
Os usos de comércio e serviços também são observados, bastante diversificados no geral, e se 
concentram neste caso ao longo de corredores que seguem na direção da praia, como as Avenidas 
Senador Pinheiro Machado, Bernardino de Campos, Ana Costa, Washington Luís e Conselheiro Nébias, 
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além do corredor transversal leste-oeste, que corta estas vias citadas anteriormente, formado pelas 
Avenidas Marquês de São Vicente e Francisco Glicério. 
 
Estes bairros apresentam infraestrutura completa, com presença de equipamentos sociais e destaque à 
grande quantidade de equipamentos de saúde existente nesta área. 
 
O bairro do Jabaquara é um bairro residencial, com alternância de casas, sobrados e edifícios de 
apartamentos de dois ou três andares. Também se observam estabelecimentos comerciais e de serviços, 
e um dos principais hospitais do município, a Santa Casa de Santos. 
 
O bairro da Vila Belmiro é um dos bairros residenciais horizontais citados que apresenta forte expansão 
da verticalização. É ali que se localiza o estádio da principal equipe de futebol de Santos, conhecido pelo 
nome do bairro. 
 
O Marapé é um bairro residencial horizontal, com predominância de casas e sobrados, que apesar de ter 
um aumento na quantidade de edifícios de 3 andares ou mais, não é caracterizado como um daqueles 
em que se observa intensa verticalização. 
 
A Encruzilhada é, dentre estes bairros, aquele em que o uso comercial mais aparece. Também existem 
importantes hospitais e instituições de ensino neste bairro. Ao mesmo tempo é um dos bairros 
identificados com tendência de verticalização nesta área. 
 
O bairro Campo Grande caracteriza-se como um bairro residencial e comercial, com tendência de 
intensificação destas características – apresenta um aumento no número de estabelecimentos de 
comércio e serviços, e de verticalização com prédios de apartamentos. 
 

 Macuco e Estuário 
 
Estes dois bairros situam-se próximo ao porto e tem ocupações muito similares, caracterizada pelo uso 
predominantemente residencial horizontal de padrão popular, e tem presença de depósitos, galpões e 
pátios de transportadoras nas imediações da Zona Portuária.  
 
As atividades comerciais existentes nestes bairros são voltadas ao atendimento da demanda local e 
concentram-se ao longo das avenidas Conselheiro Rodrigues Alves, Silva Jardim e Manoel Tourinho 
(Macuco), Siqueira Campos (limite entre os bairros do Macuco e Estuário) e Afonso Pena, e das ruas 
Senador Dantas, Conselheiro João Alfredo e Santos Dumont (Estuário). Além disso, nota-se, apesar 
existência da infraestrutura em saneamento, energia, transporte, a falta de equipamentos de saúde e de 
educação nestes bairros. 
 
Consta como particularidade do Macuco a presença de casarões dos anos 1930 deteriorados, muitos 
deles com outros usos que não mais o residencial, e a presença de uso industrial (grandes empresas de 
processamento e exportação de sucos). Já no bairro do Estuário tem-se como diferencial a presença de 
edifícios de 3 ou mais pavimentos. 
 

 José Menino, Pompéia, Gonzaga, Boqueirão 
 
Estes bairros apresentam uso predominantemente residencial vertical (foto 8.3.4.1-2), sendo os edifícios 
de alto padrão e ocupados tanto como moradia quanto como residência de veraneio por turistas, 
principalmente nas quadras mais próximas à orla. Muitos dos prédios destes bairros também apresentam 
usos comerciais no andar térreo, isso porque o setor de comércio e serviços é amplo e diversificado 
nesta região, de forma a atender o fluxo de turistas por meio de segmentos sofisticados.  
 
O setor de comércio e serviços se localiza principalmente na Praça Independência e nas grandes vias 
que convergem a ela, como as avenidas Ana Costa, Mal. Floriano Peixoto e Mal. Deodoro; nas vias 
principais dos bairros que levam à orla, como as avenidas Senador Pinheiro Machado (Canal 1), Dr. 
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Bernardino de Campos (Canal 2), Washington Luís (Canal 3), Conselheiro Nébias, Dr. Siqueira Campos 
(Canal 4), além da própria avenida da praia, formada pelas avenidas Presidente Wilson, Vicente de 
Carvalho e Bartolomeu de Gusmão.  
 
Esta região é bem servida de infraestrutura e apresenta uma diversidade bem completa de equipamentos 
de usos institucional, transporte, religioso, saúde, educação, cultura, esporte e lazer. 
 
No bairro do José Menino se localiza a estrutura do emissário submarino, parte integrante do sistema de 
saneamento, e que recentemente (2008) recebeu investimentos para a instalação do Parque Municipal 
Roberto Mário Santini, que abriga estruturas de lazer e convivência. Ainda neste bairro se destaca a 
presença do Orquidário de Santos. 
 
Na Pompéia observa-se tipicamente o uso descrito como padrão para estes bairros, com edifícios 
residenciais, estabelecimentos de comércios e serviços, como uma universidade, e instituições públicas. 
 
O Gonzaga é, dentre estes bairros, aquele que apresenta maior vocação para o comércio e serviços, 
principalmente àqueles relacionados ao lazer e turismo, com hotéis, pousadas, shoppings, cinemas, 
restaurantes das cozinhas regional e internacional, entre outros. È neste bairro também que está 
localizada a Praça Independência, ponto de referência no município. 
 
O bairro do Boqueirão tem o uso predominantemente residencial vertical, mas apresenta um importante 
centro comercial da cidade, além de equipamentos de saúde e educação, inclusive concentrando nesta 
área estabelecimentos de ensino superior. 
 

 
 

Foto 8.3.4.1-2 – Prédios residenciais junto à orla da praia 
 
 

 Embaré, Aparecida e Ponta da Praia 
 
Por se tratarem de bairros localizados, assim como os anteriores, próximo à praia, onde o fenômeno de 
verticalização ocorreu mais intensamente no município, tem-se como predominante o uso residencial 
vertical, destinado principalmente à moradia, apesar do potencial turístico da área. Trata-se de uma 
região com boa infraestrutura e bem servida por equipamentos de ensino e de saúde, o que acaba 
atraindo investimentos imobiliários de alto padrão. 
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Além disso, nestes bairros também há presença expressiva de comércio e serviços, concentrados nos 
corredores da avenida da praia (avenidas Saldanha da Gama e Bartolomeu de Gusmão) e por paralelas 
(avenidas Epitácio Pessoa, Pedro Lessa e Afonso Pena). 
 
O Embaré é um bairro que apresenta uma forte tendência à verticalização. Igualmente, se mostra 
passível à expansão do setor de comércio e serviços, principalmente junto à avenida Epitácio Pessoa, 
onde este uso se mostra mais frequente. 
 
O bairro da Aparecida tem como destaque a presença de um conjunto habitacional inaugurado nos anos 
70, chamado Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, mais conhecido no município como BNH 
(foto 8.3.4.1-3). Também vale citar que neste bairro localiza-se o SESC Santos e a FATEC Baixada 
Santista. 
 

 
Foto 8.3.4.1-3 – BNH (conjunto habitacional Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco) e estrutura de 

lazer do bairro 
 
O último destes bairros é a Ponta da Praia, que abriga diversos pontos turísticos do município, como o 
aquário municipal, o museu do mar, o museu de pesca, o deck dos pescadores, entre outros. Também é 
neste bairro que estão tradicionais clubes de regatas santistas. Por estas características foi um bairro que 
recebeu diversos projetos urbanos e empreendimentos residenciais e comerciais. 
 
O Plano Diretor (Lei Complementar n.821/13), em sua descrição sobre as macroáreas da macrozona 
insular, apresenta de forma resumida como estas áreas estão sendo ocupdas, e também o uso que se 
pretende dar, permitindo que se estabeleça uma relação entre os usos permitidos e os observados. As 
macroáreas contidas na AID são a Leste, Centro e Morros, definidas a seguir conforme na lei (artigo 36): 
 

I – Macroárea Leste, que é a área urbanizada, com características diferenciadas, onde se pretende, 
através da regulamentação dos usos e índices, o incentivo a novos modelos de ocupação e, nas áreas 
limítrofes ao Porto e nas retroportuárias, caracterizadas pela instalação de pátios e atividades portuárias 
impactantes, minimizar os conflitos existentes com a malha urbana; 
 
II – Macroárea Centro, que é a área urbanizada, que agrega grande número de estabelecimentos 
comerciais e de prestadores de serviços, bem como o acervo de bens de interesse cultural, objeto de 
programa de revitalização urbana, onde se pretende incentivar a proteção do patrimônio cultural, a 
transferência dos usos não conformes, o incentivo ou a instalação do uso residencial e, nas áreas 
limítrofes ao Porto e nas retroportuárias, caracterizadas pela existência de pátios e atividades portuárias 
impactantes, minimizar os conflitos existentes com a malha urbana; 
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IV – Macroárea Morros, que é a área com diferentes graus de urbanização e diferenças marcantes 
quanto à oferta de serviços, equipamentos e infraestrutura, apresentando zonas residenciais de baixa 
densidade e assentamentos precários, onde se pretende promover a preservação, conservação, 
proteção, redução dos riscos e recuperação das características naturais, respeitar as fragilidades 
geológico-geotécnicas e de relevo existentes nas áreas propensas à ocupação, incentivar a renovação 
urbana com a oficialização de vias e disciplinamento dos usos, bem como empreendimentos de 
interesse social; 

 
O zoneamento previsto na lei que disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área insular 
do município de Santos (Lei Complementar n. 730/2011) é um instrumento interessante e que também 
permite esclarecer a dinâmica entre o uso atual e o planejamento urbano. 
 
O “Mapa de Zoneamento da AID” (MSE-CNV-06), mostrado a seguir, foi elaborado com base na referida 
lei. 
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Fonte:
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
- Zonas Especiais de Interesse Social: Prefeitura Municipal de Santos - Consolidação da
  Lei Complementar n° 5, de 15 de maio de 1992, atualizada em 2013.
- Zoneamento de Santos: Prefeitura Municipal de Santos - Lei de Uso e Ocupação do Solo
  nº 730 de 11 julho de 2011. Anexo 7 - Zoneamento da Área Insular.
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
-  Base Vetorial Contínua - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2009), escala 1:250.000.
- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional DE-2-100200-8V7-081-1.
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O Zoneamento nesta área é composto por 2 categorias. A categoria 1 diz respeito às zonas de uso e 
ocupação que determinam a divisão geral da área insular do município. Todas as zonas que compõe esta 
categoria estão transcritas a seguir (do artigo 9º), estando em negrito aquelas presentes na área de 
influência direta do empreendimento, conforme se observa no mapa: 
 

I - ZO - Zona da Orla - área caracterizada pela predominância de empreendimentos residenciais 
verticais de uso fixo e de temporada, permeada pela instalação de atividades recreativas e 
turísticas onde se pretende através da regulamentação dos usos a preservação de áreas 
exclusivamente residenciais, o incremento de atividades recreativas e turísticas e o incentivo ao 
aprumo ou a substituição dos prédios em desaprumo;  
 
II - ZI - Zona Intermediária - área residencial de baixa densidade em processo de renovação 
urbana onde se pretende incentivar novos modelos de ocupação;  
 
III - ZCI - Zona Central I - área que agrega o maior número de estabelecimentos comerciais e de 
prestadores de serviços, e o acervo de bens de interesse cultural, objeto de programa de 
revitalização urbana no qual se pretende incentivar a proteção do patrimônio cultural, a 
transferência dos usos não conformes, e a instalação do uso residencial;  
 
IV - ZCII - Zona Central II - caracterizada por ocupação de baixa densidade e comércio 
especializado em determinadas vias, onde se pretende incentivar a renovação urbana e o uso 
residencial;  
 
V - ZNI - Zona Noroeste I - área residencial de baixa densidade e vias comerciais definidas, onde se 
pretende incentivar a verticalização e a ocupação dos vazios urbanos com empreendimentos 
habitacionais de interesse social, bem como incrementar os Corredores de Desenvolvimento e 
Renovação Urbana – CDRU; 
 
VI - ZNII - Zona Noroeste II - área residencial isolada do restante da malha urbana, próxima a eixos de 
trânsito rápido e áreas ocupadas por atividades portuárias, com previsão dos modelos de ocupação 
verticalizados e usos não conflitantes com os residenciais;  
 
VII - ZNIII - Zona Noroeste III - área residencial caracterizada por loteamento de baixa densidade, onde 
se pretende incentivar conjuntos residenciais verticalizados em áreas passíveis de ocupação;  
 
VIII - ZM I - Zona dos Morros I - ocupação residencial consolidada por habitações precárias, onde 
se pretende incentivar a renovação urbana, através de conjuntos horizontais, caracterizados 
como empreendimentos de interesse social;  
 
IX - ZM II - Zona dos Morros II - ocupação residencial caracterizada por condomínios fechados e 
loteamentos de baixa densidade com legislação mais restritiva;  
 
X - ZM III - Zona dos Morros III - caracterizada por ocupação residencial e comercial onde se 
pretende incentivar a renovação urbana e oficialização das vias para disciplinamento dos usos, 
bem como habitações de interesse social verticalizados;  
 
XI - ZPI e ZP II - Zona Portuária I e Zona Portuária II - área interna ao Porto e área retroportuária 
com intensa circulação de veículos pesados, e caracterizada pela instalação de pátios e 
atividades portuárias impactantes, cuja proposta é minimizar os conflitos existentes com a malha 
urbana otimizando a ocupação das áreas internas ao Porto, através de incentivos fiscais. 

Observa-se que de modo geral o uso determinado por lei para cada zona corresponde ao uso observado, 
descrito anteriormente por bairros e observado no mapa de uso e ocupação da AID já apresentado. 
 
Na lei, juntamente às descrições das zonas, por vezes até com mais destaque, também constam 
algumas diretrizes de usos pretendidos/modificações propostas para estas áreas. Um exemplo 
significativo é o incentivo ao incremento de atividades recreativas e turísticas, na Zona da Orla. O 
zoneamento estabelece igualmente para esta porção que os edifícios em desaprumo, situação frequente 
ali, sejam aprumados ou substituídos.  
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Também são de importância as diretrizes relativas às Zonas Centrais, onde por meio de projetos de 
renovação e revitalização urbana busca-se conservar os monumentos e prédios históricos e incentivar o 
uso residencial. Alguns projetos já existem nesta área, como o Alegra Centro e a Revitalização do 
Valongo, e estão em consonância com estas diretrizes. As Zonas dos Morros têm diretrizes associadas à 
regularização das moradias ali existentes por meio da instalação de conjuntos habitacionais. Por fim, a 
Zona de Porto tem como questão principal a melhora da circulação nestas áreas. 
 
De forma análoga estão apresentadas as classes que integram a categoria 2 (artigo 10), que faz 
referência às zonas de preservação paisagística, de preservação cultural e de aproveitamento.  
 

I - ZPP - Zona de Preservação Paisagística - áreas públicas ou privadas, com condições naturais 
importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental da área urbana, onde se pretende 
desenvolver programas de proteção ambiental, de recuperação de áreas degradadas ou de risco 
geológico, de controle da ocupação e manejo, bem como incentivar a implantação de parques 
ecológicos e/ou arqueológicos, atividades como educação ambiental e turismo monitorado; 
 
II - APC - Áreas de Proteção Cultural – correspondem às áreas de interesse cultural, contendo os 
Corredores de Proteção Cultural – CPC - com acervo de bens imóveis que se pretende proteger, 
ampliando os incentivos à recuperação e preservação do conjunto existente, através do 
instrumento de Transferência do Direito de Construir, disciplinado nesta lei complementar;  
 
III - CDRU - Corredores de Desenvolvimento e Renovação Urbana - áreas públicas ou privadas 
onde se pretende incentivar maior adensamento mediante operações que envolvam Transferência 
do Direito de Construir e adicional de coeficiente de aproveitamento de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir;  
 
IV - NIDES - Núcleos de Intervenção e Diretrizes Estratégicas - determinadas porções do território, 
com destinação específica, incentivos fiscais e normas próprias de uso e ocupação do solo, 
visando a uma intervenção urbanística renovadora, capaz de criar condições para o 
desenvolvimento social, econômico e ambiental, priorizando as atividades de lazer, cultura e 
turismo;  
 
V - FA - Faixa de Amortecimento – áreas onde se pretende minimizar os impactos causados por 
atividades portuárias e retroportuárias, de forma a permitir atividades comerciais e prestadoras 
de serviços compatíveis com as áreas residenciais;  
 
VI - ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social – determinadas porções de território com 
destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo, destinadas à regularização 
fundiária e urbanística, produção e manutenção de habitação de interesse social, as quais estão 
enquadradas conforme lei específica. 
 

Percebe-se que todas estas zonas estão presentes na AID, evidenciando a completude desta área de 
estudo. 
 
As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) tem uma lei específica própria (Lei Complementar n. 
53/92, atualizada em 2013), na qual consta uma classificação das ZEIS em 3 categorias (artigo 2º), 
transcritas na sequência: 
 

I – Zonas Especiais de Interesse Social 1– ZEIS-1 - áreas públicas ou privadas ocupadas 
espontaneamente, parcelamentos ou loteamentos irregulares e/ou clandestinos, incluindo casos de 
aluguel de chão, habitados por população de baixa renda familiar, destinados exclusivamente à 
regularização jurídica da posse, à legalização do parcelamento do solo e sua integração à estrutura 
urbana e à legalização das edificações salubres por meio de projeto que preveja obrigatoriamente o 
atendimento da população registrada no cadastro físico e social da respectiva ZEIS existente no órgão 
de planejamento ou de habitação da Prefeitura, podendo ocorrer os seguintes casos: 
a) regularização urbanística de áreas ocupadas por população de baixa renda, sempre que possível com 
o aproveitamento das edificações existentes; 
b) novas edificações em áreas parceladas de fato, para a fixação da população de baixa renda, com 
remanejamento para novas unidades habitacionais preferencialmente na mesma ZEIS-1; 
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c) novas edificações implantadas através de Plano Urbanístico, com parcelamento do solo, para a 
fixação de população de baixa renda, com remanejamento para novas unidades habitacionais 
preferencialmente na mesma ZEIS-1. 
 
II – Zonas Especiais de Interesse Social 2 – ZEIS-2 – terrenos não edificados, subutilizados ou não 
utilizados, que, por sua localização e características, sejam destinados exclusivamente à implantação de 
programas habitacionais de interesse social, podendo ocorrer os seguintes casos: 
a) edificações habitacionais de interesse social, implantadas em sistema viário e loteamentos existentes; 
b) edificações habitacionais de interesse social, cuja implantação seja condicionada à aprovação de 
Plano Urbanístico, com parcelamento do solo. 
 
III – Zonas Especiais de Interesse Social 3 – ZEIS-3 – áreas com concentração de edificações de uso 
residencial plurihabitacional precário, nas quais serão desenvolvidos programas e projetos habitacionais 
destinados, prioritariamente, ao atendimento da população de baixa renda familiar moradora na 
respectiva ZEIS, conforme cadastro existente no órgão de planejamento ou de habitação da Prefeitura, 
podendo ocorrer os seguintes casos: 
a) melhoria de condições de habitabilidade em edificações de uso residencial plurihabitacional precário; 
b) remanejamento de moradores cadastrados para novas unidades habitacionais, preferencialmente na 
mesma ZEIS-3. (inciso alterado pela LC 775/2012) 

 
Dentro da AID, existem 20 ZEIS, sendo 16 delas ZEIS1, 3 ZEIS2 e 1 ZEIS3. A distribuição delas pelas 
zonas da porção insular do município é a seguinte: 6 na Zona Morros I - São Bento I (ZEIS 1.18), Lomba 
da Penha (ZEIS 1.19), Pacheco (ZEIS 1.20), São Bento II (ZEIS 1.21), Monte Serrat I (ZEIS 1.22) e 
Monte Serrat II (ZEIS 1.23); 2 na Zona Centro II – Vila Mathias (ZEIS 2.33) e a única ZEIS 3 do município; 
10 na Zona Intermediária – Morro do Marapé I (ZEIS 1.25), Morro do Marapé II (ZEIS 1.26), Morro do 
Marapé III (ZEIS 1.27), Morro do Marapé IV (ZEIS 1.28), Marapé (ZEIS 1.29), Vila Santa Casa I (ZEIS 
1.30), Vila Santa Casa II (ZEIS 1.31), Clóvis Galvão de Moura Lacerda (ZEIS 1.32), Estuário (ZEIS 2.21), 
Jabaquara (ZEIS 2.21); 2 na Zona Portuária II – Nossa Senhora Aparecida (ZEIS 1.33), Vila Sapo (ZEIS 
1.34). As Zonas da Orla e Central I não apresentam este tipo de zona estabelecida, o que se relaciona 
com a ocupação observada nestas áreas. 
 
A Faixa de Amortecimento (FA), conforme se infere a partir da descrição, situa-se no limite da Zona 
Portuária II, em áreas da Zona Intermediária e da Zona da Orla.  
 
Os Corredores de Desenvolvimento e Renovação Urbana (CDRU) correspondem a importantes eixos de 
circulação do município, muitos deles que seguem em direção à orla ou que atravessam a porção insular 
de Santos no sentido Leste-Oeste, e que ainda apresentam capacidade de absorver adensamento. 
 
Tem-se então como CDRU “os imóveis com testada para as seguintes vias: Avenidas Affonso Penna 
entre a Av. Conselheiro Nébias e a R. Cypriano Barata; General Francisco Glicério; Jovino de Mello; 
Nossa Senhora de Fátima entre a R. Dr. Pedro Paulo De Giovanni e a Av. Dr. Haroldo de Camargo; Rei 
Alberto I entre a R. Ministro Daniel de Carvalho e a Praça Gago Coutinho; dos Bancários; Dr. Epitácio 
Pessoa; Anna Costa; Conselheiro Nébias; Pedro Lessa entre a Av. Siqueira Campos e a R. Maria 
Máximo; Senador Pinheiro Machado; Siqueira Campos entre a Av. Pedro Lessa e a Av. Affonso Penna e 
entre a R. Conselheiro Lafaiete e a R. Bento de Abreu; Alm. Cóchrane, no trecho entre a Av. Bartolomeu 
de Gusmão e R. Francisco de Paula Ribeiro; Cel. Joaquim Montenegro, no trecho entre a Av. Bartolomeu 
de Gusmão e a R. Octávio Correia; Ruas Dr. Amilcar Mendes Gonçalves; Bento de Abreu; Azevedo 
Sodré; Dr. Carvalho de Mendonça entre a Av. Dr. Moura Ribeiro e a Av. Dr. Bernardino de Campos; 
Guaiaó; Conselheiro Lafaiete; Conselheiro Ribas.” 
 
As Áreas de Proteção Cultural (APC) e os Corredores de Proteção Cultural (CPC) contidos nestas se 
concentram nas zonas do centro, abrangendo praticamente a totalidade da Zona Centro I e uma parcela 
próxima ao porto da Zona Centro II. Estas áreas são justamente aquelas que abrigam a maior quantidade 
de construções históricas, procurando desta forma garantir-lhes a preservação. 
 
O artigo 57 desta lei estabelece cinco níveis de proteção aos imóveis de interesse cultural situados nos 
CPC, enquadrados de acordo com sua representatividade, localização e estado de conservação, a saber: 
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I - Nível de Proteção 1 - NP 1, corresponde à proteção total e atinge imóveis a serem preservados 
integralmente, incluindo toda a edificação, os seus elementos construtivos e decorativos, interna e 
externamente;  
 
II - Nível de proteção 2 - NP 2, corresponde à proteção parcial e atinge os imóveis a serem preservados 
parcialmente, incluindo apenas as fachadas, a volumetria e o telhado;  
 
III - Nível de Proteção 3a - NP3a, corresponde à livre opção de projeto, mantendo-se, porém, o gabarito 
predominante dos imóveis NP1 e NP2 existentes na testada da quadra em que estiver inserido e quando 
da inexistência destes na mesma quadra, nas testadas das quadras contíguas e alinhadas a esta;  
 
IV - Nível de Proteção 3b - NP3b, corresponde à livre opção de projeto para os edifícios, porém 
respeitando-se o gabarito máximo de 35,00 m (trinta e cinco metros) de altura contados a partir da 
calçada fronteiriça ao imóvel. Os lotes identificados com este nível de proteção deverão estar localizados 
próximos de imóveis verticalizados situados na mesma testada de quadra onde estão inseridos ou em 
testadas fronteiriças ou nas testadas de quadras laterais adjacentes. O critério para a implantação no 
lote e para identificação do referido nível de proteção deverá atender as diretrizes estabelecidas pelo 
CONDEPASA;  
 
V - Nível de proteção 4 - NP 4, corresponde à livre opção de projeto, respeitando os índices urbanísticos 
da zona em que se situar o imóvel gravado. 

 
Os Núcleos de Intervenção e Diretrizes Estratégicas (NIDES) caracterizam um capítulo à parte nesta Lei 
Complementar, tendo estabelecidos no artigo 66 seus objetivos específicos dentro da requalificação 
urbana e funcional, que são: 
 

I - induzir a ocupação de vazios urbanos através de parâmetros especiais de uso e ocupação do solo, de 
modo a ampliar a oferta de equipamentos de lazer, cultura e turismo, distribuídos por toda parte insular 
do Município;  
II - criar condições de viabilização para a implantação de empreendimentos que desenvolvam 
economicamente a cidade na área do turismo; 
III - estimular a iniciativa privada a investir em empreendimentos ligados às áreas de lazer e cultura;  
IV – promover a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 
Dos 9 NIDES existentes na porção insular de Santos, 8 estão dentro da AID, sendo eles: Monte Serrat 
(2), Valongo (3), Hospedaria dos Iimigrantes (4), Estação Sorocabana (5), Ponte dos Práticos e Terminal 
Pesqueiro de Santos (6), Terrenos da Ferrovia para Passageiros (7), Ponta da Praia (8) e Porto Valongo 
Santos (9).  
 
Dentro da AID as zonas de preservação paisagística (ZPP) estão localizadas junto aos morros, justificado 
pela própria característica do terreno. Sobreposta a ela aparecem algumas ZEIS1, como já citado, 
planejadas de modo a acomodar de modo regular e seguro a população que reside nestas áreas. No 
Monte Serrat, que também é uma ZPP, há a particularidade de ser NIDES e ter ZEIS, conforme se 
observa no mapa de zoneamento.  
 
8.3.4.2 Área Diretamente Afetada – ADA 
 
A ADA deste empreendimento corresponde aos setores censitários do entorno do traçado, de modo que 
seu uso foi levantado por meio de fotointerpretação, gerando os mapas apresentados na sequência, 
assim como por meio de trabalhos de campo. As classes utilizadas em sua composição foram 
basicamente as mesmas trabalhadas na AID; porém, com alguns ajustes devidos ao maior detalhamento 
apresentado para esta área de influência.  
 
Pode-se apontar como diferenças a eliminação de uma classe, a de uso misto comercial e industrial, 
onde por conta da escala é possível diferenciar estas duas atividades, o desmembramento de algumas 
classes, como a de educação, saúde, lazer e cultura, que agora aparecem separadas, e a criação de 
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classes como infraestrutura, que identifica terminais, estações de trem, e estruturas de energia e 
saneamento, solo exposto e construção em ruínas, que são autoexplicativas. Há ainda classes que 
apareciam na AID que não estão presentes na ADA, e que simplesmente não constam no mapa 
apresentado a seguir, qual seja o “Mapa de Uso e Ocupação do Solo da ADA” (MSE-CNV-07), articulado 
em 7 folhas. 
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- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista,
  folhas: Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho/2002 -  escala 1:10.000.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
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- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional
  DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista,
  folhas: Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho/2002 -  escala 1:10.000.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
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- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional
  DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista,
  folhas: Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho/2002 -  escala 1:10.000.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
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- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista,
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- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
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- Projeto Básico SIM RMBS Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, Projeto Funcional
  DE-2-100200-8V7-081-1.
- Imagem Google Earth de Janeiro de 2014. Download em Agosto de 2014.
- Carta topográfica do IBGE - folha Santos e Bertioga - escala 1:50.000, 1984.
- Trabalho de campo realizado em Agosto de 2014.
- Base Cartografica disponibilizada pela AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista,
  folhas: Santos - Centro e Santos - Praia; data: junho/2002 -  escala 1:10.000.
- Base de logradouros - OpenStreetMap download em julho de 2014.
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Os usos observados no mapa têm áreas distribuídas nas seguintes classes como observado na Tabela 
8.3.4.2-1. 
 

Tabela 8.3.4.2-1 
Distribuição de áreas da ADA por classes de uso e ocupação do solo 

 

Classe Área (m²) % 
Comércio e serviços 1306059,27 32,87 
Residência, comércio e serviços 854487,62 21,51 
Mata 398137,00 10,02 
Residencial horizontal 294166,27 7,40 
Residencial vertical 205135,79 5,16 
Educação 124449,14 3,13 
Depósito 122068,53 3,07 
Institucional 115112,40 2,90 
Infraestrutura 96638,108 2,43 
Habitação precária 88067,47 2,22 
Industrial 71495,62 1,80 
Área verde/ praças 59783,24 1,50 
Especial 54896,35 1,38 
Construção em ruínas 37019,39 0,93 
Campo antrópico 34220,54 0,86 
Lazer 32778,60 0,82 
Solo exposto 24847,65 0,63 
Cultura 24700,93 0,62 
Saúde 20420,09 0,51 
Porto e Marina 5065,07 0,13 
Conjunto Habitacional 3726,80 0,09 
Total 3973275,88 100 

 
O uso de comércio e serviços é predominante na porção da ADA que se localiza no centro de Santos, 
mas também é observado por todo o trecho, principalmente ao longo de importantes eixos como a 
avenida Conselheiro Nébias, de modo que vai se espaçando conforme avança em direção à praia. Ele 
corresponde a mais de 30% do uso do solo da ADA. As fotos 8.3.4.2-1 e 2 representam este uso em 
duas ruas de comércio do centro por onde se pretende passar este trecho do VLT. 
 

Foto 8.3.4.2-1 – Comércio e serviços na rua João 
Pessoa 

Foto 8.3.4.2-2 – Comércio e serviços na rua 
Amador Bueno 

 
Percebe-se que conforme este uso de comércio e serviços se torna menos frequente, aparece mais o uso 
misto residencial, comércio e serviços, que corresponde a aproximadamente 20% dos usos da ADA. Este 
tem presença expressiva na porção do bairro do Macuco, aparecendo no entanto em todas as áreas. As 
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fotos 8.3.4.2-3 e 8.3.4.2-4 são de ruas que estão no traçado do VLT e apresentam este uso 
predominante. 
 

Foto 8.3.4.2-3 – Uso misto residencial, comércio e 
serviços, rua Campos Melo 

Foto 8.3.4.2-4 – Uso misto residencial, comércio e 
serviços, rua Dr. Cochrane 

 
Os usos residenciais, tanto vertical como horizontal, somam pouco mais de 12% dos usos da ADA, e vão 
se tornando mais frequentes conforme se afasta do centro, principalmente nas porções da ADA à Oeste 
da Conselheiro Nébias e ao sul da avenida Francisco Glicério/Afonso Pena, que se caracteriza como um 
limite da área mais residencial da Santos insular. Este uso está representado pelas fotos 8.3.4.2-4 e 5. 
 

Foto 8.3.4.2-5 – Uso residencial vertical, avenida 
Conselheiro Nébias 

Foto 8.3.4.2-6 – Uso residencial horizontal, rua 
Campos Melo. 

 
 
O uso de mata, que corresponde a aproximadamente 10% do uso da ADA, concentra-se principalmente 
no Monte Serrat, apesar de aparecer pontualmente em outras áreas. Neste morro também se concentram 
as áreas de habitação precária, que são pouco mais de 2% do uso da ADA. As fotos 8.3.4.2-7 e 8.3.4.2-8 
representam os referidos usos. 
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Foto 8.3.1.2-7 – Vegetação Monte Serrat Foto 8.3.1.2-8 – Habitação precária Monte Serrat 
 
As áreas destinadas a escolas são pouco mais de 3% do total, e correspondem em muitos casos às 
universidades, que estão distribuídas por esta área de Santos em grande quantidade. Outro uso que 
também ocupa quantidade de área parecida é o institucional, que aparece com mais frequência no centro 
de Santos, onde estão as principais estruturas pertencentes à administração pública. Próximo ao centro 
também estão muitas das áreas destinadas à infraestrutura, que correspondem a 2,5% do uso da ADA. 
As fotos 8.3.4.2-9, 8.3.4.2-10 e 8.3.4.2-11 ilustram estes usos. 
 

Foto 8.3.4.2-9 – Uso institucional, cadeia velha (em restauração), Praça dos Andradas. 
 

Foto 8.3.4.2-10 – Educação, Universidade Católica 
de Santos, rua da Constituição 

Foto 8.3.4.2-11 – Uso infraestrutura, estação 
rodoviária de Santos (à direita), rua Visconde do 

Embaré 
 
Ainda no centro tem-se a presença não rara de áreas verdes/praças (1,5% da área da ADA), e de 
equipamentos de cultura (0,62% do total). As construções em ruínas (0,93% da área total) são mais 
frequentemente observadas nos bairros do Paquetá e Macuco, que são áreas mais 
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degradadas/abandonadas dentro da ADA. Ali no Paquetá está também o único conjunto habitacional 
observado nesta área (ocupa 0,09% da área da ADA). 
 
Destacam-se, por fim, o uso de depósito (que ocupa uma área de aproximadamente 3% do total da ADA) 
e o industrial (que ocupa quase 2%), localizados próximos ao porto, devido à própria função que têm no 
município. 
 
As áreas de porto ou marina no município não estão totalmente contidas na área de estudo deste 
empreendimento, e representam pequena proporção dentro da ADA (apenas 0,13% da área total). 
 
8.3.5 Saneamento 
 
8.3.5.1 Área de Influência Indireta – AII 

 
Em se tratando do Saneamento da AII, que compreende os município de Santos e São Vicente, serão 
aqui descritos aspectos relativos ao abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e 
destinação de resíduos sólidos, e, quando possível, considerações acerca da drenagem, sendo estes os 
quatro assuntos que compõe o diagnóstico do presente tema. 
 
No perfil municipal apresentado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE 
constam dados de nível de atendimento dos serviços no ano de 2010, representados aqui por meio do 
Quadro 8.3.5.1-1. A partir deste depreende-se a porcentagem de domicílios particulares permanentes 
urbanos atendidos por serviço regular de coleta de lixo, a porcentagem de domicílios particulares 
permanentes urbanos ligados à rede geral de abastecimento de água e a porcentagem de domicílios 
particulares permanentes urbanos atendidos por rede geral de esgoto sanitário ou pluvial, tanto para os 
dois municípios da AII, quanto para a Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS. 
 

Quadro 8.3.5.1-1 
Nível de atendimento (em %) de serviços de habitação e infraestrutura urbana em Santos, São Vicente e RMBS, 2010 

 
Região Administrativa Abastecimento de Água Esgoto Sanitário Coleta de Lixo 

Santos 99,56 95,29 99,80 
São Vicente 99,36 87,08 99,71 
RMBS 96,59 75,14 99,42 

Fonte: SEADE, 2012, dados do IBGE de 2010. 

 
Conforme se observa, em todas as localidades tratadas a coleta de lixo é o serviço que tem o maior nível 
de atendimento, enquanto o esgotamento sanitário é o que tem o menor. No município de Santos estão 
os maiores valores referentes aos três serviços. Por outro lado, a RMBS, dentre todas as áreas 
analisadas, é a que apresenta os três atendimentos com piores índices.  
 
Cabe aqui destacar que, nas localidades em diagnose a coleta de lixo apresenta índices superiores a 
99%. Já o abastecimento de água também apresenta índices semelhantes em Santos e São Vicente, 
porém na RMBS ele é menor, de pouco mais de 96%. Por fim, o atendimento na coleta de esgoto 
sanitário é o que mais varia entre as áreas em análise, sendo de aproximadamente 95% em Santos, 87% 
em São Vicente e somente 75% na RMBS. 
 
Ambos os municípios possuem Planos Municipais Integrados de Saneamento Básico, datados de 2010, 
que abrangem, além de um diagnóstico com a situação atual da cidade, diretrizes, metas e métodos para 
o desenvolvimento do município neste âmbito. Conforme indicado nos planos, muitas das estruturas de 
saneamento são compartilhadas por mais de um município da RMBS, estando àquelas correspondentes 
aos municípios de Santos e São Vicente indicadas na sequência. 
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 Água e Esgoto 
 
Constam dos Planos Municipais de Saneamento Básico de Santos e São Vicente de 2010 as 
quantidades de economias ativas com relação ao abastecimento de água nos dois municípios, em abril 
de 2010, apresentadas aqui no Quadro 8.3.5.1-2.  
 

Quadro 8.3.5.1-2 
Economias ativas para o abastecimento de água em Santos, São Vicente, 2010 

 

Município Economias Ativas no Abastecimento de Água 

Santos 188.120 
São Vicente 114.597 

Fonte: Planos Municipais de Saneamento Básico, dados da SABESP.  

 
De acordo com os dados disponibilizados nos planos supracitados, o abastecimento de água em Santos 
e na porção insular de São Vicente é realizado por meio dos sistemas da ETA1-Pilões e da ETA 3- 
Cubatão. Trata-se de um arranjo integrado também ao município de Cubatão, suprindo ainda uma parte 
dos municípios de Praia Grande e Guarujá.  
 
O sistema da ETA1-Pilões utiliza como mananciais o rio Pilões e o ribeirão Passareúva, ambos 
enquadrados como Classe 1 segundo a classificação da Resolução Conama n. 357/2005. A vazão 
outorgada no rio Pilões é de 300 L/s e no Passareúva de 200 L/s, e a vazão média captada nos dois é de 
400 L/s, inferior à capacidade instalada da ETA, que é de 600L/s. A referida unidade de tratamento é 
convencional e consiste em caixa de mistura (aplicação do coagulante), floculação, decantação clássica e 
filtração de alta taxa. Possui ainda sistema para tratamento dos lodos, com centrífuga para desidratação, 
sendo o lodo final destinado em aterro sanitário.  
 
Já o sistema da ETA 3-Cubatão conta com duas captações no rio Cubatão, sendo a vazão captada no 
conjunto em média de 4.100 L/s. Deve-se ressaltar que é expressiva neste sistema a contribuição de 
água proveniente da operação da Usina Henry Borden, que quando em funcionamento reverte uma 
vazão mínima de 6.000 L/s da represa Billings. Esta ETA é do tipo convencional, com caixa de mistura, 
floculação, decantação clássica e filtração por gravidade. Realiza ainda decantação para recuperação 
das águas de lavagem e sistema para desaguamento de lodo, que é destinado em aterro sanitário. 
 
Destas estações de tratamento, a água é encaminhada aos centros de reservação de Santos e São 
Vicente, que correspondem aos reservatórios Túnel e Saboó. Da ETA1-Pilões a água vai por gravidade 
até o reservatório Saboó-Baixo, percorrendo 21 quilômetros de adutoras. Em seu trajeto abastece áreas 
de Cubatão e parte da Zona Noroeste de Santos, interligando-se somente depois ao sistema de São 
Vicente. Da ETA3-Cubatão, a água vai por recalque para os reservatórios do Saboó Alto e Túnel, com 
derivações para abastecer setores de Cubatão, o reservatório Ilhéu (em Santos) e o booster São Vicente. 
 
Além disso, Santos possui ainda um sistema isolado, em sua porção continental no limite com Bertioga, 
que corresponde ao bairro Caruara, onde estão cerca de 2.000 domicílios. Nesta localidade o manancial 
utilizado para o abastecimento é o rio Macuco, cuja adução conduz a água bruta por gravidade até o 
Posto de Cloração, onde passa por peneira estática, cloração e fluoretação, sendo a capacidade de 
tratamento deste conjunto de 10 L/s. No entanto, foi detectada carência de estrutura para o processo de 
filtração, sendo que em 2010 sua implantação já estava prevista pela Sabesp. Além disso, o sistema 
também não dispõe de um sistema de reservação, sendo a distribuição associada diretamente à 
captação e tratamento. 
 
A porção continental de São Vicente conta igualmente com uma fonte de produção própria, o sistema Itu, 
além de receber água exportada do sistema Melvi.  
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Este primeiro é composto por três captações em mananciais de superfície, totalizando 200 L/s, passando 
por desinfecção simples e sendo as águas então aduzidas por gravidade ao reservatório Humaitá, 
específico à parte continental de São Vicente. 
 
O outro sistema produtor, denominado Melvi, é parte integrante do sistema produtor da Região Centro 
(Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe e Itanhaém) e é composto por captação em cinco mananciais de 
superfície: ribeirão Guariuma, ribeirão Lambari, ribeirão Laranjal, córrego do Soldado e córrego da 
Serraria. Suas águas são aduzidas por gravidade até o Posto de Cloração, onde passa por separação de 
sólidos grosseiros (peneiramento), desinfecção, fluoretação e correção final de pH, tendo o sistema 
capacidade de 1.000L/s. Este tratamento de simples desinfecção é, no entanto, considerado insuficiente 
dado que se trata de uma captação de água superficial, conforme o disposto na Portaria n. 518 do 
Ministério da Saúde. 
 
Em relação ao esgotamento sanitário, as economias ativas estão igualmente relacionadas nos Planos de 
Saneamento Básico dos municípios, apresentados no Quadro 8.3.5.1-3, referentes a abril de 2010. Pela 
análise dos dados infere-se que em ambos os municípios há menos economias ativas para a coleta do 
esgoto do que para o abastecimento de água, sendo, no entanto, a diferença em São Vicente muito mais 
acentuada do que em Santos – no primeiro há cerca de 25% economias ativas a menos para o 
esgotamento sanitário do que para o abastecimento de água, enquanto no segundo há somente cerca de 
3% a menos. 
 

Quadro 8.3.5.1-3 
Economias ativas no Esgotamento Sanitário em Santos, São Vicente, 2010 

 

Município 
Economias Ativas 

no Esgotamento Sanitário 
Santos 182.896 

São Vicente 84.298 
Fonte: Planos Municipais de Saneamento Básico, dados da SABESP. 

 
Em Santos são identificadas áreas não atendidas pelos sistemas de coleta (havendo, no entanto, já em 
2010, previsão de atendimento), como os Morros, os bairros da Alemoa, Chico de Paula e Santa Maria, 
os conjuntos habitacionais São Manoel I e II e o Dique Vila Gilda, e o sistema isolado do bairro Caruara. 
Para São Vicente não estão identificadas áreas específicas, porém há indicação de que algumas obras já 
estavam sendo executadas no sentido de incrementar este serviço. 
 
O sistema de esgotamento é integrado nos municípios de Santos e São Vicente, e consiste no 
encaminhamento do esgoto à Estação de Pré-Condicionamento, que segue então por meio do emissário 
submarino para a disposição oceânica. 
 
A Estação de Pré-Condicionamento se localiza em Santos, próximo à orla, no bairro do José Menino. 
Tem capacidade de 3,5 m³/s e é composta por caixas de areia com sistema air lift, dez peneiras rotativas 
e sistema de pré e pós-cloração para desinfecção, e os resíduos gerados do tratamento são 
encaminhados para um aterro sanitário. O emissário submarino tem capacidade projetada de 7 m³/s, 
estando atualmente subutilizado. Obras no sistema estavam sendo realizadas em 2010 para aumentar a 
capacidade da Estação de Pré-Condicionamento (que se caracteriza como o limitante do sistema) para 
5,3 m³/s, de modo a atender melhor a demanda. 
 
Adicionalmente, nestes planos foi relatada a exigência da CETESB para instalação de tratamento 
secundário prévio ao lançamento pelo emissário submarino. Na época a SABESP já possuía um estudo 
de concepção para atender tal exigência, na qual se planeja a instalação de ETE secundária com vazão 
de 3,98 m³/s. 
 
O instituto Trata Brasil divulga anualmente o “Ranking do Saneamento”, onde consolida e classifica as 
condições de saneamento (água e esgoto mais especificamente) das maiores cidades brasileiras, tendo 
como base as informações fornecidas pelas operadoras de saneamento de cada município para o 
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Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS. A publicação mais recente data de 
setembro de 2013, e inclui dados de 100 cidades referentes ao ano de 2011. Os municípios de Santos e 
São Vicente são contemplados por esta pesquisa, e seus resultados serão discutidos na sequência. É 
importante destacar que, os dados apresentados abrangem tanto a população urbana quanto rural, o que 
pode representar diferenças para com os dados apresentados no Quadro 8.3.5.1-1, que englobavam 
somente os domicílios particulares permanentes urbanos. 
 
Santos ocupa a 8ª posição deste ranking, apresentando pontuação máxima nos índices de atendimento 
de abastecimento de água e de coleta de esgoto, podendo tais serviços serem considerados 
universalizados. Tal fato também é observado por meio dos índices que medem as novas ligações 
realizadas em relação às ligações faltantes, que indicam terem sido feitas todas as ligações necessárias 
no município. Quanto à cobertura do tratamento de esgoto, a cidade tinha nesta data certa deficiência, 
tratando pouco mais de 75% do volume de água consumido. As perdas neste ano foram de pouco mais 
de 17%, índice que por si só não é ruim (sendo o melhor índice de 15%), porém sendo maior do que no 
ano anterior, o que tem por consequência um mau desempenho na evolução das perdas. Podem-se 
associar estes problemas detectados ao baixo índice de investimento no sistema, sendo em 2011 de 
somente 12% do valor arrecadado. 
 
Por sua vez São Vicente ocupa o 41º lugar no ranking, com aproximadamente 97% de atendimento do 
abastecimento de água e quase 74% de atendimento da coleta de esgoto. O município apresentava 
6.376 ligações de água faltantes para a universalização, tendo realizado 61% delas. Para as ligações 
faltantes de esgoto, que eram 23.663, foram realizadas somente 13%. O índice de tratamento do esgoto 
era de aproximadamente 58%. As perdas são bastante consideráveis neste município, sendo de quase 
50%, mais elevado do que no ano de 2010, indicando uma piora quando se analisa a evolução deste 
quesito. Apesar dos piores índices observados de maneira geral quando em comparação aos de Santos, 
tem-se melhor índice de investimento, que corresponde a 27% do arrecadado. 
 

 Resíduos 
 
Segundo o Plano de Saneamento Básico de Santos, no município os resíduos estão sob 
responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. De sua parte, a mesma estabelece um contrato único 
de prestação de serviços, cabendo à PRODESAN (Progresso e Desenvolvimento de Santos), empresa 
majoritariamente da prefeitura, a fiscalização, e à empresa Terracom Construções, a execução. Este 
contrato inclui: limpeza de logradouros e vias públicas, de praias, coleta e destinação final de resíduos 
sólidos urbanos, de resíduos volumosos especiais, de construção civil e demolição, operação e 
manutenção da estação de transbordo. 
 
A coleta seletiva e a coleta dos resíduos do canal do estuário também são de responsabilidade da 
PRODESAN. Estão incluídos também os serviços de tratamento de resíduos sólidos dos serviços de 
saúde e a poda das árvores, que são realizados por empresas específicas. 
 
A coleta regular abrange toda a população da cidade e é realizada em seis dias da semana - de segunda 
a sábado. Nos locais onde a coleta é difícil, ela é realizada manualmente por moradores locais 
especialmente contratados, que colocam os resíduos em caçambas da empresa de coleta situadas em 
pontos onde veículos têm acesso. Os resíduos recolhidos são destinados à estação de transbordo, 
localizado no antigo aterro da Alemoa, e permanecem ali até serem transportados ao aterro sanitário do 
município, o Sítio das Neves. 
 
A coleta seletiva também é realizada entre segunda e sábado, abrangendo os bairros da cidade em 
horários e dias estabelecidos. Este material é então encaminhado para o centro de triagem, no bairro da 
Alemoa. Cabe aqui destacar que, o município não conta com sistema de coleta específico para resíduos 
especiais (pilhas e baterias, óleos vegetais e lâmpadas).  
 
No caso de São Vicente, de acordo com o Plano de Saneamento Básico, o acompanhamento e 
gerenciamento dos serviços como limpeza de logradouros e vias públicas, roçagem e poda, limpeza de 
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bueiros e bocas de lobo, limpeza de praias, resíduos de coleta seletiva, resíduos de limpeza pública e 
dos serviços complementares, resíduos sólidos domiciliares, resíduos sólidos dos serviços de saúde, 
resíduos de construção civil e demolição, operação de transbordo e central de triagem e pré-
beneficiamento de materiais recicláveis ficam a cargo da CODESAVI – Companhia de Desenvolvimento 
de São Vicente.  
 
Em 2010, de acordo com o Plano de Saneamento, os serviços de coleta, transporte, transbordo e 
destinação final dos resíduos domiciliares, coleta seletiva (realizada pela cooperativa dos catadores) e 
coleta e transporte dos RSSS era realizado pelo consórcio Lara-Termaq. A destinação final dos resíduos 
de saúde era realizada por outra empresa especializada, e os demais serviços de limpeza pública 
executados pela administração municipal, por meio de suas diversas secretarias e autarquias. 
 
A coleta regular abrange toda a população urbana do município, ocorrendo diariamente no centro da 
cidade, avenidas comerciais e praia, e em dias alternados nos demais bairros. Em áreas de difícil acesso 
a coleta é feita por pessoas da comunidade local. Os resíduos coletados são enviados para a estação de 
transbordo, que se apresentava insuficiente e inadequada à época, e eram então transportados ao aterro 
sanitário Lara em Mauá, a 35 quilômetros de São Vicente. 
 
A coleta seletiva também abrange todo o município e o centro de triagem se localiza junto ao transbordo, 
sendo também considerado insuficiente. Muitos dos agentes cooperados de reciclagem são antigos 
catadores do lixão desativado. Apesar de o município não possuir serviços específicos para resíduos 
especiais como lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, tem programa para a reciclagem de óleo 
usado de cozinha e de pneus. 
 

 Drenagem 
 
No que concerne à drenagem, conforme se destaca no Plano de Saneamento Básico dos dois 
municípios, Santos e São Vicente, especialmente na área insular, são municípios bastante integrados, o 
que fica evidenciado pelo canal existente interligando as avenidas Monteiro Lobato/Minas Gerais (São 
Vicente) e Eleonor Roosevelt (Santos). A própria existência de canais é outra especificidade desta área, 
sendo um fator adicional à operação do sistema de drenagem, dado que o acionamento das comportas 
ocorre em função da variação das marés e exerce influência na balneabilidade das praias.  
 
No município de Santos, a região Leste (na porção insular), que possui maior ocupação, é também a que 
tem os canais como principais estruturas de macrodrenagem. Este sistema foi concebido pelo Eng. 
Saturnino de Brito, tendo sido os canais construídos entre 1907 e 1911, e complementados ao longo do 
tempo com o sistema de microdrenagem superficial. Com relevo praticamente plano e ao nível do mar, se 
trata de uma área sujeita a inundações nas ocorrências de fortes chuvas com ressacas (marés altas), 
devido à insuficiente capacidade de escoamento superficial que se configura nesta situação. 
 
Outra área do município também passível a inundações é o centro histórico de Santos, que por ser uma 
área impermeabilizada e plana, sob influência das águas advindas dos morros (Monte Serrat, Fontana e 
São Bento), acaba por acumular água e sedimentos. A falta de infraestrutura básica de drenagem dos 
próprios morros é um fator que contribui para esta situação no centro. 
 
Segundo os dados disponíveis no Plano de Saneamento Básico, as áreas com maiores problemas em 
Santos são o bairro Caruara, onde o escoamento é possível por valas a céu aberto, propiciando a 
proliferação de doenças como a dengue em pontos onde as águas ficam paradas, e a zona Noroeste, 
que também se mostra bastante precária neste sentido, principalmente pela existência de habitações em 
áreas irregulares. Nesta última área também foi observada a falta de manutenção das estruturas de 
drenagem, insuficiente estrutura para o escoamento superficial e controle deficitário do nível dos canais. 
 
Em São Vicente se repetem muitas das características observadas para Santos, a exemplo dos 
problemas de drenagem causados pelo fato da cidade ser plana e estar ao nível do mar, o que se 
percebe principalmente na parte insular do município. É nesta área que ocorre a maior densidade 
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habitacional, já havendo ali muitas estruturas de drenagem, algumas delas em reformulação inclusive, 
buscando implantar sistemas de bombeamento e proteção por comportas. 
 
Na porção continental do município, por se tratar de uma ocupação mais recente e menos organizada, 
apesar de já haverem estruturas de drenagem implantadas – a citar os bairros Jardim Humaitá e Parque 
Continental, Jardim Rio Branco, Parque das Bandeiras e Vila Nova São Vicente, os rios Branco, 
Piaçabuçu e Mariana e seus canais – existem ainda diversas estruturas a serem executadas. 
 
8.3.5.2 Área de Influência Direta – AID 
 
O saneamento para a AID será tratado principalmente por meio da análise dos dados dos Censos de 
2000 e 2010, que indicam as formas de abastecimento de água, de descarte de esgoto e de lixo para os 
domicílios particulares permanentes dos 489 setores censitários do município de Santos que compõem a 
AID.  
 
O Quadro 8.3.5.2-1 apresentado na sequência disponibiliza os dados a respeito do abastecimento de 
água nos domicílios da AID, para os anos de 2000 e 2010. Tem-se que em 2000 a quase totalidade 
destes domicílios era servido pela rede geral de abastecimento (99,92%). Domicílios com outra forma de 
abastecimento - como reservatório ou caixa abastecido com água das chuvas, por carro-pipa, por poço 
ou nascente fora do terreno ou da propriedade - apareciam na sequência (0,06%). Por fim estavam 
aqueles que tinham o abastecimento realizado por poços ou nascentes na propriedade (0,02%).  
 
Em 2010 verifica-se a continuidade da rede geral como a forma predominante de abastecimento de água 
para os domicílios da AID, porém em menor proporção (99,61%). O abastecimento ‘por meio de poço ou 
nascente na propriedade’ é identificado servindo mais domicílios neste ano, configurando também maior 
porcentagem (0,09%). Também em 2010 a pesquisa distinguiu o abastecimento por meio da 
‘armazenagem de água da chuva em cisterna’ das demais formas de abastecimento compreendidas no 
‘outra forma de abastecimento de água’, que na pesquisa de 2000 apareciam juntas. Na AID a primeira 
forma era utilizada por somente 4 domicílios (0,004%), e as demais por dez vezes mais domicílios 
particulares permanentes (0,04%). 
 

Quadro 8.3.5.2-1 
Domicílios particulares permanentes da AID distribuídos por forma de abastecimento de água, 2000 e 2010 

 

Ano 

Abastecimento de Água 

pela rede geral 
de poço ou 
nascente na 
propriedade 

de chuva 
armazenada em 

cisterna 

com outra 
forma de 

abastecimento 
de água 

2000 100869 20 *não pesquisado 56 

2010 110633 99 4 44 

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010. 

 
Em se tratando de uma área de urbanização consolidada, em um município com alto índice de 
atendimento no abastecimento de água, estes números refletem o esperado, tendo havido, no entanto, 
redução da proporção de domicílios abastecidos pela rede geral entre 2000 e 2010, apesar de a 
quantidade absoluta ter aumentado neste mesmo período (em quase mais 10.000 domicílios). Este fato 
se explica pelo aumento do número de domicílios servidos por poços ou nascentes na própria 
propriedade. 
 
Em relação ao esgotamento sanitário, no Quadro 8.3.5.2-2 estão apresentadas as quantidades de 
domicílios com banheiro e sanitários, de acordo com a destinação do esgoto, e também a quantidade de 
domicílios sem banheiro exclusivo dos moradores e nem sanitário. Tanto em 2000 quanto em 2010 a 
grande maioria dos domicílios com banheiro e sanitário tinha o esgoto encaminhado para a rede geral de 
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esgoto ou para a rede pluvial (99,52% e 99,61%, respectivamente). Também para os dois anos de 
análise (2000 e 2010) em seguida identifica-se a destinação via vala (0,25% e 0,17% respectivamente) e 
a via fossa séptica (0,11% e 0,09%, respectivamente). As demais destinações como via fossa rudimentar, 
via rio, lago ou mar e via escoadouro, são, em 2000, somadas, menores do que os domicílios sem 
banheiro e nem sanitário. Já em 2010, a quantidade de domicílios sem banheiro e nem sanitário era 
próxima da de domicílios com banheiro que destinavam o esgoto via outro escoadouro. A quantidade de 
domicílios com esgotamento sanitário encaminhado via fossa rudimentar também aumentou, tendo 
diminuído, em compensação, aqueles que destinavam via rio, lago ou mar. 
 

Quadro 8.3.5.2-2 
Domicílios particulares permanentes da AID distribuídos por forma de esgotamento sanitário, 2000 e 2010 

 

Ano 

Com banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário Sem banheiro 
de uso 

exclusivo dos 
moradores e 
nem sanitário

via rede 
geral de 

esgoto ou 
pluvial 

via fossa 
séptica 

via fossa 
rudimentar 

via 
vala 

via rio, 
lago ou 

mar 

via outro 
escoadouro 

2000 100457 113 6 255 9 31 74 

2010 110343 98 22 192 6 56 63 

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010. 

 
Desta forma, tem-se que de modo geral houve nesta área uma melhora nas condições do esgotamento 
sanitário, com aumento absoluto e relativo na cobertura da rede geral, e concomitantemente, a redução 
dos domicílios sem banheiro exclusivo dos moradores e nem sanitário. Houve aumento, no entanto, dos 
domicílios com sanitário cuja destinação era via fossa rudimentar e via outro escoadouro, o que pode 
significar que muitos dos domicílios que passaram a contar com sanitários o tenham feito 
independentemente de que uma infraestrutura adequada tenha sido instalada em seu bairro. 
 
Já no que diz respeito à coleta e destinação de lixo, em 2000, a maior parte dos domicílios tinham 
resíduos coletados por serviço de limpeza (97,49%), sendo também significativa a quantidade de 
domicílios que tinham seus resíduos coletados por meio de caçambas (2,5%). Os resíduos não coletados 
eram jogados em terreno baldio (0,01%), queimados na propriedade (0,004%) ou então jogados em rio, 
lago ou mar (0,001%). 
 
Em 2010, a proporção de domicílios servidos pela coleta por serviço de limpeza era menor do que em 
2000 (de 96,59%), apesar de a quantidade absoluta de domicílios com coleta ser maior em 2010 (com 
cerca de 8.500 domicílios a mais neste grupo). A quantidade de domicílios que destina seus resíduos por 
meio de caçambas aumentou no período, tanto em quantidade absoluta (aproximadamente 1.200 
domicílios a mais) quanto relativa (passando de 2,5% para 3,39%). 
 
Dentre os domicílios que não tinham coleta, os destinos mais comuns eram ter o lixo era queimado na 
propriedade (0,01%), destinado de outra forma que não as contempladas na pesquisa (0,01%), jogado 
em terreno baldio (0,002%), ou jogado em rio, lago ou mar (0,001%). 
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Quadro 8.3.5.2-3 
Domicílios particulares permanentes da AID distribuídos por forma de descarte de lixo, 2000 e 2010 

 

Ano 

Lixo coletado 

lixo 
queimado na 
propriedade 

lixo 
enterrado na 
propriedade 

lixo jogado 
em terreno 
baldio ou 

logradouro 

lixo 
jogado 
em rio, 
lago ou 

mar 

com 
outro 

destino 
do lixo 

por 
serviço 

de 
limpeza 

em 
caçamba 

de 
serviço 

de 
limpeza 

2000 98409 2524 4 0 7 1 0 

2010 107000 3755 15 0 2 1 7 

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010. 

 
De acordo com os dados, tem-se que a coleta de lixo não apresentou melhoras na proporção, tendo 
inclusive diminuído ligeiramente no período. Em equivalência, os resíduos queimados ou com outro 
destino foram os que aumentaram. 
 
8.3.5.3 Área Diretamente Afetada – ADA 
 
A análise a respeito do saneamento se dará de forma análoga à realizada para a AID, tratando os 
mesmos dados retirados dos Censos 2000 e 2010. Desta vez, além do aspecto proporcionalidade que se 
pode retirar entre os modos de abastecimento de água, destinação de esgoto e resíduos sólidos, também 
se pode ter uma noção da proporção que a ADA representa frente à AID nestes aspectos. 
 
Os dados relacionados ao abastecimento de água na ADA estão presentes no Quadro 8.3.5.3-1. Tanto 
em 2000 quanto em 2010 os domicílios eram majoritariamente abastecidos pela rede geral de água 
(99,56% e 99,82%, respectivamente). No entanto, em 2000, 75% dos domicílios da AID abastecidos por 
água de poço ou nascente na propriedade estavam localizados na ADA, assim como 71% dos domicílios 
abastecidos de outra forma. Em 2010 esta situação já havia se modificado bastante, tendo diminuído a 
quantidade de domicílios abastecidos por poço ou nascente na propriedade e também por outras formas, 
concentrando a ADA neste ano respectivamente 3 e 41% dos domicílios da AID abastecidos destas 
formas. O abastecimento por meio de água de chuva armazenada em cisterna, que não foi pesquisado 
desta forma em 2000, em 2010 ocorre em somente 1 domicílio particular permanente da ADA, 
correspondendo a 25% dos domicílios nesta situação observados na AID. 
 

Quadro 8.3.5.2-1 
Domicílios particulares permanentes da ADA distribuídos por forma de abastecimento de água, 2000 e 2010 

 

Ano 

Abastecimento de Água 

pela rede geral 
de poço ou 
nascente na 
propriedade 

de chuva 
armazenada em 

cisterna 

com outra 
forma de 

abastecimento 
de água 

2000 12425 15 *não pesquisado 40 

2010 12535 3 1 18 

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010. 

 
No que concerne ao esgotamento sanitário, apresentado pelo Quadro 8.3.5.2-2, tem-se que em 2000 e 
em 2010 predominavam os domicílios com banheiro ou sanitário com esgotamento sanitário via rede 
geral de esgoto ou pluvial (99,13% e 99,04%, respectivamente). Na comparação com a AID, destacam-se 
em ambos os anos os domicílios que realizam o esgotamento sanitário via outro escoadouro, sendo os 
da ADA 97% da AID em 2000, e 82% em 2010. Os domicílios da ADA com esgotamento sanitário via 
fossa séptica aumentaram no período entre 2000 e 2010, assim como aqueles sem banheiro de uso 
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exclusivo dos moradores e nem sanitário, sendo principalmente este último bastante negativo, indicando 
a construção na área de domicílios sem o mínimo de estruturas adequadas de saneamento. 
 

Quadro 8.3.5.2-2 
Domicílios particulares permanentes da ADA distribuídos por forma de esgotamento sanitário, 2000 e 2010 

 

Ano 

Com banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário Sem banheiro 
de uso 

exclusivo dos 
moradores e 
nem sanitário

via rede 
geral de 

esgoto ou 
pluvial 

via fossa 
séptica 

via fossa 
rudimentar 

via 
vala 

via rio, 
lago ou 

mar 

via outro 
escoadouro 

2000 12372 19 2 43 1 30 13 

2010 12436 34 2 18 0 46 21 

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010. 

 
O descarte do lixo, cujos dados constam do Quadro 8.3.5.2-3, ocorrem na ADA predominantemente por 
meio da coleta (99,93% das formas de descarte em 2000 e 99,98% em 2010). Na ADA há, no entanto, a 
particularidade de ali estar concentrada parte significativa dos domicílios identificados na AID com coleta 
por meio de caçambas de serviço de limpeza - 49% desta coleta da AID em 2000, e 23% em 2010, 
estavam na ADA. No ano 2000, a ADA ainda concentrava 86% dos domicílios da AID que destinavam o 
lixo em terrenos baldios, e 75% dos domicílios da AID que queimavam os resíduos. Em 2010 esta 
situação havia evoluído na ADA, não tendo sido registrado nela nenhum domicílio que colocava o lixo em 
terreno baldio, e somente 13% dos domicílios da AID que queimavam o lixo. 
 

Quadro 8.3.5.2-3 
Domicílios particulares permanentes da ADA distribuídos por forma de descarte de lixo, 2000 e 2010 

 

Ano 
 

Lixo coletado 

lixo 
queimado na 
propriedade 

lixo 
enterrado na 
propriedade 

lixo jogado 
em terreno 
baldio ou 

logradouro 

lixo 
jogado 
em rio, 
lago ou 

mar 

com 
outro 

destino 
do lixo 

por 
serviço 

de 
limpeza 

em 
caçamba 

de 
serviço 

de 
limpeza 

2000 11222 1249 3 0 6 0 0 

2010 11695 860 2 0 0 0 0 

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010. 

 
Pela análise dos dados de modo geral, conclui-se que a ADA concentra domicílios da AID com piores 
condições de saneamento, o que, juntamente com os dados de renda e indicadores de qualidade de vida 
(itens 8.3.2 e 8.3.3 deste diagnóstico), indica que a população desta área tem piores condições de vida 
do que a população da AID, havendo contraste principalmente entre as condições do centro de Santos e 
dos bairros próximos à praia. 
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8.3.6 Paisagem Urbana 
 
A paisagem urbana é um tema elaborado com o objetivo de complementar a caracterização da dinâmica 
urbana, relatando os aspectos que compõem a paisagem do local em que se pretende instalar o 
empreendimento, de forma a permitir que se identifique como as interferências previstas irão impactar 
tais características. 
 
Segundo Bertrand (1968), a paisagem é o resultado da combinação dinâmica de elementos físicos, 
biológicos e antrópicos, que reagem e fazem da paisagem um “conjunto único e indissociável em 
perpétua evolução”. Definição análoga também é dada por Santos (2006), que diz que “a paisagem é o 
conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas 
relações localizadas entre homem e natureza.”  
 
O conceito básico que ambos os autores desenvolvem refere-se ao aspecto de que o processo de 
modificação na paisagem é contínuo e baseado na interação. Santos (2006) acrescenta à discussão a 
influência do aspecto histórico nesta formação da paisagem. Contextualizando estes conceitos para o 
meio urbano, no qual a interação do homem com seu meio ocorrem de forma mais intensiva, infere-se 
que esta paisagem especificamente esteja sujeita a mudanças mais rápidas. 
 
Com base nestes conceitos, a paisagem urbana é tratada neste estudo preconizando as áreas que 
sofrerão interferências, ou seja, tendo como guia o traçado determinado para o VLT. Será caracterizado 
brevemente o aspecto destas vias, utilizando-se como apoio das informações sobre o uso do solo 
levantadas para a ADA. Ressalta-se que o aspecto histórico destas áreas, que se relaciona diretamente 
com a questão da paisagem, como já apresentado, foi tratado previamente no texto 8.3.4 Uso e 
Ocupação do Solo. 
 
Como parte do presente diagnóstico foram identificados pontos de referência nesta paisagem, com base 
em elementos que são objeto de maior interação com a sociedade, tais como praças, edificações 
identificadas como marcos por abrigarem equipamentos sociais importantes para a comunidade, ou ainda 
edifícios de partido arquitetônico particular, tornando-se até mesmo icônicos para as áreas do entorno.  
 
O trecho objeto deste estudo, Conselheiro Nébias-Valongo, se inicia na rua Campos Melo, interligando-se 
com o VLT trecho Barreiros-Porto, o qual já se encontra em construção junto ao eixo formado pelas 
avenidas Francisco Glicério/Afonso Pena, onde antigamente passava uma linha férrea. A linha de trem 
inclusive era uma referência bastante importante para a cidade, sendo a apropriação deste espaço pelo 
VLT um modo de não perder a percepção já existente. Neste ponto inicial, por causa das modificações 
que já estão em curso, tem-se que a inserção de mais este trecho do VLT pode ocorrer de modo mais 
natural.  
 
O traçado segue pela rua Campos Melo, de uso predominante identificado como residencial, comércio e 
serviços, havendo ao longo desta rua alguns poucos prédios, de forma que os existentes se tornam 
referência na paisagem local (foto 8.3.6-1). Destaca-se ainda mais neste contexto a presença do prédio 
da Unifesp, que tem frente para a rua Silva Jardim, tendo sido inaugurado em 2012, próximo ao local 
onde se pretende implantar a parada Universidades I. 
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Foto 8.3.6-1 – Prédio residencial referência no início da rua Campos Melo 

 
Seguindo pela rua Campos Melo se alcança a avenida Campos Sales, conhecida como Canal 1, a qual 
cruza com o traçado deste trecho do VLT Conselheiro Nébias/Valongo neste ponto (foto 8.3.6-2) e em 
seu binário, na rua da Constituição. Em ambos os casos a presença do canal, com suas muretas 
facilmente reconhecíveis, representa um marco ao longo do traçado, uma vez que já tem este caráter 
para o município em geral. O sistema de canais em Santos funciona como um referencial espacial, até 
porque é o limite tomado para a delimitação de vários bairros. 
 

 
Fonte: Google Street View, imagem dez./2013 

Foto 8.3.6-2 – Canal 1 ao fim da rua Campos Melo e início Dr. Cochrane 
 
Prossegue-se então pela rua Dr. Cochrane, que também apresenta uso predominante residencial, 
comércio e serviços, com ênfase nos dois últimos. Não foi observado neste trecho que segue até a rua 
João Pessoa nenhum edifício, correspondendo no geral a antigos sobrados em estado de conservação 
precária. Destacam-se na paisagem o Mercado Municipal (foto 8.3.6-3), que foi recentemente 
remodelado e em frente ao qual se pretende instalar a parada Mercado, e o Cemitério do Paquetá (foto 
8.3.6-4), o mais antigo da cidade. 
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Foto 8.3.6-3 – Mercado Municipal Foto 8.3.6-4 – Cemitério Paquetá 
 
Quando se alcança a rua João Pessoa percebe-se uma alteração desta paisagem, associada tanto à 
mudança no uso, que passa a ter um caráter quase que exclusivamente voltado ao comércio e serviços, 
quanto à maior volumetria das edificações, em uma rua que também se apresenta mais larga. Ao longo 
desta rua observa-se uma série de pontos de referência, tendo destaque o centro empresarial em 
construção que abrigará a sede da “TV Tribuna”, o Poupatempo - instalado em um antigo armazém no 
contexto do Programa Alegra Centro (descrito nos capítulos iniciais no item Projetos Colocalizados), e 
que terá uma parada de mesmo nome em frente, o prédio sede do jornal “A Tribuna” (foto 8.3.6-5), e a 
Praça Rui Barbosa, em frente à qual está a igreja Nossa Senhora do Rosário. O traçado do VLT pela rua 
João Pessoa ainda passa em uma das pontas da Praça dos Andradas. 
 

 
Fonte: Google Street View, imagem abr/2011 
Foto 8.3.6-5 – Comércio rua João Pessoa e prédio do jornal “A Tribuna” ao fundo 

 
A partir deste trecho é efetuada a curva pela rua São Bento para se iniciar o binário da volta. Nesta rua a 
paisagem é composta por antigos armazéns adaptados ao comércio ou aos serviços. Ao fim da rua São 
Bento, o traçado alcança a rua Visconde do Embaré, seguindo paralelo a uma área ajardinada e ao 
viaduto sobre a avenida Presidente Getúlio Dorneles Vargas (foto 8.3.6-6), que se constitui em uma 
referência na entrada de Santos. 
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Fonte: Google Street View, imagem nov/2013 

Foto 8.3.6-6 – Área com jardim e viaduto sobre av. Pres. Getúlio Dorneles Vargas 
 
Seguindo pela rua Visconde do Embaré alcança-se o terminal municipal de ônibus, junto ao qual está 
planejada a parada Valongo, e com o terminal rodoviário, sendo ambos marcos de destaque do 
município. Desta forma chega-se novamente à Praça dos Andradas (foto 8.3.6-7), a qual abriga a antiga 
cadeia de Santos e uma porção arborizada. Neste trecho prevê-se que o traçado do VLT atravesse tal 
praça, permitindo interligar a rua Visconde do Embaré à Amador Bueno. 
 

 
                     Fonte: Google Street View, imagem abr/2011 

Foto 8.3.6-7 – Rodoviária à direita e Praça dos Andradas (cadeia antiga e porção arborizada) à frente 
 
Registra-se que ao lado da praça junto à rua Amador Bueno, esta localizado na esquina o Teatro 
Guarany (foto 8.3.6-8), o qual foi restaurado no ano de 2008, no âmbito do Programa Alegra Centro, e 
como decorrência deste processo retomou sua posição de destaque como ponto cultural do município. 
Seguindo por esta via, a qual apresenta novamente uso de comércio e serviços, sendo, no entanto, de 
largura menor quando comparado a rua João Pessoa, tem destaque na paisagem a Praça José Bonifácio 
(foto 8.3.6-9), que terá uma parada de mesmo nome, e na qual se localiza a Catedral de Santos (que tem 
lateral para a rua por onde o VLT irá passar) e o Palácio da Justiça. Neste entorno localiza-se o Teatro 
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Coliseu, que no mesmo contexto do Guarany passou por uma reforma, só que neste caso anteriormente, 
em 2006, que o recolocou no cenário santista. 
 

 
Fonte: 
http://mirada2012.sescsp.org.br/teatroguarany/#.VCrnxhYxikw  

Foto 8.3.6-8 – Teatro Guarany 
Foto 8.3.6-9 – Pça José Bonifácio e Catedral, na rua Amador 
Bueno 

 
O traçado muda de direção na rua da Constituição, sendo esta uma via semelhante à rua Dr. Cochrane, 
com uso residencial, de comércio e serviços, com ênfase nos dois últimos usos. Com construções baixas 
e antigas, destacam-se no trecho até o Canal 1, com maior volumetria, o colégio Santista, cuja frente 
situa-se na rua Sete de Setembro, uma clínica da Universidade Católica de Santos (Unisantos), e o 
campus da Unimes. 
 
No trecho posterior ao Canal 1 têm-se construções em melhores condições de conservação, porém no 
geral demonstra-se continuidade no padrão observado no trecho anterior, havendo como marco na 
paisagem uma instituição de ensino, próxima à parada Universidades II. Neste caso, o campus da 
Unisantos destaca-se na paisagem pelo tamanho, pelo partido arquitetônico mais arrojado e pelo recuo 
existente de forma a criar vagas de estacionamento na área. No fim da rua da Constituição há ainda a 
escola municipal da Gota de Leite (foto 8.3.6-10), que é uma importante associação de assistência a 
infância do município, localizada em frente a Praça Padre Champagnat, que também pode ser 
considerada uma referência demarcando o fim do percurso do VLT pela rua da Constituição. 
 
No ponto em que o traçado alcança à rua Luiz de Camões, percebe-se uma alteração acentuada na 
paisagem. Esta via, caracteriza-se pelo uso residencial mais predominante quando comparada as demais 
vias do traçado, apresenta um núcleo de prédios residenciais (vista na mesma foto 8.3.6-10) entre a rua 
da Constituição e a parada Carvalho de Mendonça, e que pode exercer função de marco neste caso. O 
comércio vai se tornando mais frequente conforme se aproxima da avenida Conselheiro Nébias, sendo 
bem distribuído com o residencial, sendo predominante na paisagem um padrão horizontal, de pequenas 
casas bem conservadas. Há ainda um templo maçônico, uma igreja metodista, e na confluência com a 
Conselheiro Nébias uma pequena praça, junto à qual será instalada a parada Tamandaré. 
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Foto 8.3.6-10 – Escola Gota de Leite e prédios residenciais ao final da rua 
da Constiruição 

 
O trecho do traçado que passa pela avenida Conselheiro Nébias é caracterizado por uma paisagem 
distinta, se tratando da única via de mão dupla com pistas separadas, tendo maior largura do que as 
demais e abrigando um grande fluxo de veículos, um fator que interfere na percepção desta área. No que 
se refere às construções, tem destaque um conjunto de prédios residenciais de 3 andares junto à avenida 
Conselheiro Rodrigues Alves (foto 8.3.6-11), um grande galpão que abriga um hortifrúti, e um outro 
campus da Unimes, mais conhecido como Fefis, localizado bem próximo ao fim do percurso, no ponto 
onde o traçado encontra novamente o trecho Barreiros-Valongo. 
 

 
Fonte: Google Street View, imagem mai/2011 
Foto 8.3.6-11 – Conjunto de prédios residenciais na av. Conselheiro Nébias 

 
 

8.3.7 Áreas Passíveis de Desapropriação 
 
A realização de empreendimentos de infraestrutura, especialmente aqueles projetados em áreas 
densamente ocupadas, pode demandar que sejam realizadas desapropriações. No caso do VLT no 
trecho Conselheiro Nébias-Valongo elas se mostram necessárias em locais onde são necessárias 
adequações pontuais do viário atual e também nos locais de implantação das estruturas de apoio 
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operacional do VLT, tais como as paradas/estações e as subestações elétircas, entre outras. Estas áreas 
podem ser observadas no “Mapa das Áreas Passíveis de Desapropriação” (MSE-CNV-08). 
 
A composição deste diagnóstico foi realizada com base nas observações realizadas em trabalho de 
campo no mês de agosto de 2014, que buscou identificar as áreas indicadas pela EMTU como passíveis 
de desapropriação, de forma que a avaliação do padrão das edificações foi desenvolvida de acordo com 
a Norma para a Avaliação de Imóveis Urbanos do IBAPE/SP – Instituto Brasileiro de Avaliações e 
Perícias de Engenharia de São Paulo (2011). Foram aplicadas as seguintes zonas de características 
homogêneas: 
 
 Grupo 1: Zonas de uso predominante residencial e ocupação horizontal: 

 
• Zona Residencial Horizontal de Padrão Popular: encontradas em regiões periféricas ou de 
ocupações irregulares, dotadas de pouca infraestrutura urbana, alta densidade de ocupação e 
concentração de famílias de baixa renda. Os lotes possuem dimensões reduzidas, em torno de 125 m², e 
as edificações predominantes são de padrão proletário, geralmente associado à autoconstrução e no uso 
mínimo de materiais de acabamento.  
 
• Zona Residencial Horizontal de Padrão Médio: zonas cuja característica é de ocupação horizontal, 
com predominância de casas e rara presença de comércio. São dotadas de infraestrutura básica, com 
população concentrada em renda média. Os lotes possuem dimensões em torno de 250 m² e as 
edificações são de padrão médio, podendo ser térreas ou assobradadas, isoladas ou geminadas, 
caracterizadas pelos acabamentos econômicos, porém de boa qualidade. 
 
• Zona Residencial Horizontal de Padrão Alto: compreendem as regiões dotadas de infraestrutura 
completa e ocupadas exclusivamente por casas de alto padrão, com arquitetura das edificações 
diferenciada, geralmente com projetos personalizados. Nestes locais, predominam terrenos de grandes 
proporções, em torno de 600 m². 
 
 Grupo 2: Zonas de uso residencial ou comercial e ocupação vertical (zonas de 

incorporação): 
 
• Zona Prédios de Apartamentos de Padrão Popular: encontradas em diversas regiões, dotadas de 
infraestrutura básica e com concentração de população de baixa renda. Apresentam vocação para 
ocupação de prédios de apartamentos de padrão popular, geralmente sem elevadores, até quatro 
andares.  
 
• Zona Prédios de Apartamentos ou de Escritórios de Padrão Médio: dotadas de infraestrutura 
completa com concentração de população de renda média. Para classificação nesta zona é necessário 
verificar a vocação legal e a predominância de ocupação que necessariamente tem que refletir 
verticalização, por meio de edifícios de apartamentos ou escritórios de padrão médio ou superior.  
 
• Zona Prédios de Apartamentos ou de Escritórios de Padrão Alto: compreendem as regiões 
ocupadas por edifícios de apartamentos ou escritórios com arquitetura diferenciada, projetos 
personalizados e de padrão elevado, destinadas à população de alta renda.  
 
 Grupo 3: Zonas de uso comercial ou de serviços com ocupação predominantemente 

horizontal 
 
• Zona Comércio ou Serviços de Padrão Popular: podem ser identificadas em regiões periféricas ou 
de população de baixa renda, onde é constatada a concentração de comércio ou prestação de serviços 
populares. 
 
• Zona Comércio ou Serviços de Padrão Médio: é constatada a concentração de comércio ou 
prestação de serviços de padrão médio.  
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• Zona Comércio ou Serviços de Padrão Alto: identificadas em regiões que apresentam arquitetura 
diferenciada, com projetos personalizados e de padrão elevado, presentes em corredores e ruas de 
bairros de alto padrão.  
 
 Grupo 4: Zonas de uso industrial ou de armazéns 

 
• Indústrias: são zonas cuja vocação é geralmente definida pelas legislações estaduais e 
municipais, com restrições de uso específicas e com ocupação predominantemente industrial. 
 
• Galpões: são identificadas pela presença de armazéns ou galpões, sem características industriais, 
podendo ser encontradas em regiões cerealistas ou de comércio. 
 
Adiciona-se ainda a classe de ocupação incipiente, para caracterizar áreas passíveis de desapropriação 
que não possuem ocupação. 
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As 10 áreas passíveis de desapropriação identificadas por meio do mapa estão descritas e ilustradas na 
sequência. 
 
Na folha 1 do mapa tem-se uma área de desapropriação próxima à parada São Bento. Está representada 
pela foto 8.3.7-1, e se localiza na esquina da rua São Bento com a avenida Visconde de São Leopoldo, 
sendo esta uma das áreas onde haverá subestação. Corresponde a um comércio de peças automotivas, 
enquadrando-se na classe de comércio de padrão médio.  
 

Foto 8.3.7-1 – Área passível de desapropriação próxima à parada São Bento, comércio de 
autopeças, situado na esquina rua São Bento e avenida Visconde de São Leopoldo 

 
 
Na folha 2 estão apresentadas 3 áreas de desapropriação. Aquela localizada junto à parada Paquetá, na 
esquina das ruas João Pessoa e Dr. Cochrane, está representada pelas Fotos 8.3.7-2, 3 e 4, sendo 
inclusive uma das áreas previstas para a construção de uma subestação. Trata-se de dois imóveis: um 
composto de loja e sobreloja, ocupado por empresas transportadoras, sendo assim caracterizado como 
serviços médio padrão; o outro imóvel, apesar de também ser relacionado a serviços de transporte, tem 
estrutura associada a um galpão. 
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Foto 8.3.7-2 – Área passível de desapropriação próxima à parada Paquetá, transportadora, face voltada à rua Dr. Cochrane 
 
 

 
Foto 8.3.7-3 – Área passível de desapropriação próxima à 
parada Paquetá, transportadoras, vista da rua João Pessoa 

 
Foto 8.3.7-4 – Área passível de desapropriação próxima à 
parada Paquetá, transportadora, rua João Pessoa

 
 
 
 
Ainda na folha 2 observa-se uma área passível de desapropriação na esquina das ruas da Constituição e 
Amador Bueno, representada pelas fotos 8.3.7-5 e 8.3.7-6. Corresponde a um mercadinho, comércio de 
médio padrão, que divide espaço com um estacionamento, serviço médio padrão, em cuja sobreloja 
ocorre uma ocupação aparentemente residencial. 
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Foto 8.3.7-5 – Área passível de desapropriação, comércio e 
residência na esquina das ruas da Constituição e Amador 
Bueno 

Foto 8.3.7-6 – Área passível de desapropriação, 
estacionamento e residência na rua Amador Bueno 

 
 
A última destas três áreas passíveis de desapropriação é observada próxima à estação Bittencourt, e é 
localizada na rua da Constituição, entre as ruas Sete de Setembro e Bittencourt. A fotos 8.3.7-7 ilustra 
este bloco, que é formado majoritarioamente por sobrados que contemplam usos comercial no primeiro 
pavimento. Em alguns casos, registra-se uso residencial na sobreloja. 
 
Dentre as finalidades dos usos comerciais, evidenciam-se a existência de uma oficina especializada em 
carros importados, uma mercenária, um estabelecimento especializado em assitencia e comércio de ar 
condicionado, bem como um comércio de aço inoxidável, dentre outros. 
 

 
Foto 8.3.7-7 – Área passível de desapropriação próxima à parada 
Bittencourt. 

 
 
A folha 3 do Mapa das Áreas Passíveis de Desapropriação (MSE-CNV-08-Folha 3) apresenta uma área 
próxima à parada Rangel Pestana, na rua da Constituição, entre a avenida Rangel Pestana e a rua Júlio 
de Mesquita. Esta área irá receber uma subestação e corresponde a um bloco de imóveis comerciais de 
médio padrão, associados a produtos automotivos e de pintura. Neste bloco há ainda alguns imóveis que 
parecem ter ocupação residencial. As fotos 8.3.7-10 a 13 ilustram esta área. 
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Foto 8.3.7-8 – Área passível de desapropriação próxima à 
parada Rangel Pestana, loja de tintas esquina da rua da 
Constituição com a avenida Rangel Pestana 
 

Foto 8.3.7-9 – Área passível de desapropriação próxima à 
parada Rangel Pestana, comércio na rua da Constituição  

Foto 8.3.7-10 – Área passível de desapropriação próxima à 
parada Rangel Pestana, comércio na rua da Constituição  

Foto 8.3.7-11 – Área passível de desapropriação próxima à 
parada Rangel Pestana, comércio esquina ruas da 
Constituição e Júlio de Mesquita 

 
 
A folha 4 do Mapa das Áreas Passíveis de Desapropriação (MSE-CNV-08) apresenta as 5 áreas 
passíveis de desapropriação restantes. Uma delas está associada à parada Carvalho de Mendonça, e se 
localiza na rua Luiz de Camões, esquina com a rua João Guerra, conforme ilustrado pelas fotos 8.3.7-14 
a 17. Trata-se de uma área com ocupação residencial horizontal de médio e alto padrão, no qual a 
desapropriação está prevista para um sobrado que ocupa a esquina e para as frentes (jardim/garagem na 
entrada - ocupação incipiente) de quatro sobrados geminados e de uma loja maçônica. 
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Foto 8.3.7-12 – Próxima à parada Carvalho de Mendonça, 
residência horizontal médio padrão, esquina rua Luiz de 
Camões e João Guerra  

Foto 8.3.7-13 – Próxima à parada Carvalho de Mendonça, 
frentes de residências horizontais médio padrão, rua Luiz de 
Camões 

 

Foto 8.3.7-14 – Área passível de desapropriação próxima à 
parada Carvalho de Mendonça, frentes de residências 
horizontais médio padrão, rua Luiz de Camões 

Foto 8.3.7-15 – Área passível de desapropriação próxima à 
parada Carvalho de Mendonça, frente de loja maçonica, rua 
Luiz de Camões 

 
 
Outra área passível de desapropriação, e que foi prevista para receber uma subestação e áreas de apoio 
à obra, está situada a rua Campos Melo, se estendendo até a rua Tomás Catunda, onde há a entrada 
utilizada, sendo esta última uma rua pequena, paralela à Av. Conselheiro Nébias. Na altura da estação 
Tamandaré, está entre as ruas Borges e Luís Gama. A Foto 8.3.7-18 ilustra a parte do terreno voltada 
para a rua Campos Melo, que se trata de uma estrutura de galpão onde funciona uma empresa de 
serviços do ramo de aluguel de ambulâncias, se enquadrando portanto em comércio e serviços de médio 
padrão. 
 



 
 
 
 
 

571 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

 
Foto 8.3.7-16 – Área passível de desapropriação, face voltada à rua Campos Melo, 
entre as ruas Borges e Luís Gama, uso comércio e serviços de médio padrão 

 
As três áreas passíveis à desapropriação restantes estão junto às pontas do traçado do VLT, aonde este 
trecho irá se conectar ao trecho em construção, entre Barreiros-Porto. Uma destas áreas corresponde à 
parte da frente/recuo para veículos de uma universidade na avenida Conselheiro Nébias, vista na foto 
8.3.7-19. 
 

Foto 8.3.7-17 – Área passível de desapropriação, frente universidade na avenida Conselheiro 
Nébias 

 
 
As outras duas são áreas bem próximas, estando uma de cada lado da antiga linha da máquina, por onde 
o trecho Barreiros-Porto irá passar. A foto 8.3.7-20 representa estas áreas, que estão na esquina da 
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avenida Afonso Pena com a rua Campos Melo. Uma delas é uma loja de móveis (Madel), sendo um 
comércio de padrão alto e que já foi abrangido pelo DUP – Decreto de Utlidade Pública para a 
implantação do trecho Barreiros – Porto (Fase 1). A outra corresponde a um edifício residencial de três 
andares de médio padrão. 
 

 
Foto 8.3.7-18 – Áreas passíveis de desapropriação, prédio de apartamentos e comércio padrão médio na 
esquina da avenida Afonso Pena com a rua Campos Melo. 
 
(OBS.: o imóvel ocupado pela Loja Madel já faz parte do DUP – Decreto de Utilidade Pública relacionado ao Trecho Barreiros-
Porto / Fase 1) 

 
 
8.3.8 Sistema Viário, Trânsito, Circulação e Transportes 
 
8.3.8.1 Introdução 
 
Para a composição do diagnóstico referente ao sistema viário, trânsito, circulação e transportes adotou-
se como base o estudo denominado “Consolidação dos Estudos de Demanda Modelagem de 
Transportes – Rede de Simulação”, disponibilizado pela EMTU, o qual é composto pela realização de 
Estudos de Pesquisa de Transporte, incluindo em seu escopo a execução de uma mini pesquisa origem-
destino - OD - domiciliar para atualização da Pesquisa OD de 2007, modelos de demanda e simulações 
de rede de transporte. Além deste estudo foram pesquisadas as informações disponíveis nos planos 
diretores dos municípios de Santos e São Vicente, para verificação da hierarquia viária considerada pelos 
respectivos municípios que compõem a AII deste estudo. Para complementar o presente diagnóstico 
foram identificadas as informações disponibilizadas nos sites das prefeituras referentes ao sistema de 
transporte. 
 
De acordo com informações disponibilizadas no site da prefeitura municipal de Santos, as questões 
referentes a mobilidade são consideradas, entre os problemas urbanos, os mais complexos, 
principalmente no município de Santos devido a sua posição estratégica dentro da região metropolitana 
da Baixada Santista. Além disso, neste município esta localizado o Porto, de abrangência nacional, tanto 
pelo volume de carga escoada como de passageiros, de forma que seu movimento reflete no sistema 
viário e no fluxo na região. 
 
Outro ponto importante a ser considerado e traz reflexos tanto no sistema viário como na necessidade de 
expansão do sistema de transportes na região, é o movimento pendular entre os municípios, os quais são 
estudados desde o início dos anos 2000, momento em que identificou-se como movimentos pendulares 
mais significativos: São Vicente (44%); Praia Grande (22%); Cubatão (18%); Guarujá (16%) e Santos 
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(13%). Sendo que, os municípios que mais recebem população são Santos e Cubatão, e cabe aqui 
destacar que, o município que mais “envia” pessoas para Santos diariamente é São Vicente.  
 
Dados mais recentes, disponibilizados na última pesquisa censitária, referente ao ano 2010, indicam que 
aproximadamente 148 mil pessoas entravam ou saíam do Município, de forma que este movimento 
pendular, acarreta em aumento da demanda por uso do sistema viário e dos meios de transportes, e 
implica em um planejamento que extravasa do teritório municipal, para abranger a região metropolitana 
como um todo, o que justifica apresentação de parte dos dados do presente item do diagnóstico para a 
região Metropolitana da Baixada Santista.  
 
Destaca-se ainda que de acordo com as informações disponíveis no site da profeitura municipal de 
Santos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) esta em vias de elaborar o Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, o qual deverá ser integrado ao Plano Diretor de Santos.  
 
8.3.8.2 Sistema Viário Municipal 
 
De acordo com as informações disponíveis no Plano Diretor de Santos, lei complementar nº 821 
(27/12/2013), a qual, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município de 
Santos, e dá outras providências, especificamente em seu Capítulo I – Sistema Municipal de Mobilidade e 
Acessibilidade Urbanas, em seu artigo 85, “o sistema de mobilidade e acessibilidade urbanas é definido 
pelo conjunto de serviços, equipamentos, infraestruturas e instalações operacionais necessárias à ampla 
mobilidade de pessoas, bens, mercadorias e cargas pelo território municipal.” No artgo seguinte, 86, 
determina quais são os componentes do sistema supracitado, de forma que são definidas as seguintes 
categorias: I – sistemas viário e hidroviário; II – sistema de transporte coletivo público; e III – sistema 
cicloviário. 
 
Na seção I, são definidos os aspectos referentes a estruturação dos Sistemas Viário e Hidroviário 
Municipais, os quais são definidos como o “conjunto de infraestruturas necessárias para a circulação de 
bens e pessoas, composto por vias terrestres e hidrovias” (artigo 87).  
E o Sistema Viário Municipal é composto pelo conjunto de vias terrestres, as quais obedecem a 
hierarquia e às diretrizes, que deverão ser regulamentadas em legislações específicas, atendendo ao 
disposto no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9503, de 23 de setembro de 1997), as quais 
estão elencadas, conforme exposto: 
 
I – vias de trânsito rápido; 
II – vias arteriais; 
III – vias coletoras; 
IV – vias locais; 
V – ciclovias; 
VI – vias de circulação de pedestres. 
 
Em continuidade na análise da legislação, na seção II, referente a Estruturação do Sistema de Transporte 
Coletivo, registra-se que o mesmo é composto pelo conjunto de modos e serviços que realizam o serviço 
público de transporte de passageiros, acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, 
com itinerários e preços fixados pelo poder executivo.   
 
Cabe aqui destacar que, de acordo com legislação supracitada, o sistema de transportes coletivo é 
composto por:  
 
I – veículos que realizam o serviço de transporte público coletivo; 
II – estações, pontos de parada e terminais de integração e transbordo; 
III – vias específicas e faixas de rolamento; 
IV – pátios de manutenção e estacionamento; 
V – instalações e edificações de apoio ao sistema. 
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Na mesma lei, mais especificamente em sua seção III, define-se a normatização da estruturação do 
sistema cicloviário, caracterizando-o como o sistema de circulação de veículos não motorizados e 
movidos a tração humana, os quais necessariamente serão articulados ao sistema de transporte coletivo 
público e programas de incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte urbano. Registra-se que o 
mesmo é composto por: 
 
I – ciclofaixas e ciclovias; 
II – equipamentos urbanos como bicicletários e estações de integração com o sistema de  
transporte público. 
 
No capítulo II referente a Mobilidade e Acessibilidade Urbanas, destaca-se no artigo 123 que 
correspondem aos instrumentos da política de desenvolvimento urbano de forma a integrar os diferentes 
modos de transporte e melhoria da mobilidade e acessibilidade das pessoas e cargas no município de 
Santos. Destaca-se que a partir da aprovação de duas leis federais, quais sejam, o Estatuto da Cidade 
(Lei Federal n. 10.257 de 10/07/2001) e a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n. 12.587 de 
03/01/2012), as mesmas correspondem as diretrizes para as políticas urbanas municipais de mobilidade. 
 
De acordo com o estabelecido no artigo 124, o objetivo da mobilidade e acessibilidade urbanas é a 
contribuição para o acesso universal a cidade, assim como, o fomento e a concretização das condições 
que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento 
urbano, de forma a:  
 

I – promover a mobilidade sustentável, reconhecendo a interdependência entre os transportes, a saúde, o 
ambiente e o direito a cidade; 
II – reduzir a necessidade de utilização do transporte individual motorizado e promover meios de transportes 
coletivos acessíveis a todos, a preços módicos; 
III – aumentar a parcela de viagens realizadas em transportes públicos, a pé ou de bicicleta; 
IV – desenvolver e manter uma boa infraestrutura para locomoção de pedestres e pessoas com deficiências, 
com calçadas e travessias adequadas; 
V – acelerar a transição para veículos menos poluentes; 
VI – reduzir o impacto dos transportes sobre o ambiente e a saúde pública; 
VII – desenvolver de forma participativa um plano de mobilidade urbana integrado e sustentável; 
VIII – priorizar investimentos no sistema viário, com base no “Plano Viário Municipal”, no que  tange aos 
equipamentos de gerenciamento do trânsito, sinalização, operação, fiscalização, acessibilidade, e infraestrutura 
propriamente dita, visando à estruturação e integração municipal e regional; 
IX – priorizar as obras de organização do sistema viário estrutural, com base no “Plano Viário Municipal”, bem 
como a correção da geometria, visando à eliminação dos problemas de fluidez e segurança viárias, ou sem 
mobilidade universal; 
X – incentivar a iniciativa privada a viabilizar a implantação de dispositivos de sinalização e obras viárias e de 
mobilidade universal, necessários ao sistema viário, com recursos próprios; 
XI – incentivar a integração intermodal do transporte de cargas e de passageiros; 
XII – ordenar um sistema de circulação de cargas, de forma a minimizar a interferência com o sistema viário 
intraurbano, em especial na área central; 
XIII – estabelecer um sistema de transporte coletivo de uso universal integrado física, operacional e 
tarifariamente; 
XIV – inserir, no âmbito do procedimento de regularização fundiária e urbanística, obras tendentes a proporcionar 
o acesso de veículos de transporte coletivo aos assentamentos abrangidos pelo citado procedimento; 
XV – integrar projetos e o Plano Municipal de Mobilidade Urbana aos respectivos planos dos municípios 
limítrofes, considerando as demandas metropolitanas, do Porto de Santos e das atividades retroportuárias. 

 
De acordo com o Plano Diretor de São Vicente, em seu artigo 8° são estabelecidas as diretrizes de 
Circulação e Transporte do Município, onde é determinado que o sistema viário deve ser implantado de 
forma a organizar o tráfego e reduzir os custos de conservação, além de hierarquizar o sistema viário, 
entreo outros, conforme descrito a seguir: 
 

I - promover a drenagem e pavimentação de logradouros públicos de forma racional, para o perfeito 
funcionamentodo sistema viário, preservando-os arborizados e/ou ajardinados; 
II - implantar sistema viário, de modo a organizar o tráfego e reduzir os custos de conservação das vias, e que 
apresente soluções para os problemas de circulação e funções viárias; 
III - promover a ampliação do sistema de transporte coletivo integrado física, operacional e tarifariamente eficaze 
não poluente; 
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IV- hierarquizar o sistema viário, permitindo acirculação adequada de pessoas e cargas e a minimização dos 
custos de pavimentação,propondo um sistema de vias arteriais básicas,completado por vias coletoras, criando 
um anel viário básico; 
V – priorizar os investimentos no sistema viário,no que tange aos equipamentos de gerenciamento do 
trânsito,sinalização, operação, fiscalização e infra-estrutura propriamente dita, visando à sua estruturação e 
integração municipal e regional; 
VI –dar prioridade às obras de complementaçãodo sistema viário estrutural, assim como a correção de 
geometria,visando à eliminação dos pontos ou trechos com estrangulamento ouinsegurança, melhorando a 
fluidez e a segurança do trânsito; 
VII – ordenar o sistema de circulação de cargas,de forma a minimizar a interferência com o sistema viário infra-
urbano,em especial na área central; 
VIII – estabelecer diretrizes e procedimentos que possibilitem a mitigação do impacto da implantação de 
empreendimentos e polos geradores de tráfego, quanto ao sistema decirculação e de estacionamento, 
harmonizando-os com o entorno, assimcomo para a adaptação de pólos existentes, eliminando os conflitos 
provocados; 
IX – criar condições para que a iniciativa privada possa, com recursos próprios, viabilizar a implantação de 
dispositivos de sinalização e obras, necessários ao sistema viário, inclusive emdecorrência dos 
empreendimentos mencionados no inciso anterior. 

 
8.3.8.3 Sistema de Transportes 
 
O sistema de transportes dos municípios em análise é composto pelos serviços de ônibus e vans, de 
forma que a inserção do VLT virá a contribuir para o maior fluxo de pessoas, principalmente com o 
movimento pendular existente. 
 
O Projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) da RMBS, 
busca implantar um projeto que, de um lado, possibilite estruturar o sistema de transporte coletivo e, de 
outro, ser elemento para desencadear a requalificação urbana ao longo de toda a região. Conforme 
apresentado no capítulo de caracterização do empreendimento, cabe aqui destacar que o projeto objeto 
deste estudo ambiental, associado à reorganização do transporte coletivo sobre pneus dos sistemas 
metropolitano e municipal, abrange de forma direta os municípios de Santos, São Vicente e mais tarde, 
Praia Grande, já em curto prazo. Em médio prazo, tem por objetivo atingir os municípios de Guarujá e 
Bertioga, e com perspectivas em longo prazo de produzir impactos diretos e indiretos nas áreas de 
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. 
 
O planejamento metropolitano depende fundamentalmente do entendimento das atividades e da vocação 
da região, associado à dinâmica de mercado que interfere no uso e ocupação do solo. Esses elementos 
se refletem diretamente na demanda por transportes, a qual ocorre segundo padrões típicos de 
mobilidade por tipo de passageiro. Diante deste cenário, a Pesquisa de Origem - Destino é o estudo 
básico sobre a mobilidade de uma região, investigando os deslocamentos diários que as pessoas fazem. 
Por sua significativa abrangência, é considerado o censo dos transportes. 
 
As Pesquisas Domiciliares de Origem e Destino, de maneira geral, visam produzir como resultados dois 
grandes blocos de dados e informações: 
 
 Informações e dados sobre as características socioeconômicas da população; 
 Dados e informações sobre as viagens de cada membro do domicílio entrevistado, realizadas no 

dia anterior ao da pesquisa, envolvendo motivo, horário, destino, modo de transporte utilizado, 
tempo de viagem, transferências e os locais em que ocorrem. 

 
Buscando-se promover a atualização da Pesquisa de 2007, uma Mini Pesquisa OD foi executada em 
2012; tendo seu desenvolvimento como foco a implantação do VLT na RMBS, concentrando a realização 
das entrevistas nas regiões de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e Praia Grande. Tal consideração 
mostrou-se válida a partir da análise dos resultados apresentados na Pesquisa OD 2007, os quais 
demonstram que: 
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a) Os municípios selecionados eram responsáveis por, aproximadamente, 88% do total de viagens 
da região, evidenciando sua grande influência no contexto da implantação do VLT e da 
reestruturação do sistema de transporte público na RMBS; 

 
Tabela 8.3.8.3-1 

Participação dos municípios da RMBS no total de viagens na região (OD 2007) 
 

Município 
Viagens 

Motorizadas 
Viagens Não Motorizadas Total de 

viagens 
% 

% 
acumulado A pé Bicicleta 

Santos 333.378 218.935 46.134 598.446 29% 29% 

São Vicente 231.739 145.835 49.484 427.058 21% 49% 

Guarujá 197.338 96.024 80.022 373.384 18% 67% 

Praia Grande 142.530 61.460 56.513 260.504 13% 80% 

Cubatão 93.043 56.420 12.966 162.428 8% 88% 

Itanhaém 45.238 25.690 21.042 91.971 4% 92% 

Mongaguá 27.082 17.076 11.576 55.734 3% 95% 

Peruíbe 19.220 20.288 15.530 55.037 3% 97% 

Bertioga 25.624 19.302 10.028 54.954 3% 100% 

RMBS 1.115.192 661.030 303.295 2.079.516 100%  
    Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007 RMBS 

 
 

b) Em termos populacionais, os municípios citados detêm, de acordo com o Censo 2010 do IBGE, 
85% do total de habitantes da RMBS, conforme constatado na tabela a seguir, demonstrando o 
grande potencial de geração de demanda dessa região para o novo sistema de transportes aqui 
proposto. 

 
Tabela 8.3.8.3-2 

Distribuição populacional nos municípios da RMBS (IBGE 2010) 
 

Município Área (km²) % 
População Densidade 2010 

(hab/km²) 2000 2010 

Santos 280,674 12% 417.983 419.400 1.494,26 

São Vicente 147,893 6% 303.551 332.445 2.247,88 

Guarujá 143,454 6% 264.812 290.752 2.026,80 

Praia Grande 147,065 6% 193.582 262.051 1.781,87 

Cubatão 142,879 6% 108.309 118.720 830,91 

Itanhaém 601,670 25% 71.995 87.057 144,69 

Mongaguá 324,14 13% 51.451 59.773 184,40 

Peruíbe 142,005 6% 35.098 46.293 326,00 

Bertioga 490,148 20% 30.039 59.773 97,21 

RMBS 2.419,928  1.476.820 1.676.264  
                   Fonte: Censo 2010 IBGE 

 
 
 Características das Viagens 

 
 Matriz de Viagens 

 
A tabela 8.3.8.3-3, apresentada a seguir, consolida os dados da “matriz de viagens diárias” para o ano de 
2012, para os nove municípios da RMBS. Dela se observa que ao todo eram realizadas diariamente 
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2.173.208 viagens, com destaque para Santos, São Vicente e Guarujá, municípios com as maiores 
gerações de viagens da RMBS. 
 

Tabela 8.3.8.3-3 
Matriz de viagens dos municípios da RMBS – 2012 

 

2012 ‐ Total BERTIOGA CUBATÃO GUARUJÁ ITANHAÉM MONGAGUÁ PERUÍBE PRAIA GRANDE SANTOS SÃO VICENTE Externa TOTAL

BERTIOGA 59.545       124            1.140         ‐               ‐                    ‐          ‐                        659           577                   153          62.198          

CUBATÃO 134             126.530    2.905         98                 ‐                    11            5.276                    21.617     11.983             1.344      169.897       

GUARUJÁ 1.534         3.756         295.079    319               16                     161         1.204                    24.774     2.271               684          329.798       

ITANHAÉM ‐              98               319            88.668         2.141               954         641                        662           93                     351          93.926          

MONGAGUÁ ‐              ‐             16               1.968           50.751             631         2.429                    842           864                   184          57.684          

PERUÍBE ‐              11               151            875               394                   55.494   57                          882           46                     128          58.038          

PRAIA GRANDE ‐              5.710         1.135         641               2.797               57            209.386               25.429     17.474             1.658      264.287       

SANTOS 594             21.229      24.790      662               919                   882         24.980                  550.241  98.174             7.134      729.605       

SÃO VICENTE 577             13.069      2.486         93                 831                   46            17.975                  99.574     258.699           2.022      395.373       

Externa 149             1.344         681            437               184                   52            1.538                    6.081       1.937               ‐          12.402          

TOTAL 62.532       171.870    328.702    93.761         58.033             58.287   263.487               730.761  392.119           13.657    2.173.208    

DESTINO

O
R
IG

EM

 
 

A comparação dos dados desta Tabela (2012) com os dados da Pesquisa OD realizada em 2007 mostra 
que ocorreu um crescimento médio de viagens entre 2007 e 2012 de 0,89% ao ano, taxa inferior ao 
crescimento populacional no período, atribuída ao envelhecimento da população. 
 

 Modo de Viagem: Motorizadas x Não Motorizadas 
 
A Figura 8.3.8.3-1 compara os volumes de viagens para os anos de 2007 e 2012, classificando-as em 
motorizadas e não motorizadas. Para a RMBS como um todo, as viagens motorizadas, que 
representavam 54% das viagens em 2007, passaram para 62% em 2012. Por outro lado, as viagens não 
motorizadas tiveram sua participação diminuída de 46% para 38% no mesmo período. 
 

 
 

Figura 8.3.8.3-1: Modo de viagem: motorizada e não motorizada 
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 Modo de Viagem: Coletivo, Individual, A pé e Bicicleta 
 
A Figura 8.3.8.3-2 apresenta a distribuição percentual das viagens pelos modos coletivo, individual, a pé 
e bicicleta, por município. De modo geral, como já apresentado na figura anterior, observa-se uma maior 
participação dos modos coletivo e individual (motorizados) associada à redução percentual das viagens 
pelos modos a pé e bicicleta (não motorizados). Para a RMBS, constata-se que o modo individual teve o 
maior crescimento, passando de 21% das viagens em 2007 para 26%em 2012, enquanto as viagens de 
bicicleta tiveram a maior redução, de 15% para 11% no mesmo intervalo. O modo coletivo aumentou de 
33% para 36% e as viagens a pé caíram de 32% para 26%. 
 

 
Figura 8.3.8.3-2: Modo de viagem: coletivo, individual, a pé e bicicleta 

 
 Motivo de Viagem 

 
As viagens diárias, classificadas por motivo, são apresentadas na  
Figura 8.3.8.3-3. Tanto em 2007 quanto em 2012, às viagens por motivo trabalho representavam 49% do 
total. Já as viagens por motivo estudo tiveram uma redução de 39% em 2007 para 30% em 2012, ao 
passo que os demais motivos, compras, saúde e lazer e outros, passaram de 11% para 21% neste 
período. O decréscimo percentual de viagens por motivo estudo está coerente com a diminuição da 
população jovem estudante constatada na RMBS. 
 

 
 

Figura 8.3.8.3-3: Motivo de viagem 
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 Tempo Médio de Viagem (minutos) 
 
O tempo médio de viagem na RMBS teve um aumento de 8,1% entre 2007 e 2012, passando de 31,9 
minutos para 34,5 minutos. A Figura 8.3.8.3-4 compara, por modo, o tempo médio de viagem para os 
dois anos. De modo geral, enquanto os modos coletivos tiveram um aumento de 12% no tempo de 
viagem, os demais modos, individual e não motorizado, tiveram economia de 5% de tempo. 
 

 
 

Figura 8.3.8.3-4: Tempo médio de viagem 
 
 
Por fim, os gráficos apresentados a seguir através da Figura 8.3.8.3-5 mostram um resumo desta matriz 
de viagens, mostrando as proporções de origens e destinos das viagens pelos municípios da RMBS. 
 

     
 

Figura 8.3.8.3-5: Origens e destinos da matriz de viagens, por município, em 2012 
 
 
 Índice de Mobilidade 

 
O índice de mobilidade da RMBS teve uma redução de 1,27 em 2007 para 1,25 em 2012. Por outro lado, 
o índice de mobilidade motorizado aumentou de 0,68 para 0,78. A Figura 8.3.8.3-6 apresenta os índices 
de mobilidade, total e motorizado, por município para os dois anos analisados. 
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Figura 8.3.8.3-6: Índice de mobilidade 
 
 
 Zonas de Atração de Viagens 

 
Através dos mapas apresentados a seguir é possível avaliar que as zonas que mais atraem viagens 
estão localizadas nos centros das principais cidades da RMBS. 
 
A partir da análise da Figura 8.3.1.3-7 observa-se que Santos se difere pelo espraiamento destas zonas, 
tendo cinco zonas com atração superior a 1.300 viagens na hora-pico da manhã, dada a diversificação da 
oferta de empregos no município. Vale observar que uma dessas zonas de tração de viagens de Santos 
é justamente a região do Valongo, um dos objetivos específico de atendimento de transporte do VLT – 
trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2).  Nas demais cidades, os empregos e escolas 
concentram-se no nos centros comerciais das mesmas, gerando 77% das viagens da região.  
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Figura 8.3.8.3-7: Mapa de zonas de atração de viagens 
 
 
 Projeções de Demandas: Comparação de Cenários para a Divisão Modal 

 
A Tabela 8.3.8.3-4, apresenta um quadro comparativo da demanda por tipo de operadores nos diferentes 
cenários considerados (2014 / 2020 / 2030)  mostra que ao final das intervenções, o sistema 
intermunicipal (EMTU+VLT) será responsável por 42% dos deslocamentos do transporte coletivo.  
 

Tabela 8.3.8.3-4 
Divisão Modal – Comparação de Cenários 

 

Integração 
2014  

% 
2020  

% 

2020 
(Completo) % 

2030 
% 

Dia Dia Dia Dia 

VLT 69.007 9% 98.165 12% 156.763 19% 220.173 19%

EMTU 212.835 29% 198.446 24% 183.813 23% 190.165 23%

Municipais 423.245 58% 497.079 60% 469.086 58% 495.360 58%

Travessias Marítimas 27.072 4% 28.259 3% 5.734 1% 5.784 1% 

Total 732.158 100% 821.950 100% 815.396 100% 911.482 100%

 
 
Sob o ponto de vista dos tipos de integração, a Tabela 8.3.8.3-5, apresenta a proporção dos tipos de 
combinações realizadas pelos usuários do VLT. Nela é possível se avaliar que com a totalidade da rede 
do VLT implantada, 41% dos usuários atingirão seus destinos somente com o VLT, demostrando a 
grande permeabilidade obtida. 
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Tabela 8.3.8.3-5 
Demanda VLT por tipo de integração – Comparação de Cenários 

 

Integração 
2014  

% 
2020  

% 
2020 

(Completo) % 
2030 

% 
Dia Dia Dia Dia 

VLT 23.086 33% 29.252 30% 58.043 37% 89.576 41% 

VLT + EMTU 21.381 31% 24.633 25% 36.878 24% 41.000 19% 

VLT + Municipais 17.532 25% 30.540 31% 52.532 34% 76.547 35% 

VLT + EMTU + Municipais 3.338 5% 10.173 10% 9.144 6% 11.698 5% 

Outras combinações 3.669 5% 3.568 4% 165 0% 1.353 1% 

Total 69.007 100% 98.165 100% 156.763 100% 220.173 100%

 
 
Já em relação aos benefícios decorrentes da redução do tempo de viagem, estima-se que ao final do 
programa, o usuário consiga economizar, em média, 135 minutos por mês. 
 
8.3.8.4 Sistema Viário na AID e ADA 
 
A circulação pela AID ocorre principalmente por meio de alguns eixos viários de importância, que são 
identificáveis pela maior intensidade de veículos, assim como por se configurarem como rotas fequentes 
nos trajetos do sistema de ônibus municipal que servem atualmente a região. Estas podem ser divididas 
facilmente em direções de circulação, devido à estrutura em quadrícula que se observa no município.  
 
Tem-se alguns elementos como principais referenciais nas vias de circulação santistas, sendo estes os 
“canais” de drenagem, algumas avenidas importantes intermediárias aos canais, e a antiga “linha da 
máquina”. Os canais vão de 1 a 7 e circulam em ambos os sentidos, de modo que os 3 primeiros ligam a 
praia ao centro, e os demais a praia às docas. Entre os canais 2 e 3 está a Av. Ana Costa, e entre o 3 e o 
4 a Av. Conselheiro Nébias, ambas também ligando as praias à região central.  
 
Já a Av. Francisco Glicério, cuja continuação é a Av. Afonso Pena, pelas quais antigamente passava a 
linha férrea e por onde irá passar o trecho 1 do VLT, tem como característica predominante o fato de 
cruzar os canais, se constituindo desta forma como o outro sentido de circulação existente na cidade. 
Algumas vias paralelas, como a Av. Pedro Lessa e Rua Doutor Carvalho de Mendonça, e até um trecho 
do Canal 1 (Av. Senador Pinheiro Machado) mais próximo ao centro, também se destacam nesta 
circulação. 
 
Ainda pode-se citar como de importância a Av. da Praia (Presidente Wilson, Vicente de Carvalho, 
Bartolomeu de Gusmão), que também cruza com os canais, a Av. dos Portuários/Cidade de Santos, que 
acompanha as docas da praia ao centro e que possui intenso tráfego de caminhões, e a avenida que 
interliga estas duas, a Almirante Saldanha da Gama. 
 
Já para a ADA pode-se destacar vias de circulação segundo as direções praia-centro e leste-oeste, uma 
vez que a estrutura em quadrícula se torna ainda mais definida próximo ao centro, estando elas 
apresentadas no Quadro 8.3.8.4-1 na sequência. Nele também consta o sentido destas vias (aonde 
levam), havendo geralmente para cada via que vai, uma que volta imediatamente paralela, facilitando 
assim a circulação pela cidade. 
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Quadro 8.3.8.4-1 
Principais vias circulação ADA 

 

Nome da Via Sentido de Circulação 

Direção Praia - Centro 

Rua Senador Feijó Praia 

Rua Brás Cubas Centro 

Avenida Washington Luiz Ambos 

Rua da Constituição* Praia 

Avenida Conselheiro Nébias* Ambos 

Rua Dr. Cochrane* Centro 

Avenida Cidade de Santos Ambos 

Direção Leste - Oeste 

Rua General Câmara Oeste 

Rua João Pessoa* Oeste 

Rua Amador Bueno* Leste 

Rua Sete de Setembro Leste 

Avenida Rangel Pestana/Avenida Campos Sales* Ambos 

Avenida Conselheiro Rodrigues Alves Ambos 

Avenida Francisco Glicério/Avenida Afonso Pena Ambos 
                   * Vias previstas de circulação do VLT. 

 
 
8.3.9 Reivindicações Sociais 
 
8.3.9.1    Introdução 
 
A metodologia adotada para composição e desenvolvimento desta temática do diagnóstico do meio 
socioeconômico consiste em duas etapas distintas. A primeira correspondente ao levantamento de dados 
secundários, buscando o conhecimento de qualquer manifestação por parte da população da área 
afetada, seja ela feita diretamente ao empreendedor, a entidades do governo, ou a veículos de 
comunicação (jornais ou rádios). Etapa esta que engloba a identificação de associações que represente o 
bairro, e outras atuantes nesta área.  
 
A segunda etapa, a qual é baseada no levantamento de dados primários, ocorreu motivada pelo fato de 
que, durante a elaboração do diagnóstico, foi identificado um potencial problema relacionado aos 
comerciantes localizados na ADA. Em decorrência das obras, o fluxo das vias poderá ser afetado por 
logos períodos, com possíveis impactos negativos no movimento de clientes dos empreendimentos ali 
instalados durante a fase de implantação. Os trabalhos de campo desta etapa ocorreram entre os dias 10 
e 24 de outubro de 2014, e a metodologia adotada foi a aplicação de questionário em residências e 
empresas localizadas na ADA, havendo assim dois tipos de questionários.  
 
A área em diagnose é compartimentada em seis bairros, a saber, Centro, Paquetá, Vila Nova, Vila 
Mathias, Encruzilhada e Macuco. Conforme observado no texto 8.3.4 Uso e Ocupação do Solo deste 
diagnóstico, a ADA apresenta uso do solo misto com notável presença de área de comércio e serviços no 
Centro, e direcionando-se em direção à orla, observa-se maior tendência ao uso residencial. 
 



 
 
 
 
 

584 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

Com base nas quantidades de domicílios e de empresas existentes nos bairros interceptados pelo 
traçado, que foram estimadas por meio de dados do Censo 2010 em 8.996 domicílios e em 5.320 
estabelecimentos, foi determinada com base na literatura (GIL, 2010) uma amostra de 200 questionários, 
sendo 100 a serem aplicados nos imóveis de uso residencial e 100 a empresas. Ressalta-se que foi 
dirigida especial atenção às residências e empresas localizadas nas vias por onde se pretende que o 
trajeto do VLT passe, sendo estabelecido que ao menos 20% dos questionários deveriam ser aplicados a 
domicílios e empresas ali situados. 
 
Os dados provenientes dos levantamentos de campo estão apresentados ao longo deste diagnóstico na 
forma de texto, estruturados com auxílio de tabelas e gráficos contendo os principais resultados.  
 
8.3.9.2    Resultados dos Questionários Aplicados às Empresas 
 
As perguntas que compõem o questionário aplicado às empresas podem ser divididas em cinco 
conjuntos temáticos: 
 

 O primeiro tema contém perguntas cujo objetivo é a identificação da empresa, seu nome e ramo 
de atuação; 

 O segundo tema refere-se à relação do respondente com o centro de Santos, com que frequência 
ele visita a região e se ele gostaria de ver alguma modificação nos arredores do Centro; 

 O terceiro tema trata da mobilidade na região, com questões a respeito do meio de transporte 
mais utilizado pelo respondente para chegar ao trabalho e pelos clientes da empresa na qual 
trabalha, bem como o conhecimento do projeto de implementação do VLT e a opinião a respeito 
dos benefícios da nova alternativa de transporte; 

 O quarto tema abrange questões referentes às atividades da empresa onde foi aplicado o 
questionário, os horários de funcionamento e a distribuição do movimento do negócio entre dias 
da semana e meses do ano; 

 O quinto tema busca identificar possíveis vínculos entre os respondentes e organizações sociais, 
sindicatos, associações, e etc. No quadro 8.3.9.2-1 apresenta-se a quantidade de questionários 
aplicados em cada bairro compondo uma amostra total de 105 questionários. 

 
O Quadro 8.3.9.2-1, a seguir, consolida a quantidade de questionários aplicados/respondidos nas 
empresas, por local (bairro). Por sua vez, a Figura 8.3.9.2-1, na sequência, ilustra e reproduz o modelo 
geral do questionário aplicado nas empresas. 
 
 

Quadro 8.3.9.2-1 
Questionários das empresas respondidos por bairro 

 

Bairro Centro Paquetá Vila Nova Vila Mathias Encruzilhada Macuco 

Respostas 37 10 15 21 11 11 
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QUESTIONÁRIO EMPRESA 

 1‐ NÚMERO DO QUESTIONÁRIO: 

2‐ DATA: 

3‐ ENTREVISTADOR: 

4‐ ENTREVISTADO: CARGO:  

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

5‐ NOME: 

6‐ ENDEREÇO: 

7‐ RAMO DE ATUAÇÃO: 

CENTRO DE SANTOS 

8‐ FREQUENTA O CENTRO DE SANTOS?   (1) Sim     (2) Não 
COM QUE FREQUENCIA? 

COM QUE FINALIDADE? 

9‐ GOSTARIA DE VER ALGUMA MODIFICAÇÃO NO CENTRO DE SANTOS?   (1) Sim  (2) Não 
QUAL/QUAIS? 

MOBILIDADE  

10‐ QUAL O MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA CHEGAR AO TRABALHO?  (1) Ônibus   (2) Bicicleta  (3) Moto  (4) Carro  (5)  A pé 

11 CONSIDERA ESTA REGIÃO BEM SERVIDA POR TRANSPORTE PÚBLICO?   (1) Sim     (2) Não      QUAIS AS OPÇÕES EXISTENTES? 

12‐ QUAL ACHA QUE É O MEIO DE TRANSPORTE MAIS UTILIZADO PELOS CLIENTES?  (1) Ônibus   (2) Bicicleta  (3) Moto  (4) Carro  (5)  A pé 

13‐ CONHECE O VLT ‐ VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS?   (1) Sim     (2) Não 

14‐ QUAIS INFORMAÇÕES VOCÊ CONHECE? JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA DISCUSSÃO SOBRE O VLT? 

15‐ O QUE ACHARIA SE ESTE MEIO DE TRANSPORTE SERVISSE O CENTRO? E PARA SUA EMPRESA, VOCÊ ACHA QUE TRARIA BENEFÍCIOS? 

ATIVIDADES DA EMPRESA 

16‐ DATA DE INSTALAÇÃO NO LOCAL: 

17‐ HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

18‐ QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS: 

19‐ QUANTIDADE DE CLIENTES POR DIA: 
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20‐ DIAS DA SEMANA DE MAIOR MOVIMENTO: (SAB)  (DOM)  (SEG)  (TER)  (QUA)  (QUI)  ( SEX ) 

21‐ MESES DE MAIOR MOVIMENTO:  (JAN)  (FEV)  (MAR)  (ABR)  (MAI)  (JUN)  (JUL)  (AGO)  (SET) (OUT)  (NOV)  ( DEZ ) 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

22‐ POSSUI VÍNCULO COM ALGUM SINDICATO/ASSOCIAÇÃO?              (1) Sim (2) Não 
QUAIS? 

23 CONHECE OUTROS SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES AOS QUAIS FUNCIONÁRIOS DESTA EMPRESA ESTÃO VINCULADOS?     (1) Sim (2) Não     
QUAIS? 

24 ‐ COMO AVALIA AS RELAÇÕES DE VIZINHANÇA ENTRE OS PROFISSIONAIS DESSA ÁREA? 

 
Figura 8.3.9.2-1 - Questionário aplicado às empresas 
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A grande maioria das empresas em que foi aplicado o questionário atua no ramo de comércio e serviços, 
havendo apenas um pequeno número de indústrias na amostra. Oito questionários foram aplicados em 
locais passíveis de remoção, de modo que nestes locais estão instaladas duas transportadoras, uma 
empresa de locação de ambulâncias, um mercado, um comércio de autopeças, um comércio de tintas, 
uma oficina de funilaria e uma oficina de afinação de ferramentas. O questionário foi respondido por um 
funcionário de cada empresa.  
 
Os dados apontam que os respondentes possuem estreita relação com o centro de Santos, uma vez que 
92% afirmam frequentar o local, sendo que destes, 61% o fazem diariamente, 28% mensalmente e 11% 
semanalmente. O bairro Encruzilhada foi o único que apresentou uma proporção mais elevada, frente aos 
demais bairros, de respondentes que não frequentam o Centro (36%); nos demais bairros esta proporção 
não chegou a 15%. De maneira geral, a principal motivação que direciona essas pessoas ao Centro é o 
trabalho (80%), seguido de compras (42%), enquanto que apenas 14% dos respondentes afirma utilizar a 
região para passeio e lazer. Diferente dos demais, os bairros Encruzilhada e Macuco apresentam um 
percentual maior de pessoas que vão centro por outros motivos que não o trabalho: entre os 
respondentes nestes locais, 43% e 82% respectivamente afirmou ir ao Centro para fazer compras.  
 
Identifica-se, entre as pessoas que responderam ao questionário, certo nível de insatisfação com relação 
ao estado atual do centro de Santos, uma vez que 63% afirmam que gostariam de ver alguma 
modificação na região. Entre as modificações desejadas estão à reurbanização e modernização do 
Centro (59%), sua revitalização (54%), bem como melhorias no transporte (38%) e aumento da 
segurança (35%). Novamente, observam-se diferenças entre os resultados dos bairros Encruzilhada e 
Macuco frente aos demais. Ambos apresentam um percentual menor, mas ainda sim elevado, de 
respondentes que desejam ver modificações no Centro, ficando em torno dos 50%, enquanto que na Vila 
Nova e no próprio Centro as respostas afirmativas superam 70% das entrevistas. Cabe destacar que, 
entre os seis bairros cobertos pela pesquisa, a Encruzilhada e o Macuco são os mais afastados do 
Centro, fato que pode contribuir para uma relação mais distante e menos crítica entre os respondentes 
destes dois bairros e aquela região.  
 

Figura 8.3.9.2-2 - Frequência da ida ao Centro Figura 8.3.9.2-3 - Finalidade da ida ao Centro 
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Figura 8.3.9.2-4 - Opinião sobre modificações no Centro Figura 8.3.9.2-5 - Sugestão de modificação no Centro 

Os meios de transportes mais utilizados pelos respondentes nas empresas para chegar ao trabalho são o 
automóvel particular e o ônibus. O carro é relatado por 45% das pessoas, enquanto o ônibus é utilizado 
por 34% dos respondentes; em seguida identifica-se a motocicleta, utilizada por 14% dos respondentes, e 
a caminhada, que é relatada por 13% das pessoas. Somente 5% dos que responderam utilizam a 
bicicleta.  
 
O único bairro que apresenta prevalêcia de respondentes que se dirigem ao trabalho de ônibus é o 
Centro, relatado em aproximadamente três quintos das respostas (57%). O maior percentual de pessoas 
que vão a pé para o trabalho se encontram nos bairros Vila Nova (62%) e Macuco (27%). Por outro lado, 
a Vila Mathias foi o bairro que apresentou o maior índice de motoristas (67% dos entrevistados), e uma 
reduzida proporção de respondentes que utilizam o ônibus (14%). 
 
A maior parte dos respondentes apresenta satisfação quanto ao serviço de transporte público disponível 
na região em que se encontra. Em todos os bairros as respostas positivas se aproximam ou superam os 
60%, com exceção da Vila Mathias, onde 65% dos respondentes não considera a região bem servida de 
transporte público; coincidentemente, este foi o bairro que apresentou o maior número de respondentes 
que vão ao trabalho em automóvel particular. O carro também é identificado como principal meio de 
transporte utilizado pelos clientes dos estabelecimentos respondentes, relatado por 65% dos 
entrevistados, o ônibus foi indicado como meio utilizado pelos clientes por 33% dos respondentes, a 
motocicleta é identificada como opção de apenas 5% dos clientes, e a caminhada e a bicicleta são as 
opções menos representativas - a primeira é mencionada por 3% dos respondentes, enquanto a segunda 
por apenas 1%. 
 
Os resultados da pesquisa indicam que a população esta sendo efetivamente informada a respeito do 
VLT, sendo que apenas um quinto dos respondentes afirmou não conhecer o projeto. No entanto, nota-se 
diferenças na profundidade da informação que os respondentes obtiveram: enquanto um terço daqueles 
afirmaram conhecer que o VLT ligará Santos a São Vicente, dois quintos disseram que apenas ouviram 
falar deste empreendimento na região. Os meios de comunicação, televisão e o jornal foram os mais 
mencionados (52% dos respondentes) como fonte de informação sobre o VLT. Apesar de apenas uma 
pequena parcela dos respondentes ter participado de alguma discussão sobre o VLT (4%), a grande 
maioria deles considera que seria bom ou ótimo a disponibilidade desse meio de transporte no Centro 
(90%). Ao mesmo tempo, quando indagados a respeito dos possíveis impactos da alternativa de 
transporte nos negócios em que trabalham, cerca de metade dos respondentes declararam possuir 
expectativas positivas e outros 27% consideram esses impactos indiferentes. Por outro lado, um quinto 
dos questionados consideram que não haverá benefício algum para a empresa em que trabalham.  
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Notadamente, entre os imóveis passíveis de remoção, a maioria dos entrevistados, desconhecendo 
detalhes do projeto, acham que a disponibilidade do VLT no centro seria boa ou ótima, além de 
acreditarem que poderia trazer benefícios para sua empresa. A exceção foi a pessoa entrevistada na 
oficina e funilaria na rua da Constiuição, número 427, na Vila Mathias, que não considera rium a 
disponibilidade dessa alternativa de transporte, além de não reconhece benefícios para o negócio em que 
trabalha. Nenhum dos respondentes em locais passíveis de remoção havia, até o momento da pesquisa, 
participado de qualquer discussão sobre o projeto. 
 

Figura 8.3.9.2-6 - Opinião sobre transporte público no Centro Figura 8.3.9.2-7 - Opinião sobre o VLT no Centro 

Figura 8.3.9.2-8 - Conhecimento sobre o VLT Figura 8.3.9.2-9 - Opinião sobre o VLT para a empresa 

Entre as empresas contempladas na pesquisa, a maior parte já se encontra instalada no local atual há 
mais de 10 anos (47%); outro um terço se instalou no local há menos de 5 anos. Nos bairros do Centro, 
Vila Mathias e Macuco encontra-se a maior parcela de empresas, na amostra, instaladas no local há mais 
de cinco anos, representando mais de 70% das empresas, muitas delas inclusive instaladas há mais de 
10 anos no mesmo endereço. Por outro lado, no bairro Encruzilhada constatou-se um percentual maior 
de empresas instaladas há menos de 5 anos no local, cerca de 55%. Entre as empresas instaladas em 
locais passíveis de remoção, identificam-se tanto estabelecimentos mais recentes, como a empresa Líder 
Emergências Médias, localizada na rua Campos de Melo, número 360 na Encruzilhada, desde 2010, 
quanto empresas mais antigas, como a transportadora Transcotainer, localizada desde 1984 na rua João 
Pessoa, número 46 no Paquetá. 
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Figura 8.3.9.2-10 - Ano de instalação da empresa Figura 8.3.9.2-11 - Vínculos com associações 

Segundo os respondentes, o maior movimento de clientes nas empresas se concentra nos meses de 
outubro, novembro, dezembro e janeiro. Esses meses concentram cerca de metade das respostas, com 
destaque para os dois últimos meses do ano, quando a demanda dos setores de comércio e serviços se 
vê impulsionada pelo pagamento do 13° salário dos trabalhadores e pelo período de festas. Ao longo das 
semanas, são os dias úteis que concentram maior movimento, sendo que segunda-feira e sexta-feira são 
apontados como os dias de maior intensidade, com respectivamente 17% e 25% das menções. O dia da 
semana de menor movimento é o domingo, quando a maior parte dos estabelecimentos está fechado ou 
opera em turno reduzido.  
 

Figura 8.3.9.2-12 - Mês de maior movimento nas empresas Figura 8.3.9.2-13 - Dia da semana de maior movimento na 
semana 

 
Os resultados da pesquisa apontam que a maior parte dos respondentes não possui relação com 
entidades de classe ou organizações sociais, apenas 24% dos respondentes afirmou possuir algum 
vínculo com sindicatos ou associações. O bairro Paquetá apresentou o maior percentual de vínculos com 
sindicatos, cerca de 40% das respostas, mas o predomínio ainda é daqueles que não possuem vínculo 
algum. Por outro lado, o bairro Vila Nova apresentou o maior percentual de respondentes que não 
possuem vínculo com organizações sociais, cerca de 85%. Quando indagados sobre as relações entre os 
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profissionais da vizinhança, 93% dos respondentes afirmaram que as relações da região são ótimas, 
boas ou normais, apenas 3% considera que as relações na vizinhança são ruins, o que indica um bom 
nível de convivência entre os profissionais daquelas áreas. 
 
8.3.9.3     Resultados dos Questionários Aplicados aos Domicílios 
 
Assim como no questionário aplicado às empresas, o conjunto de perguntas que compõem o questionário 
aplicado aos domicílios pode ser dividido em cinco temas. 
 

 O primeiro tema visa à identificação do respondente, seu grau de instrução, educação e renda 
mensal; 

 O segundo tema traz questões sobre as famílias e moradores da propriedade, qual o tipo de 
moradia, a propriedade do imóvel, o número de casas de famílias no lote bem como a renda do 
domicílio; 

 O terceiro tema se refere à relação do respondente com o centro de Santos, com que frequência o 
mesmo visita a região e se ele gostaria de ver alguma modificação nos arredores; 

 O quarto tema trata da mobilidade do respondente e sua família, qual meio de transporte mais 
utilizado, sua opinião sobre a disponibilidade de transporte público na região, assim como o 
conhecimento do projeto de implantação do VLT e sua opinião sobre os benefícios da nova 
alternativa de transporte; 

 O quinto tema busca identificar possíveis vínculos entre os respondentes e organizações sociais, 
sindicatos, associações, etc. 

 
Cabe aqui registrar que o questionário voltado aos domicílios não foi aplicado no bairro do Centro por 
conta de suas características de ocupação, onde se constata quase que exclusivamente uso industrial e 
comercial. 
 
No quadro 8.3.9.3-1 apresenta-se a quantidade de questionários aplicados em cada bairro, bem 
compondo uma amostra total de 97. Na figura 8.3.9.3-1, na sequência, tem-se reproduzido o questionário 
aplicado.  
 

Quadro 8.3.9.3-1  
Questionários dos domicílios respondidos por bairro 

 

Bairro Centro Paquetá Vila Nova Vila Mathias Encruzilhada Macuco 

Respostas 0 4 17 16 38 22 
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QUESTIONÁRIO DOMICÍLIO 

 1- NÚMERO DO QUESTIONÁRIO: 

2- DATA: 

3- ENTREVISTADOR: 

4- ENTREVISTADO: 

CENTRO DE SANTOS 

5- FREQUENTA O CENTRO DE SANTOS?  (1) Sim     (2) Não 
COM QUE FREQUENCIA? 

 

COM QUE FINALIDADE? 

 

6- GOSTARIA DE VER ALGUMA MODIFICAÇÃO NO CENTRO DE SANTOS?      (1) Sim     (2) Não 
QUAL/QUAIS? 

 

MOBILIDADE 

7- QUAL O MEIO DE TRANSPORTE MAIS UTILIZADO PELA SUA FAMÍLIA? (1) Ônibus  (2) Bicicleta (3) Moto (4) Carro (5)  A pé 

8- CONSIDERA ESTA REGIÃO BEM SERVIDA POR TRANSPORTE PÚBLICO? (1)Sim     (2) Não                                        
AIS AS OPÇÕES EXISTENTES? 

9- CONHECE O VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS?  (1) Sim     (2) Não 

10- QUAIS INFORMAÇÕES VOCÊ CONHECE? JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA DISCUSSÃO SOBRE O VLT? 

 
 

11- O QUE ACHARIA SE ESTE MEIO DE TRANSPORTE SERVISSE O CENTRO?  
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

12- CHEFE DE FAMÍLIA? (1) Sim  (2) Não 13- SEXO: (1) Masculino   (2) Feminino 

14- ENDEREÇO: 

15- NATURALIDADE: (1) Santos   (2) Outro. Qual? 

16- ESTADO CIVIL: (1) Casado   (2) Solteiro   (3) Viúvo  (4) Separado    (5) Outro. Qual? 
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17- IDADE: 
 (1) até 20 anos (2) 21 a 28 anos (3) 29 a 40 anos (4) 41 a 50 anos (5) 51 a 60 anos (6) 60 anos ou+ 
18- DATA DE NASCIMENTO: 19- NÚMERO DE FILHOS: (0)(1)(2)(3 )(4)(5 ou +) 

20- GRAU DE INSTRUÇÃO:  (1) Analfabeto   (2) Ensino fundamental incompleto   (3) Ensino fundamental     
(4) Ensino médio incompleto (5) Ensino médio  (6) Ensino superior incompleto   (7) Superior completo ou mais 

21- OCUPAÇÃO: (1)  Empregado registrado (2) Empregado sem registro (3) Conta própria ou autônomo (4) Empregador 
(5)  Profissional Universitário Autônomo (6) Dona de casa (7) Desempregado (8) Outro 

22- RENDA MENSAL: (1) Até 1 salário mínimo (2) de 2 a 3 salários mínimos  (3) de 4 a 6 salários mínimos   (4) 6 salários mínimos ou + 

INFORMAÇÕES SOBRE FAMÍLIAS E MORADORES DA PROPRIEDADE 

23- TIPO DE MORADIA? (1) Casa (2) Apartamento (3) Cortiço (4)  Casa sobre comércio 

24-TIPO DE PROPRIEDADE? (1) Próprio (2) Alugado (3) Cedido (4) Cedido pelo empregador   (4)  Outros 

25-QUANTAS CASAS TEM NO LOTE? (1) (2) (3 ) (4) (5 ou 
+) 

26- QUANTAS FAMÍLIAS RESIDEM NO LOTE? (1) (2) (3) (4) (5  ou  +) 

27- QUANTAS PESSOAS RESIDEM NO DOMICÍLIO? (1) (2) (3) (4) (5  ou  +) 

28- RENDA MENSAL DO DOMICÍLIO : (1) Até 1 salário mínimo (2) de 2 a 3 salários mínimos  (3) de 4 a 6 salários (4) 6 salários mínimos ou + 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA POSSUI ALGUM VÍNCULO COM ALGUM SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO?  (1) Sim    (2)  Não QUAIS? 

 

 

O SR. PARTICIPA FREQUENTEMENTE DE ALGUM ENCONTRO/ATIVIDADE COMUNITÁRIA (RELIGIOSA OU NÃO)? QUAIS? 

31- COMO O SR. AVALIA AS RELAÇÕES DE VIZINHANÇA OU PARENTESCO ENTRE OS MORADORES DESSA ÁREA? 

 
Figura 8.3.9.3-1 - Questionário aplicado aos domicílios 
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Entre os respondentes, encontra-se uma maioria de indivíduos que estudaram até completar o ensino 
médio (43%), um quinto que ingressou no ensino superior, mas somente 18% afirmaram ter obtido a 
graduação superior. 
 
Por outro lado, o analfabetismo atinge 2% dos respondentes. No bairro do Macuco encontrou-se o maior 
percentual de respondentes com ensino superior completo (33%), enquanto que no bairro Vila Nova 
encontra-se o maior percentual de analfabetos (12%). Já no bairro Paquetá foram respondentes 
majoritariamente indivíduos que não chegaram a completar o ensino fundamental (50%). 

 
 

 
Figura 8.3.9.3-2 - Grau de instrução do respondente 

 
 
 

Com relação à ocupação dos respondentes, encontrou-se uma maioria de aposentados (36%). Juntos, os 
empregados registrados e os trabalhadores autônomos ou por conta própria somam 30% dos 
entrevistados. Os desempregados também atingiram um nível bastante elevado, alcançando 
aproximadamente um quinto das respostas. 
 
A alta presença de aposentados e desempregados pode ser, ao menos em parte, explicada pelos dias e 
horários em que foram aplicados os questionários, ao se passar nos domicílios durante o horário 
comercial nos dias úteis da semana, aumentam-se as chances de encontrar nas residências pessoas que 
não estão no mercado de trabalho, aí inclusas as donas de casa que representam 10% dos 
respondentes. 
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Figura 8.3.9.3-3 - Ocupação do respondente 

Na amostra, encontram-se 75% de indivíduos que auferem entre 1 e 3 salários mínimos mensais, sendo 
que 36% dos respondentes possui renda de até um salário mínimo mensal, enquanto os outros 39% 
declaram renda entre 2 e 3 salários mínimos. 
 
Na parcela de renda mais elevada, identifica-se 25% dos respondentes, sendo que 16% recebe entre 4 e 
6 salários mínimos mensais e 9% aufere mensalmente acima de 6 salários mínimos. Os bairros que 
apresentam menor nível de renda entre os respondentes nos domicílios foram Vila Nova e Paquetá, nos 
dois lugares todas as respostas se situam abaixo do teto de 3 salários mínimos. Já os bairros com maior 
nível de renda individual declarada foram o Macuco com 42% das respostas afirmando renda superior a 4 
salários mínimos, a Encruzilhada e a Vila Mathias, ambos com cerca de 25% das respostas também 
acima de 4 salários mínimos.  
 
Ao observar o nível de renda dos domicílios, percebe-se que a contribuição de outros membros da família 
ou residentes exercem um papel importante no complemento da renda, enquanto 36% dos respondentes 
recebem renda de até um salário mínimo mensal, o número de domicílios que declaram renda de apenas 
um salário corresponde a apenas 7% das respostas. Ao mesmo tempo, enquanto 16% dos respondentes 
declaram renda individual entre 4 e 6 salários mínimos, encontramos na amostra 38% dos domicílios 
dentro dessa faixa de renda. 
 
O mesmo acontece com a faixa de renda superior, enquanto 9% dos indivíduos da amostra possuem 
renda de 6 ou mais salários mínimos por mês, 20% dos domicílios se encontram nessa faixa de renda. A 
única faixa que não apresenta grande variação entre a proporção da renda de indivíduos e de domicílios 
é aquela entre 2 e 3 salários mínimos, permanecendo próxima de 35% das respostas.   
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Figura 8.3.9.3-4 - Renda mensal do respondente Figura 8.3.9.3-5 - Renda mensal do domicílio 
 

Na amostra a tipologia de moradia predominante são as casas, correspondendo a 82% dos domicílios 
respondentes. Os apartamentos correspondem a 13% dos domicílios, registra-se que foram identificados 
na amostra 5% dos domicílios do tipo cortiços, distribuídos por todos os bairros com exceção da Vila 
Mathias. 
 
A maior parte dos domicílios em que ocorreu a aplicação de questionários são imóveis próprios (61%), 
enquanto que os imóveis alugados correspondem a 36% da amostra. Já os lotes, são ocupados em sua 
maioria por apenas uma casa (86%). 
 
Com relação ao número de residentes nos domicílios, são mais raros aqueles em que vive apenas uma 
pessoa (12%), e predominam, na amostra, as casas com mais de cinco moradores (28%), enquanto que 
as casa com dois, três ou quatro moradores se distribuem de forma semelhante representando, cada um, 
cerca de 20% da amostra. O fato de predominarem na amostra domicílios com mais de cinco moradores 
explica a grande diferença entre a renda individual e a renda domiciliar declarada pelos respondentes. 
 
 

Figura 8.3.9.3-6 - Tipo de moradia Figura 8.3.9.3-7 - Propriedade do imóvel 
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Figura 8.3.9.3-8 - Quantidade de casas no lote Figura 8.3.9.3-9 - Quantidade de residentes na casa 
 

 
A maior parte dos respondentes afirma frequentar o centro de Santos (88%), sendo que destes 44% o faz 
semanalmente. Outros 37% o frequentam mensalmente, enquanto 18% vão ao Centro diariamente, o que 
indica uma relação próxima dessas pessoas com o bairro. Entre os motivos que levam essas pessoas a 
se deslocarem até o centro prevalecem às compras, mencionadas por 58% das respondentes. Em 
segundo lugar está a necessidade de ir ao banco, que abrange 43% dos respondentes. E 29% das 
pessoas afirmaram que vão ao Centro a trabalho, enquanto 14% realizam atividades de lazer ou passeio 
naquele local.   
 
Entre os respondentes em domicílios foi menor o percentual de pessoas que afirmaram desejar ver 
modificações no Centro, quando em comparação com os resultados dos dados dos questionários 
aplicados nas empresas. 
 
Nos domicílios, aproximadamente metade dos respondentes gostariam de ver alguma modificação no 
centro, enquanto que nas empresas esta proporção alcançou 65%. Ainda assim, esse pode ser 
considerado um índice elevado. Cerca de metade dos respondentes nos domicílios gostariam que o 
centro de Santos fosse revitalizado e reurbanizado, demandas essas que podem, ao menos em parte, ser 
supridas pelas reformas que envolverão a implantação do VLT. 
 
Já o desejo de melhoria no transporte é identificado na resposta de 28% dos respondentes, sendo que 
esse corresponde diretamente ao escopo do VLT. Por último, cerca de um quarto dos respondentes 
gostariam que a segurança da região fosse maior assim como a limpeza daquelas vias. 
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Figura 8.3.9.3-10 - Frequência no Centro Figura 8.3.9.3-11 - Finalidade com que frequenta o Centro 
 
 

Figura 8.3.9.3-12 - Opinião sobre modificações no Centro Figura 8.3.9.3-13 - Sugestão de modificação no Centro 

 
De maneira geral, os resultados da pesquisa indicam que a maior parte dos respondentes em domicílios 
está satisfeita quanto à disponibilidade de transporte público nas regiões onde residem, sendo que 
apenas um quinto dos respondentes afirmou não estar satisfeito com o serviço de transporte público em 
sua região. O ônibus é identificado como o principal meio de transporte utilizado por 62% dos 
respondentes. Já o automóvel particular é relatado como opção para 29% dos respondentes, a bicicleta é 
relatada como opção de 11% dos respondentes, e a caminhada foi mencionada por 6% dos 
respondentes. A motocicleta é relatada como a opção menos utilizada, sendo mencionada por apenas 
5% dos respondentes em domicílios.  
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Figura 8.3.9.3-14 - Opinião sobre transporte público na própria 
região 

Figura 8.3.9.3-15 - Meio de transporte mais utilizado pela 
família 

 
O conhecimento sobre o projeto do VLT se mostra bastante disseminado entre os respondentes nos 
domicílios – aproximadamente 90% deles afirmam saber do que se trata. A taxa de aprovação do VLT 
entre os respondentes também é bastante elevada, sendo que 96% deles achariam bom ou ótimo se 
esse transporte servisse o Centro. No entanto, poucos desses respondentes afirmaram ter participado de 
alguma discussão sobre o projeto.  
 
 

Figura 8.3.9.3-16 - Conhecimento sobre o VLT Figura 8.3.9.3-17 - Opinião sobre o VLT no Centro 
 

 
A partir das respostas obtidas pode-se inferir que as relações na vizinhança onde foi realizada a pesquisa 
são boas, uma vez que apenas 7% dos respondentes declararam problemas na convivência do bairro. 
Assim como nos questionários aplicados às empresas, os respondentes dos domicílios não apresentam 
um elevado grau de participação em organizações sociais, associações de bairro, entidades ou sindicatos 
- apenas 31% afirmou possuir algum vínculo com esse tipo de organização.  
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Figura 8.3.9.3-18 - Vínculo com organizações sociais Figura 8.3.9.3-19 - Qualidade da relação com a vizinhança 
 

 
8.3.9.4  Organização Social  
 
As associações e sindicatos mencionados nas entrevistas aplicadas nas empresas e nos domicílios estão 
listados no Quadro 8.3.9.4-1. Igualmente, as associações atuantes na ADA, identificadas por pesquisa de 
dados secundários, estão elencadas no Quadro 8.3.9.4-2. 

 
Quadro 8.3.9.4-1 

Sindicatos, organizações sociais e associações relatadas nas entrevistas 
 

Organização Endereço Contato Site 

Sindicato dos 
Bancários de 
Santos e Região 

 Avenida Washington 
Luiz, 140 Santos/SP 

(13) 3202-1670 / 
0800 771 1920  

http://www.santosbancarios.com.br/ 

Sindicato dos 
Motoristas 
Rodoviários 

Av. Conselheiro Nébias, 
Vila Mathias Santos/SP  

(13) 3228-9200 http://www.sindrodsantos.com.br/ 

Sindicato dos 
Portuários 

Rua Júlio Conceição, 91 
- Vila Matias - 
Santos/SP 

(13) 4009-0300 http://www.sindaport.com.br/ 

Sindicato dos 
Metalúrgicos 

 Av. Ana Costa, 55, 
Santos/SP 

(13) 3226-3575 http://metalurgicosbs.org.br/ 

Sindicato dos 
Engenheiros 

Rua Genebra, 25 - CEP 
01316-901 - São Paulo 

 (11) 3113-2600 http://www.seesp.org.br/site/ 

Associação dos 
Engenheiros e 
Arquitetos de 
Santos 

Rua: Dr. Artur Porchat 
de Assis, 47  
Boqueirão - Santos/SP  

 (13) 3288-1110 http://www.aeas.com.br/ 

Associação do 
Bairro Encruzilhada 
(Soc. de 
Melhoramentos 
Bairro 
Encruzilhada) 

Praça Padre 
Champagnat, 01 - 
Encruzilhada, Santos - 
SP 

- 
https://plus.google.com/111810029
626941363816/about?gl=br&hl=pt-
BR 

Sindicato dos 
Estivadores 

Rua dos Estivadores, 
101, Santos/SP 

estivasantos@ya
hoo.com.br 

http://www.federacaodosestivadore
s.org.br/modules/smartpartner/partn
er.php?id=30 

Sindpetro 
Av. Conselheiro Nébias, 
248. Vila Mathias. 
Santos, SP 

(13) 3202-1100 http://www.sindipetrolp.org.br/ 

Sindicato dos Rua Dr. Bittencourt (11) 3106-5098 http://www.sispesp.com.br/ 
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Organização Endereço Contato Site 

Funcionários 
Públicos de São 
Paulo 

Rodrigues, 88 - 5º 
andar, cj 502
São Paulo / SP 

Sindicato dos 
Professores  

Av. D. Ana Costa, 145 - 
Vila Mathias, Santos - 
SP 

(13) 3234-1071 www.sinprosantos.org.br/ 

Igreja (Paróquia) 
Bom Jesus 

R. Amador Bueno, 190 - 
Centro, Santos - SP, 
11013-150 

- 

https://pt-
br.facebook.com/pages/Par%C3%B
3quia-Bom-Jesus-ICAC-
SantosSP/605713462797336 

Igreja São Judas 
R. Saturnino de Brito, 
112 - Marapé, Santos - 
SP, 11070-010 

(13) 3251-4843 
https://pt-
br.facebook.com/igrejasaojudasmar
ape 

ONG Momento do 
Abraço 

n/a n/a n/a 

Sindicato Asseio e 
Manutenção 
SIEMACO 

Alameda Eduardo 
Prado, 628/648 - Santa 
Cecília 
São Paulo 

11 3821-6444 http://www.siemaco.com.br/ 

Sindicato das 
Empresas de 
Transporte 
SINDISAN 

 R. Dom Pedro II, 89 - 
Centro, Santos - SP, 
11010-080 

(13) 2101-4745 http://www.sindisan.com.br/ 

Assistencial Social 
APASEN 

 Rua Conselheiro João 
Alfredo, 340 - Santos 

(13) 3307-6066 http://apasembs.com.br/ 

SEST SENAT 
Praça Adalberto 
Panzan, 151 - Náutica 
III, São Vicente. 

 (13) 3465-1300 

https://pt-
br.facebook.com/pages/SEST-
SENAT-S%C3%A3o-
Vicente/612718738751973 

SINDETUR 
Av. Vieira de Carvalho, 
115, São Paulo - SP 

(11) 3224-8544 www.sindetursp.com.br/ 

Sindicato dos Bares 
e Restaurantes 
SINTHORESS 

Rua XV de Novembro, 
28 - 3º andar - salas 301 
a 306 Santos - SP 
 

(13) 3219-5559 http://www.sinthoress.org.br/ 

Sindicato dos 
Condomínios 
SICON  

Av. Conselheiro Nébias, 
472 - Encruzilhada, 
Santos - SP 

(13) 3326-3083 www.sicon.org.br/ 

Sindicato dos 
Comerciários 

Rua Itororó,79 -
4o/8o and. 
Centro/Santos 

 (13) 2138-6060 http://www.comerciarios.com.br/ 

Sindicato do 
Comércio Varejista 

Av. Ana Costa, 25 – Vila 
Mathias – Santos / SP 

(13) 2101-2800 http://www.acvs.com.br/ 

Sindicato dos 
Professores 
APOESP 

Rua Alexandre 
Herculano, 169 - 
Gonzaga – CEP 11050-
031 

(13) 3301-2891 / 
3221-3096 http://www.apeoesp.org.br/ 

Sindicato da Polícia 
Civil SINPOLSAN 

Rua Oswaldo Cruz 167 
- Boqueirão 

(13) 3302-3583 http://www.sinpolsan.com.br/ 

Paróquia Santo 
Antônio do Embaré 

 Av. Bartolomeu de 
Gusmão, 32 - Embaré, 
Santos 

(13) 3227-5977  

Sindicato dos 
Farmacêuticos 
SIMPRAFARMAS  

Rua Floriano Peixoto, 
50 - 1° andar Gonzaga - 
Santos 

(13) 3285-1320 http://www.sinprafarmas.org.br/ 

Sindicato da 
Construção Civil 
SINDIONSP 

Av. D. Ana Costa, 255 

Santos 
 

(13) 3222-5396 sindusconsp.com.br 
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Quadro 8.3.9.4-2 
Associações e entidades de bairro identificadas como atuantes na área diretamente afetada (ADA) 

 

Organização Endereço Contato Site 

Conselho Municipal 
de Entidades de 
Bairro COMEB 

Rua XV de 
Novembro, nº 195 -
 3º andar
Centro 

(13) 3201-5251 
http://www.portal.santos.sp.gov.br
/conselhos/page.php?26 

Sociedade de 
Melhoramentos 
Bairro Encruzilhada 

Praça Padre 
Champagnat, 01 - 
Encruzilhada, Santos 
- SP 

- 
https://plus.google.com/11181002
9626941363816/about?gl=br&hl=
pt-BR 

Sociedade de 
Melhoramentos do 
Bairro Macuco 

R. Borges, 242 - 
Macuco, Santos - SP 

(13) 7811-3397 smmacuco.blogspot.com/ 

Associação 
Moradores e 
Amigos Vila 
Mathias 

- - 

https://pt-
br.facebook.com/pages/Associa%
C3%A7%C3%A3o-De-Moradores-
E-Amigos-Da-Vila-
Mathias/158295981022831 

 
 
8.3.9.5   Jornais Locais / menções ao trecho Conselheiro Nébias - Valongo do VLT 
 
Além das informações disponibilizadas pela EMTU por meio de uma audiência de pré-qualificação no 
mês de outubro de 2014, ocorrida na AGEM (Santos), e de uma página na internet especificamente 
voltada ao VLT (http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/vlt-baixada/sobre-vlt/), são encontradas informações 
referentes a este empreendimento nos principais jornais da região da baixada santista. Estas são 
bastante positivas, indicando boa aceitação da mídia e, consequentemente, da opinião pública.  
 
Uma das matérias, vinculada no jornal A Tribuna, do final de outubro, informou a realização desta 
audiência pública, e destacou a questão das desapropriações, fornecendo informações prévias sobre o 
assunto, apontando os trechos e avenidas em que existe potencial de desapropriação. O texto também 
informa que o processo de individualização dos imóveis que entrarão da Declaração de Utilidade Pública 
(DUP) seria finalizado em dezembro de 2014. 
 
Também foram encontradas alusões à importância do VLT para a mobilidade e sua contribuição para a 
revitalização e modernização da região central de Santos. O VLT também é descrito por jornalistas que 
experimentaram fazer uma viagem no vagão como um meio de transporte confortável, silencioso, rápido 
e possivelmente positivo para o comércio das vias por onde passa por propiciar boa visibilidade através 
de amplas janelas.  
 
Por outro lado, uma reportagem no jornal Diário do Litoral destaca para um possível impacto decorrente 
de obras do VLT. A matéria descreve o deslocamento de um ponto de consumo de crack por conta da 
movimentação das obras do VLT próximas à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, no bairro José Menino 
em São Vicente, onde se situará uma das paradas do trecho Barreiros-Porto. O local que era conhecido 
como uma “cracolândia”, não apresenta mais presença de usuários de drogas. Mas isso não é visto como 
uma solução para o problema, tendo em vista que essas pessoas possivelmente se deslocaram para 
outros locais/regiões. 
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http://www.atribuna.com.br/cidades/emtu‐apresenta‐em‐audiência‐novo‐traçado‐do‐vlt‐em‐santos 
Sexta‐feira, 31 de Outubro de 2014 ‐ 22h21  

Transporte público  
EMTU apresenta em audiência novo traçado do VLT em Santos  
Fernanda Haddad 

Apesar de ainda não ter o aval para a instalação do segundo trecho do Veículo Leve sob Trilhos (VLT), a Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) apresentou, nesta sexta-feira (31), como será o novo traçado entre a Avenida Conselheiro 
Nébias e o Valongo, em Santos. A previsão para o início das obras é a partir do final do primeiro semestre de 2015.
 
O traçado inicial do VLT neste pedaço da implantação compreendia ida e volta dos trens pela Avenida Conselheiro Nébias. Inclusive, a 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) já havia avaliado os estudos de impacto ambiental e liberado a licença para 
implantação do equipamento.
 
No entanto, a pedido da Prefeitura de Santos, a EMTU alterou o trajeto. Na ida, o VLT vai passar pela Rua Campos Melo, em direção ao 
Valongo. Depois, o trem volta pela Rua Constituição, Rua Luiz de Camões, e pega apenas um trecho da Conselheiro Nébias.
 
Com a mudança, a empresa teve que elaborar um novo projeto básico e realizar novos estudos de impacto ambiental. A alteração, segundo o 
presidente da EMTU, Joaquim Lopes, atrasou a viabilização das obras do segundo trecho.
 
“Tivemos que fazer uma nova licitação, o que impôs ao cronograma um prazo adicional muito grande. O importante é que a gente está 
saindo com um projeto em consenso (com o Município)”.
 
A EMTU deve protocolar o conjunto de estudos de impacto ambiental junto à Cetesb em dezembro, solicitando a licença de instalação. 
Lopes espera que o processo de avaliação da companhia ambiental leve de 60 a 90 dias. Liberada a licença, a empresa deve publicar o edital 
de contratação da obra. “Com a empresa que vai fazer as obras contratada, são 24 meses para a entrega do trecho pronto”,ressalta. 

 

Para a instalação do VLT em Santos serão necessárias desapropriações de moradias 

Desapropriações 
 
Para providenciar o novo trecho do VLT, a EMTU afirma que precisará fazer desapropriações. Joaquim Lopes não sabe ainda a quantidade 
de imóveis que serão desocupados, mas as áreas já estão definidas.
No trajeto de ida dos trilhos, serão desapropriados dois trechos da Rua Campos Melo, outro na Rua Dr. Cochrane, e mais um na Rua João 
Pessoa. Já na volta, as desocupações ocorrerão em três pontos da Rua Constituição, um local da Rua Luis de Camões e um terceiro na 
Avenida Conselheiro Nébias.
O processo de individualização dos imóveis que serão desapropriados também deve ser finalizado até dezembro, quando a EMTU vai dar 
entrada na Declaração de Utilidade Pública (DUP), que viabiliza as desocupações.

Figura 8.3.9.5-1 - Notícia de A Tribuna sobre a audiência da segunda fase do VLT 
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http://www.diariodolitoral.com.br/conteudo/42899‐construcao‐da‐segunda‐fase‐do‐vlt‐tera‐ 
inicio‐em‐
2015

 
30 de setembro de 2014 às 20h12 ‐ Atualizado em 30 de setembro de 2014 às 20h13 

Construção da segunda fase do VLT terá início em 2015 
A  informação  foi  passada  nesta  terça‐feira  (30)  pelo  secretário  estadual  de  Transportes  Metropolitanos,  Jurandir  Fernandes,  durante  o 
Seminário de Mobilidade Urbana Sustentável da Baixada Santist Da Reportagem 
 
Mais um importante investimento irá contribuir para os deslocamentos dos moradores de Santos e região. Até o final do ano, deverá ser realizada a pré‐
qualificação  das  empresas  para  a  concorrência  pública  da  segunda  fase  do  Veículo  Leve  Sobre  Trilhos  (VLT),  que  interligará  o  futuro  terminal 
Conselheiro Nébias (primeiro trecho) até a região central da cidade, no Valongo. 
 
A  informação  foi passada nesta  terça‐feira  (30) pelo secretário estadual de Transportes Metropolitanos,  Jurandir Fernandes, durante o Seminário de 
Mobilidade Urbana Sustentável da Baixada Santista, promovido pela prefeitura e a Agência Metropolitana da Baixada Santista (Agem), na Associação 
Comercial de Santos. “No final de outubro vamos começar as audiências públicas, o que deve durar entre 45 e 60 dias. Nossa estimativa é lançar a pré‐
qualificação até o final do ano e a licitação no primeiro trimestre do ano que vem”. 
 
De acordo com o presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), Joaquim Lopes, o primeiro trecho de 11 km entre Barreiros 
(São Vicente) e o Terminal Porto (Santos) está 70% concluído, com início de operação comercial estimado para março de 2015. “Estamos prevendo no 
primeiro trecho realizar cinco viagens hora por sentido, com intervalo de 10 minutos e meio. Até o final de 2016, com o trecho até o Valongo, serão 11 
viagens hora/sentido,  com  intervalo de 3,5 a 7 minutos”, disse  Lopes,  lembrando que o VLT estará  integrado  com o  transporte  coletivo e  sistema 
cicloviário das duas cidades. 
 
A expansão do VLT até o Valongo, inicialmente prevista pela avenida Conselheiro Nébias, teve o traçado alterado por sugestão da Prefeitura de Santos. 
“O projeto do VLT nesta segunda fase, além de contribuir para a mobilidade urbana, será determinante para a requalificação do entorno do Mercado 
Municipal”, destacou o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. 

 
A expansão do VLT até o Valongo teve o traçado alterado por sugestão da Prefeitura de Santos (Foto: Luiz Torres/DL) 

Integração  

 

O chefe do Executivo santista também lembrou os investimentos do município para incentivo ao transporte coletivo, uso das bicicletas e 
diversificação de modais, além dos projetos para novos acessos na entrada da cidade e os túneis ligando a cidade ao Guarujá e a São 
Vicente. 
 
“A Baixada Santista vive um momento de pujança econômica e precisamos preparar a região para o futuro, para preservarmos o nosso 
maior patrimônio que é a qualidade de vida”, disse Paulo Alexandre, lembrando a criação do Plano Metropolitano de Desenvolvimento 
Estratégico da Baixada Santista, lançado recentemente pela Agem, que prevê ações a serem adotadas até 2030. 
 
Traçado VLT - 2ª fase 

Ruas Campos Mello, Dr. Cochrane e João Pessoa, avenida São Leopoldo, ruas São Bento, Visconde do Embaré, Amador Bueno, 
Constituição e Luiz de Camões e avenida Conselheiro Nébias até a Francisco Glicério. Extensão de 8 km. 

 
Figura 8.3.9.5-2 - Notícia do Diário do Litoral sobre segunda fase do VLT 
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http://www.diariodolitoral.com.br/conteudo/31277‐fabricantes‐dos‐trens‐garantem‐aceitacao‐do‐vlt 

 
31 de março de 2014 às 10h30 ‐ Atualizado em 31 de março de 2014 às 10h24 

Fabricantes dos trens garantem aceitação do VLT 
Cerca de 30 mil valencianos usam diariamente o VLT, cujos primeiros veículos estarão em Santos em 22 de maio próximo, quando serão 
liberados para testes por Carlos Ratton 
De Valência (Espanha) 

Cerca de 30 mil pessoas diariamente utilizam o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) em Valência, na  
Espanha, cuja população é de 700 mil habitantes  ‐ mesmo número de moradores de Santos e São Vicente. A partir de 2015, santistas e vicentinos 
passarão a ter o transporte como nova opção de deslocamento. 
Esta semana, os 12  jornalistas da  região que acompanharam a comitiva brasileira em viagem àquela cidade  litorânea, banhada pelo Mediterrâneo, 
percorreram alguns quilômetros dentro do (VLT) para conhecer de perto a relação do transporte com a Cidade e com seus moradores. De imediato, o 
VLT se mostrou equipamento confortável, seguro, silencioso e, apesar da pouca velocidade, eficaz em relação ao tempo, pois não para em semáforos.  
Dentro da  composição, em entrevista ao Diário do  Litoral, o vice‐presidente da Vossloh, empresa  responsável pela  fabricação dos  trens,  Juan  José 
Sanchis, disse que o  santista não  terá dificuldades de adaptação.  “O VLT  funciona em Valência desde 1992. Ele percorre 18 quilômetros e possui 
câmeras internas, para dar mais segurança à população e evitar vandalismo. Isso aproxima a população ao veículo”, disse Juan Sanchis. 
Conforme observado pelo Diário, o VLT é  semelhante a um metrô de  superfície,  só que  com velocidade  reduzida. Porém, permite que os usuários 
possam contemplar a paisagem da cidade, diminuindo o estresse diário. “Os turistas também costumam apreciar o VLT em função da visibilidade e o 
próprio desenho dos vagões, que se identificam com a cidade”, afirma o vicepresidente Vossloh – empresa alemã com sede na Espanha. 
Fabricantes dos trens garantem aceitação do VLT | Diário do litoral Página 2 de 3 

 
Primeiro VLT estará em Santos em 22 de maio (Foto: Nara Assunção) 
Segundo apurado pela reportagem, a adoção do VLT diminuiu o  fluxo de veículos e, por ter uma parada a cada 300 metros, mantém o movimento 
comercial. Além disso, por ser elétrico, não prejudica o ecossistema. “O VLT se integrou à Cidade de Valência, que foi pioneira na Espanha em adotar o 
transporte, já bastante usado na França. É um transporte de baixa manutenção. O VLT não atrapalha o cotidiano das pessoas”, afirma. 
Na área de manutenção do VLT, o gerente de projetos da Vossloh, Javier Julián, explica que a  incidência de acidentes envolvendo outros veículos se 
mostrou, ao longo dos anos, muito baixa. “O sistema é muito eficiente em função da sincronia com os semáforos. Além disso, as locomotivas possuem 
um sistema frontal de absorção de impactos, que inclusive não perfura os veículos atingidos. Os assentos também possuem sistema de amortecimento, 
preservando os usuários”, garante Julián, que também é responsável pelo projeto em Santos e São Vicente. 
Chegada 
Como já anunciado, a primeira das 22 composições do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) estará em Santos em 22 de maio próximo, quando será liberada 
para  testes. Os veículos  serão  transportados para o Porto de Bilbao  (ainda na Espanha) por  caminhões,  seguirão de navio até o Porto de Amberes 
(Bélgica) e depois para o Porto de Santos. 
As três primeiras composições elétricas já estão prontas e serão embarcadas até dezembro. Outras seis serão montadas no Brasil, na Cidade de Três 
Rios (RJ), totalizando nove composições no primeiro lote. As demais 13 composições também serão montadas no País. Cada composição é formada por 
sete vagões (incluindo a locomotiva), tem 44 metros de comprimento, com 14 portas e capacidade para 400 passageiros (72 sentados). 
A primeira estação – na Vila Valença, em São Vicente  ‐ será entregue  já em abril. A velocidade máxima é de 70 quilômetros por hora e o tempo de 
espera será entre três e cinco minutos no máximo. O VLT operará em um trecho de 11 quilômetros entre Barreiros (São Vicente) e o Porto de Santos, 
cuja linha será ampliada à Avenida Conselheiro Nébias e Valongo. 
O projeto todo – obras e veículos – custará mais de R$ 1 bilhão ao Governo do Estado de São Paulo.  
Somente com os trens serão gastos R$ 250 milhões. Os 22 trens terão capacidade de transportar 220 mil de pessoas por dia. O VLT vai funcionar das 5 
da madrugada à meia noite, sendo que sua manutenção ocorrerá no intervalo desse período. De Samaritá (São Vicente) ao Porto, o passageiro levará 
30 minutos – 50% a menos que o deslocamento feito por outro meio de transporte. 
Os executivos da Vossloh, empresa parceria da brasileira TTrans, confirmaram, durante visita à fabrica do VLT, que o equipamento terá janelas amplas, 
ares‐condicionados, luminárias de led, espaço para cadeirantes e obesos, sistema de gravação de imagem e outros equipamentos, que permitirão ao 
condutor total visão do sistema operacional. 

 
 

Figura 8.3.9.5-3 - Notícia do Diário do Litoral sobre a qualidade do VLT 
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31/10/2014 22h41 ‐ Atualizado em 31/10/2014 22h41 

Obras  do  VLT  são  vistoriadas  por  autoridades  de  Santos  e  São 
Vicente 

Autoridades visitaram o trecho da Avenida Francisco Glicério.  Importância 
sobre a segunda fase do trajeto foi destacadas 

 
Autoridades visitaram trecho de obras do VLT (Foto: Marcelo Martins / Prefeitura de Santos) 

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, e o diretor‐presidente da EMTU, Joaquim Lopes, 
estiveram em  Santos e  São Vicente, no  litoral de  São Paulo,  vistoriando  as obras do  trecho Barreiros‐Porto do 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa também participou da  inspeção, 
que aconteceu na tarde desta sexta‐feira (31). 
As autoridades visitaram o trecho da Avenida Francisco Glicério, entre a Avenida Bernardino de Campos e a Rua 
Visconde de Cairu, no Campo Grande. Em São Vicente a vistoria aconteceu na Estação Barreiros, e seguiu a bordo 
de uma das composições que fez o percurso até a Estação Mascarenhas de Moraes. 
Além de vistoriar o andamento das obras do VLT e as  intervenções no entorno da  região do Campo Grande, as 
autoridades destacaram sobre a importância da segunda fase do trajeto, em 2015, quando o VLT irá até a região 
central, fazendo a ligação com o porto de Santos. 

 
Figura 8.3.9.5-4 - Notícia do Portal G1 sobre as obras do VLT 
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Rota do crack segue sólida na Baixada Santista 
Santos e São Vicente aderem a programa federal, mas locais de consumo da droga ainda persistem por Luigi Di Vaio 
“Substantivo feminino. Área frequentada por drogados especialmente em crack”. Essa é a definição do Houaiss para o verbete “cracolândia”. A se 
considerar a classificação de um dos mais  importantes dicionários da Língua Portuguesa, há um hiato entre o Poder Público e a  realidade de 
Santos e São Vicente, quando se trata nos locais de consumo de uma das mais poderosas drogas. 
O descompasso entre as versões das administrações municipais e a realidade das ruas está nas respostas enviadas à Redação: “Santos não possui 
cracolândia”, atesta a Secretaria de Comunicação e Resultados (Secor) da Prefeitura de Santos. Já São Vicente afirma realizar um mapeamento 
das  concentrações de moradores de  rua  e das  cracolândias.  “Porém,  trata‐se de uma população  flutuante, que migra  com muita  frequência 
dentro e fora do território do Município”. 
 
O Diário do Litoral percorreu, de segunda a quinta‐feira, alguns das conhecidas áreas de uso de crack, nas duas cidades. A primeira constatação 
chega até ser positiva: algumas cracolândias sumiram – como a de uma rua no Jardim Rádio Clube, na Zona Noroeste, e ao lado da Gruta Nossa 
Senhora de Lourdes, no  José Menino. Essa última  foi “desativada” em  função da movimentação das obras do sistema de Veículos Leves sobre 
Trens (VLT). A Estação Nossa Senhora de Lourdes – em fase de finalização – fica junto ao antigo local de consumo de crack. 
A segunda constatação é negativa. Embora as prefeituras tentem minimizar o problema, especialmente com a adesão ao programa do Governo 
Federal “Crack é possível vencer”, o placar ainda é desfavorável para o Poder Público. 
O ponto de uso de crack mais usado em Santos fica no Elevado Aristides Bastos Machado, ao lado do Túnel Rubens Ferreira Martins, no Centro, a 
Reportagem viu três grupos reunindo onze pessoas no total, sendo quatro mulheres, no começo da tarde da última segunda‐feira. Uma delas, de 
idade aproximada de 30 anos para quem a vê de longe, aparenta estar grávida. 
Em um dos cantos do elevado, em um desses  três grupos dá para ver  claramente no  registro  feito por Luiz Torres um dos homens usando o 
cachimbo da droga. A viatura do Diário do Litoral passa a uma velocidade baixa, chamando a atenção deles. Há sempre um atento, evitando 
aproximação ou abordagem. 
 
A presença de carretas de caminhões em vários pontos do Município também permite o surgimento, e posterior desaparecimento, de pequenas 
cracolândias. Atrás das estruturas desses veículos, com a ajuda de panos e lençóis velhos, usuários encontram o isolamento ideal para o consumo 
do entorpecente. 
Um desses pontos “ativos” fica na Rua Antonio Maia, no Macuco. A via é uma transversal da Avenida Mário Covas (ex‐Avenida Portuária) e conta 
como “facilitador” o fato de ser um pouco escura, mesmo de dia, em função da sombra de grandes árvores. Na segunda e na terça‐feira, o Diário 
do Litoral constatou a presença de pessoas escondidas atrás de carretas, mas não  foi possível dar um “flagrante” do consumo da droga.  Isso 
porque, ao verem o carro da Reportagem, membros do grupo se mostraram incomodados. 
Outro ponto retratado em reportagens do Diário do Litoral ficava no Jardim Rádio Clube, na Zona Noroeste. Pelo menos três vezes, o Diário do 
Litoral constatou a presença de usuários na mesma rua, no ano passado. Durante a última semana, a Reportagem retornou ao local e encontrou 
apenas lixo. E ninguém usando qualquer droga. 
São Vicente 

O Centro de São Vicente também conta com seu ponto de uso de crack, consumido, segundo comerciantes, por quem dorme no local. O ponto é 
na  Rua Martim  Afonso,  em  frente  ao  antigo  prédio  do  INSS.  De  dia,  com  o  comércio  aberto,  é  difícil  constatar  o  consumo.  À  noite,  sem 
movimento, o cenário muda. “Já tive até de brigar com um usuário para tirar ele de frente da minha loja, porque ele estava causando confusão”, 
conta um comerciante. 
Às margens da Rodovia dos Imigrantes também se formam rodas para o compartilhamento de cachimbos de crack. Especialmente em duas áreas 
quase na divisa com Praia Grande. 
O ponto de maior concentração fica na Imigrantes, debaixo da Avenida Nações Unidas, no Parque Bitaru. 
 
Número de encaminhamentos em Santos subiu este ano 

A Prefeitura de Santos aderiu ao Programa “Crack, é possível vencer” em março de 2013. E, no ano passado, a Cidade encaminhou 70 usuários 
para  comunidades  de  recuperação,  situadas  em  Itanhaém,  Peruíbe  e Guarujá. Até  esta  semana,  o  número  de  encaminhamentos  deste  ano 
chegou a 79. 
Há sempre um atento, evitando aproximação ou abordagem (Foto: Luiz Torres/DL) 
A Secor informou que está prestes a divulgar o atual número de dependentes de crack e, embora entenda que não há cracolândia no Município, 
diz que a equipe de consultório de rua atua semanalmente nos “locais onde há cena de uso de drogas” com esses usuários, “visando a formação 
de vínculos e a redução de danos, ofertando cuidados de saúde e tratamento”. 
Ao  aderir  ao  “Crack,  é possível  vencer”,  Santos  ampliou de um para  três o número de  consultórios nas  ruas,  a  transformação do Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps) de nível II para nível III (e em regime de 24 horas), a implantação do Caps III na Zona Noroeste, implantação de duas 
unidades  de  Acolhimento  Transitório  Adulto  e  de  uma  Unidade  de  Acolhimento  Transitório  Infanto  Juvenil,  implantação  de  20  leitos  de 
desintoxicação em hospital geral, implantação de Caps Infanto Juvenil e ampliação de 30 para 60 vagas nas comunidades terapêuticas.  
A Prefeitura informa que está em fase de mobiliar e estruturar internamente o prédio Caps da Zona Noroeste e também está compondo a equipe 
para trabalhar no local. 
 

 
 

Figura 8.3.9.5-5 - Notícia do Diário do Litoral sobre usuários de crack em Santos 
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8.3.10 Contextualização do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Cultural e Arquitetônico 
 
O diagnóstico do patrimônio arqueológico, histórico, cultural e arquitetônico das áreas de influência do 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (fase 2), insere-se como parte dos estudos que consolidam 
este EIA, atendendo, dessa forma, as orientações e diretrizes do Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN, de acordo com a Portaria IPHAN MinC nº 230/2002 (revogada pela Instrução 
Normativa IPHAN 01/2015), que define os procedimentos necessários à compatibilização de licenças 
ambientais com estudos preventivos de arqueologia, além da Resolução SMA 34/03, que dispõe sobre as 
medidas necessárias à proteção do patrimônio arqueológico e pré-histórico quando do licenciamento 
ambiental de empreendimentos e atividades potencialmente causadores de significativo impacto 
ambiental. 
 
Assim, os estudos realizados nas áreas de influência do empreendimento, consolidados em relatórios 
técnicos específicos, protocolados no IPHAN, CONDEPHAAT e CONDEPASA, tiveram por objetivo 
diagnosticar o potencial arqueológico, histórico e arquitetônico dessas áreas, de modo a prevenir riscos 
ao conjunto do patrimônio cultural regional, através da adoção de medidas de proteção física e / ou de 
resgate de qualquer bem que por ventura possa estar inserido nas áreas a serem diretamente afetadas 
pelas obras de implantação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (fase 2). 
 
Oportunamente e previamente à qualquer intervenção (obras) para a implantação do VLT, estudos mais 
detalhados, incluindo pesquisas de campo e ações prospectivas interventivas, serão realizados em futuro 
próximo, conforme autorizados pela Portaria do IPHAN nº 8 (Departamento de Patrimônio Material e 
Fiscalização / Centro Nacional de Arqueologia), publicada no Diário Oficial da União em 06/02/2015. 
Esses estudos serão realizados na área a ser diretamente afetada pelo empreendimento, resultando no 
Diagnóstico Arqueológico Interventivo do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo.  
 
Dessa forma, atendendo à legislação federal referente ao patrimônio arqueológico, além de 
caminhamentos sistemáticos, deverá ser efetuada a observação do terreno em subsuperfície, através da 
adoção de cortes e sondagens arqueológicas. Caso esses estudos resultem na definição de potencial 
arqueológico positivo para a área ou, então, sejam identificados vestígios arqueológicos (pré-históricos ou 
históricos), deverão ser indicados, objetivando a mitigação ou prevenção de impactos, programas 
arqueológicos específicos, como prospecção intensiva, proteção ou salvamento acompanhado de 
curadoria e análises de laboratório. 
 
Por enquanto, o que se pode afirmar é que as fontes de documentação histórica disponíveis para a 
região, bem como as pesquisas arqueológicas realizadas, suportam a possibilidade da ocorrência de 
vestígios materiais na ADA do empreendimento, especialmente relacionados à época pré-colonial e 
histórica recente. 
 
Complementarmente, também ficou evidente na ADA e AID a presença de vários bens arquitetônicos 
tombados pelos órgãos de proteção, de diferentes esferas, os quais deverão ser consultados para 
posterior manifestação quanto à viabilidade de implantação do VLT. 
 
8.3.10.1   Arqueologia e etno-história 
 
As pesquisas arqueológicas desenvolvidas nas últimas décadas no litoral paulista revelam que a 
ocupação humana mais antiga nesta região foi a dos pescadores-caçadores-coletores, que deixaram 
como remanescentes os sítios arqueológicos denominados Sambaquis1. Tais sítios, construídos ao longo 
de muitos anos pelos grupos de pescadores-caçadores-coletores2, são constituídos principalmente de 

                                                           
1 O nome Sambaqui tem sua origem nas palavras “Tamba Ki”, cujo significado na língua Tupi é monte de concha (tamba = 
mariscos e ki = amontoado), 
2 Definição utilizada para designar os sambaquieiros, grupos que se dedicavam à pesca, à coleta e à caça, ocupando grandes 
extensões do território brasileiro entre 6000 e 1000 anos atrás. Possuem como elementos de cultura material uma série de objetos 
produzidos em pedra e osso, e diferenciam-se dos demais grupos já conhecidos pelos estudos arqueológicos, principalmente, 
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empilhamentos de moluscos, entre outros restos provenientes da fauna marinha e terrestre, além de 
estratos arenosos ou terrosos, totalmente diferentes dos demais tipos de sítios arqueológicos existentes 
no país. 
 
Os testemunhos da ocupação sambaquieira estão dispersos por grande parte do litoral brasileiro, desde o 
Rio Grande do Sul até o litoral do Pará, com um intervalo espacial entre o sul da Bahia e o Maranhão 
onde estes sítios quase não são encontrados. (GASPAR, 2000). Os sambaquieiros baseavam sua 
economia de subsistência, sobretudo na pesca, e também na caça de animais de pequeno porte, coleta 
de moluscos, crustáceos e também de vegetais (BANDEIRA, 1992; FIGUTI, 1992 E 1993; FIGUTI & 
KLOKLER, 1996). 
 
Construídos em áreas de planície e de encosta, assentados em depósitos sedimentares ou sobre 
afloramentos rochosos, a maior parte dos sambaquis é encontrada em áreas lagunares-estuarinas, 
manguezais e lagoas salobras, estratégicas na obtenção de alimentos. As regiões estuarinas ofereciam 
uma imensa variedade de moluscos e crustáceos ao longo de todo ano, que podiam ser obtidos sem a 
necessidade de se despender muita energia em sua captura (LIMA, 2000). 
 
Os sambaquis, construídos principalmente entre 6000 e 1000 anos atrás, foram erigidos a partir de 
episódios sucessivos de acúmulo de material construtivo num mesmo local, resultando em montes de 
diversos tamanhos. Os aspectos morfológicos e as dimensões dos sambaquis podem variar bastante, 
principalmente em âmbito regional (GASPAR, 2000). 
 
Alguns sítios conchíferos encontrados no litoral paulista, entretanto, apresentam dimensões menores do 
que os tradicionais sambaquis dessa região, que podem atingir grandes extensões e altura que excede 
aos 10 metros. A estes sítios deu-se o nome de Acampamentos Conchíferos, acreditando-se tratar de 
áreas de moradia ou permanência temporária remanescentes do final da ocupação dos sambaquieiros no 
litoral (BARROS BARRETO, 1988). São na realidade sambaquis de pequeno porte, com aspecto 
morfológico mais plano, formados por lentes e bolsões de conchas pouco espessos arranjados em uma 
organização estratigráfica mais simples. Porém, de modo genérico são compostos pelos mesmos tipos 
de elementos, com as características formativas, estratigráficas e aparentemente também funcionais 
bastante semelhantes. Sítios conchíferos de pequeno porte encontram-se freqüentemente assentados 
sob paredões ou em abrigos sob rocha. 
 
Além das conchas, restos de fauna e areia, também podem estar presentes na estrutura desses sítios, 
vestígios de fogueira, artefatos líticos ou osteodontomalacológicos3, e ainda muitos sepultamentos. É 
comum verificar nos sambaquis, enterramentos de indivíduos acompanhados de objetos funcionais 
(ponta de projéteis, agulhas e furadores confeccionados em osso ou conchas; machados, polidores, 
pesos de rede, entre outros artefatos líticos), além de adornos como colares ou pingentes feitos a partir 
de conchas ou dentes de animais. Relacionados à ocupação sambaquieira do sul de São Paulo ao Rio 
Grande do Sul também são encontrados os zoólitos, artefatos líticos polidos com extremo requinte 
técnico e estético, representando diferentes figuras zoomórficas e inclusive antropomórficas (PROUS, 
1992). 
 
Durante muito tempo considerou-se que a formação dos sambaquis era resultante de um acúmulo de 
restos de cozinha e refugos alimentares descartados sem qualquer intencionalidade construtiva, por uma 
população nômade de caçadores-coletores. Tal concepção considerava que as sociedades 
sambaquieiras eram constituídas de “bandos” de coletores com grande mobilidade territorial, baixa 
demografia, com padrão de organização social simples, e que tardiamente teriam “evoluído” para uma 
economia pesqueira (BECK, 1972; PROUS & PIAZZA, 1977; GARCIA & UCHÔA, 1980; LIMA, 1991; 
DIAS JR., 1972; SCHMITZ, 1987). 
 

                                                                                                                                                                                                               
pelo tipo de sítio que construíram - os sambaquis. Para maiores informações ver PROUS, 1992; GASPAR, 1999 e GASPAR, 
2000. 
3 Artefatos arqueológicos elaborados em ossos, dentes ou conchas. 
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Entretanto, pesquisas arqueológicas mais recentes realizadas em diferentes sambaquis do litoral 
brasileiro vêm contribuindo com novas informações que superam esse antigo modelo interpretativo. 
Estudos de sambaquis localizados principalmente no litoral de Santa Catarina e Rio de Janeiro revelam 
que essas antigas populações litorâneas eram demograficamente muito expressivas, com significativa 
estabilidade territorial e com uma organização social e econômica bem mais complexa do que tinha se 
aventado até pouco tempo atrás (DE BLASIS et Al., 1998; GASPAR, 1999 e 2000; LIMA & MAZZ 1999; 
LIMA, 2000; GASPAR & BARBOSA, 1994; BANDEIRA, 1992; AFONSO & DE BLASIS, 1994; FIGUTI & 
KLÖKLER, 1996; GASPAR & DE BLASIS, 1992). 
 
Essa nova corrente teórica considera que, pelo menos alguns destes sítios, são monumentos 
intencionalmente construídos relacionados ao culto aos ancestrais, e sua formação é essencialmente o 
resultado de processos ritualísticos e simbólicos recorrentes por longos períodos. A construção de grande 
quantidade desses monumentos ao longo do litoral refletiria grande estabilidade territorial, econômica e 
cultural da população sambaquieira e uma significativa expansão demográfica, com padrões elaborados, 
cada vez mais complexos de organização social e política (SIMÕES, 2007; FISH et al., 2000; GASPAR, 
1999 e 2000; DE BLASIS et al., 1998). 
 
Ao longo de muitos anos os sambaquis sofreram constantes intervenções devido principalmente à 
exploração de cal usada em construções e a crescente expansão imobiliária no litoral. No entanto, um 
número suficiente de sambaquis conseguiu permanecer preservado, o que favoreceu as pesquisas 
nesses tipos de sítios arqueológicos.  
 
Estudos realizados de forma sistemática a partir da década de 1950 e mais intensamente na década 
1970 diagnosticaram a existência de uma centena de sambaquis na costa do litoral paulista (AB’SABER 
et al, 1953; FIGUTI, 1993, 1994/95 e 2000; GARCIA, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1979; GASPAR & DE 
BLASIS, 1992; MELLO & ALVIM et al, 1991; UCHOA, 1973, 1982 e 1988; UCHOA & GARCIA, 1986). 
 
As pesquisas arqueológicas no litoral de São Paulo indicam, até o momento, a existência de uma 
concentração maior de sambaquis na Baixada Cananéia-Iguape, decrescendo quantitativamente na 
porção central e setentrional da costa (vide Figura 8.3.10.1-1). 
 
Entretanto, é possível que algumas áreas nas quais ainda não foram encontrados sambaquis, tenham 
comportado sítios já intensamente explorados e destruídos, inclusive durante o período de ocupação 
histórica. 
 
Por outro lado, o numero menor de sambaquis cadastrados no litoral norte do estado pode resultar da 
escassez de pesquisas arqueológicas detalhadas realizadas naquela região da costa, que também 
ofereceu condições bastante propícias para o estabelecimento das populações sambaquieiras. 
 
 

 



 
 
 
 
 

611 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

 
Figura 8.3.10.1-1: Região do Brasil Meridional com a localização de Sambaquis. 

Apud. MELLO & ALVIM et al, (1991:47). 
 

 
 
Na região da Baixada Santista 10 sítios caracterizados como sambaquis foram objetos de estudos 
sistemáticos por pesquisadores da Universidade de São Paulo, principalmente entre as décadas de 70 e 
80. A maioria localiza-se na Ilha do Casqueirinho, (Cubatão) e na Ilha de Santo Amaro (Guarujá), 
entretanto pode ser encontradas na bibliografia especializada, menções da existência de outros 
sambaquis na região, apesar de não terem sido cadastrados e atualmente muitos já terem sido 
destruídos. 
 
A Ilha do Casqueirinho, antiga Ilha de Santa Helena, está inserida no coração de um dos maiores 
complexos industriais do Estado de São Paulo, e foi adquirida pela Cosipa em 1982, com o objetivo de 
ser utilizada como área de empréstimo para retirada de aterro. Durante o levantamento arqueológico, 
foram descobertos nesta área de 29 hectares cinco sambaquis (Casqueirinho e Cosipa 1, 2, 3, 4) e as 
ruínas de um forno de cal (caieira) remanescente do período de exploração das conchas dos sambaquis 
para a produção de cal, provavelmente datadas do século XVII. (UCHOA & GARCIA, 1986). 
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As primeiras escavações na Ilha do Casqueirinho resultaram na exumação de restos esqueletais 
humanos de 14 indivíduos, além de milhares de artefatos em pedras, conchas de moluscos, ossos e 
dentes de animais. Os primeiros resultados das datações pela técnica do carbono 14, obtidas pelo 
Laboratório Gif-sur Yvette (França), forneceram dados que sugerem a permanência desta cultura no local 
por um período entre 4300 ± 180 (Sítio Casqueirinho) e 1180 ±60 anos atrás (Sítio Cosipa II) (UCHÔA, 
1981-82; UCHÔA & GARCIA, 1986). 
 
Estudos detalhados na “caieira” ficaram sobre a responsabilidade da especialista em Arqueologia 
Histórica do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, Margarida D. Andreatta (ANDREATTA, 
1987). O programa arquitetônico da recuperação destas ruínas foi executado pela Cosipa, sob a 
coordenação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo – CONDEPHAAT. 
 
Na Ilha de Santo Amaro, por sua vez, foram encontrados outros quatro sambaquis, um deles denominado 
Mar Casado, estava situado sobre cordões arenosos de deposição relativamente recentes, próximo a um 
esporão rochoso, junto ao rio Perequê. A análise dos vestígios retirados na escavação desse sítio 
mostrou que provinham de quatro tipos de ambientes distintos: mangue, praia arenosa, costões rochosos 
e matas. A datação do sambaqui do Mar Casado obtida pela técnica de Carbono 14 é de 4.400 ± 130 A.P 
(GARCIA, 1979).  
 
O sítio Maratuá, situado na Baixada Santista, que também foi alvo de pesquisas detalhadas, apresentou 
uma datação bastante recuada no tempo: 7.803 e 7.327 ± 1.300 BP4, segundo os pesquisadores 
franceses A. Laming e J. Emperaire (1956). Essa data, entretanto, foi questionada pela maioria dos 
arqueólogos e uma nova datação para o sítio foi obtida das mesmas amostras analisadas anteriormente, 
que o associaram ao ano de 3.865 ± 95 B.P (GARCIA, 1979). 
 
No ano de 2003 foram realizados diagnósticos arqueológicos como parte do estudo de impacto ambiental 
para ampliação do Terminal Portuário Embraport, que revelaram a existência de mais dois sítios do tipo 
sambaqui denominados Sandi e Vila Diana. Localizado as margens de um braço do rio Sandi e 
estendendo-se por uma área de aproximadamente 35m, o sambaqui do Sandi encontra-se bastante 
destruído e já foi em grande parte erodido pela ação fluvial. Verificou-se em sua estratigrafia a presença 
de conchas, de ostras e baixa incidência de material ósseo e lítico. 
 
O sambaqui Vila Diana está assentado na porção mais elevada do terreno da vila em meio ao núcleo 
urbano. Durante a intervenção arqueológica realizada em sub-superfície neste sítio, além de uma densa 
camada de conchas, não foi verificada a presença de remanescentes ósseos humanos, ou de qualquer 
outro artefato arqueológico. Entretanto, moradores do local afirmam que durante as obras de construção 
de uma igreja vários esqueletos foram encontrados e doados a Prefeitura de Santos. Até o momento não 
foram realizadas datações nos sítios Sandi e Vila Diana. 
 
A recente constatação da existência de sambaquis na Baixada Santista ainda não conhecidos dos 
pesquisadores, aliada a já conhecida potencialidade da região para a implantação dos sambaquis devido 
as suas características ambientais, reforçam a necessidade da realização de estudos sistemáticos 
detalhados na área. 
 
Os pesquisadores ainda não chegaram a um consenso sobre o que teria acontecido às populações 
sambaquieiras que desapareceram da costa por volta de 1000 anos B. P. Uma das causas aventadas 
seria o esgotamento dos bancos de moluscos devido à extração predatória e a conseqüente mudança na 
base de subsistência dessa população. (vide Quadro 8.3.10.1-1) Com a chegada dos horticultores-
ceramistas do interior à costa, já por volta da era Cristã, estes acabaram por determinar a absorção ou 
extinção da população sambaquieira do litoral (LIMA, 2000). 
 
 

                                                           
4 BP: Before Present (antes do presente, considerando-se o presente no ano de 1950). 
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Quadro 8.3.10.1-1 
Datações dos sambaquis da Baixada Santista 

 
Sítio Arqueológico 

(Sambaqui) 
Datação* 

Casqueirinho 4300 ±180 
Cosipa 1 4200 ± 90 
Cosipa 2 1180 ± 60 
Cosipa 3 3790 ± 110 
Cosipa 4 2590 ± 80 
Piaçaguera 4930 ± 110 
Santa Helena 3745 ± 410 
Buracão 2050 ± 100 
Mar Casado 4400 ± 130 
Maratuá 3865 ± 95 
Sandi ----------------- 
Vila Diana ----------------- 

 
 
Estudos sistemáticos com objetivo de compreender o processo que levou ao desaparecimento dos 
construtores de sambaquis da costa estão sendo desenvolvidos por pesquisadores em várias partes do 
país. O certo é que a entrada de povos horticultores-ceramistas, economicamente poderosos, 
socialmente organizados e numericamente expressivos mudou a paisagem da costa brasileira. Exímios 
cultivadores e tecnologicamente avançados, os horticultores dominaram toda a costa do litoral paulista 
até a chegada dos colonizadores europeus, no século XVI. 
 
Estes grupos foram classificados genericamente pelos arqueólogos como pertencentes à Tradição 
Arqueológica Tupiguarani em clara referência aos grupos indígenas do tronco Lingüístico Tupi-Guarani, 
que habitavam o litoral na época do Descobrimento, descritos pelos primeiros viajantes e exploradores 
europeus. 
 
Os principais traços diagnósticos da cultura tupi-guarani correspondem à produção de cerâmica com 
formas e tamanhos variados, apresentando decoração plástica e pintura policrômica. Entre as formas dos 
utensílios destacam-se as grandes igaçabas, as quais eram utilizadas para o armazenamento de gêneros 
alimentícios e, a produção da bebida fermentada, o cauim. Seu uso também está associado a práticas 
funerárias, na qual o individuo era colocado diretamente dentro do recipiente e este era enterrado ou, 
posteriormente seus ossos eram sepultados (enterramento secundário)5. A igaçaba, nesses termos, é 
designada como urna funerária. 
 
Figura, ainda, uma grande diversidade de pratos e tigelas em tamanhos e formatos variados. Além da 
pintura policrômica apresentando motivos decorativos geométricos, é comum a decoração plástica em 
relevo aplicada na superfície externa do recipiente, que de acordo com a técnica utilizada pode ser 
classificada como decoração corrugada, ungulada, serrungulada e incisa, entre outras. 
 
Os artefatos líticos produzidos por essas populações consistem em ferramentas elaboradas a partir do 
lascamento e do polimento de pedras, nas quais se destacam lâminas de machado polidas. 
 
As dimensões desses sítios podem ser bastante expressivas e atingir mais de 20.000 m², porém são 
mais comuns aqueles com área total entre 2.000 a 10.000 m². Estes sítios se caracterizam por grandes 
manchas escuras de solo antropogênico, formadas pela decomposição de grande quantidade de matéria 
orgânica e nas quais é possível verificar um adensamento de reamanescentes arqueológicos. 
 

                                                           
5  Segundo PROUS,1992:379 na região Tupi do litoral de São Paulo até o Rio Grande do Norte as urnas funerárias não são vasos 
profundos e carenados, mais recipientes abertos em forma de tina oval ou quadrangular, com decoração policrômica na face 
interna. Este tipo de sepultamento nessas áreas seria bastante raro como demonstra os raros achados, o que poderia indicar maior 
freqüência de práticas endocanibalistas ou de enterramentos diretos. 
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Alguns vestígios pertencentes à Tradição Tupiguarani foram identificados em Peruíbe (PEREIRA JR., 
1965), em Iguape (KRONE, 1914; SIMONS, 1964) e na Baía de Guaratuba (BIGARELLA, 1951). 
Entretanto, os dados sobre a presença de grupos pertencentes à Tradição Tupiguarani no litoral de São 
Paulo advém, majoritariamente, das informações dos cronistas do século XVI, devido à falta de estudos 
arqueológicos sistemáticos realizados na região. 
Dados sobre a Vila de São Vicente e sobre os indígenas que habitavam a região são encontrados nos 
relatos do alemão Hans Staden, que chegou à povoação após o naufrágio de sua embarcação por volta 
de 1553, tendo então exercido as funções de arcabuzeiro na ilha de Santo Amaro, em frente à Bertioga, 
onde foi aprisionado pelos índios tupinambás, em janeiro de 1554. Nove meses depois conseguiu fugir e, 
de volta à sua terra, relatou a experiência na obra “Duas Viagens ao Brasil”: 
 

"São Vicente é uma ilha que fica bem próxima da terra firme e tem dois povoados. Um deles se 
chama, em português, São Vicente, mas, na língua dos selvagens, Upau-Nema. O outro, localizado 
cerca de duas milhas de distância, chama-se Enguaguaçu. Além disso, há na ilha algumas fazendas, 
denominadas engenhos, onde se produz açúcar. Os portugueses que aí moravam são amigos de 
uma tribo de selvagens brasileiros, os tupiniquins, cuja região se estende em oitenta milhas para o 
interior da terra e quarenta ao longo da costa. Ao norte e ao sul habitam inimigos desta tribo. Os 
inimigos ao sul são os carijós, os do norte chamam-se tupinambás.”6 

 
Relatos semelhantes sobre a ocupação indígena do litoral paulista são encontrados em Fernão Cardim 
(1978:123): “Outra nação se chama Carijó, habitam além de San Vicente como oitenta léguas, contrário 
aos tupiniquins de San Vicente...”. 
 
Também no Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Gabriel Soares de Souza7: 
 

“Já fica dito como os tamoios são fronteiros de outro gentil, que se chamam Guaianases, os quais tem 
sua demarcação ao longo da costa por Angra dos Reis, e daí até o rio de Cananéia, onde ficam 
vizinhando com outra casta de gentios, que se chamavam Carijós. Estes Guainases tem continuamente 
guerra com os Tamoios, de uma banda, e com os Carijós de outra, e matam-se uns aos outros 
cruelmente.” 

 
Frei Gaspar da Madre de Deus, por outro lado, afirma em seu relato que a região de São Vicente e 
Santos não seria totalmente habitada pelos grupos indígenas tupiniquins, que enquanto moradores do 
planalto, a utilizavam como território de exploração: 
 

“Este território e toda a costa circunvizinha, assim para o norte, como para o sul, pertencia a várias 
aldeias situadas no campo, sobre as serras; as ilhas de São Vicente e Santo Amaro, e também a terra 
firme adjacente e suas praias, defendiam os índios, pela única conveniência de neles pescarem e 
mariscarem. Eis aqui a razão porque Martim Afonso não viu aldeia alguma depois que passou a 
enseada dos Maramomis”.8 

 
Outras evidências arqueológicas Tupiguarani identificadas no litoral paulista foram relacionadas ao 
período do contato com os colonizadores europeus, por apresentarem características semelhantes às 
aldeias descritas na documentação etno-histórica da época. O sítio Itaguá, localizado no litoral norte, 
região de Ubatuba, apresenta cultura material diagnosticada tipicamente como Tupiguarani junto a 
materiais de procedência européia, como contas de vidro e metais, e formas cerâmicas aculturadas pelo 
padrão europeu, o que atestaria seu status de sítio contemporâneo à chegada dos portugueses 
(SCATAMACCHIA & UCHOA, 1993:163). 
 
Outro sítio de contato foi encontrado próximo a Barra de Icapara, litoral sul do Estado, tendo sido 
denominado Sítio Mineração. Este sítio apresentou uma área de 900 m², sendo constituído por artefatos 
cerâmicos e líticos, restos de fogueira, buracos de estaca e materiais de origem européia como 
fragmentos de louças e contas de vidro. Outros traços do contato foram verificados na indústria cerâmica, 
onde ocorrem contornos da boca da vasilha com formas elípticas, bases planas e decorações com 

                                                           
6 STADEN, 1974:72. 
7 SOUZA, 1971:115. 
8 MADRE DE DEUS, 1975:44. 
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motivos florais. Cabe salientar, ainda, a presença de uma lâmina metálica encontrada dentro de uma urna 
funerária. A lâmina recebeu retoques típicos da técnica empregada para artefatos líticos, atestando a 
adoção de um artefato externo, sem a incorporação da técnica de produção européia. 
 
Os dados etno-históricos mais antigos para a colonização da região da Baixada Santista estão contidos 
na literatura seiscentista referente aos relatos e crônicas de viajantes e exploradores europeus que 
narraram os primórdios da exploração e colonização do território brasileiro. Outros dados relevantes são 
obtidos diretamente em documentos oficiais da Coroa Portuguesa e nos relatos da Igreja Católica, 
através de seus missionários. 
 
As narrativas sobre a época dos descobrimentos da Terra Brasilis são permeados, no entanto, de 
lacunas e contradições, dando margem a várias interpretações historiográficas. As pesquisas 
arqueológicas, entretanto revelam a existência de sítios arqueológicos históricos de grande importância 
para o entendimento da vida cotidiana dos primeiros colonizadores e permitem o preenchimento de 
muitas lacunas deixadas pelos documentos históricos. 
 
A cidade de Santos, a partir da restauração da capitania em 1765, presencia um significativo 
renascimento econômico como grande porto de São Paulo. Todavia, apesar de inúmeras transformações 
ocorridas na cidade, Santos até meados do século XIX, mantinham ainda as feições de uma cidade 
colonial, com uma pequena concentração urbana no entorno do Valongo e da Alfândega. 
 
De certa forma, as dificuldades de expansão urbana do município de Santos eram justificadas pelas 
próprias características geomorfológicas ali existentes, pois o município apresentava uma topografia 
acidentada, com morros, córregos, ribeirões e áreas alagadiças. 
 
Contudo, foi somente na última década do século XIX, que o governo do Estado de São Paulo 
empreendeu ações no sentido de viabilizar a expansão da área urbana do município de Santos, 
culminando posteriormente com a criação de novos bairros e empreendimentos que avançaram em 
direção aos contrafortes da Serra do Mar. 
 
Obviamente em sua trajetória de expansão econômica o município de Santos presencia o 
desaparecimento e/ou descaracterização gradativa de seu patrimônio cultural, dentre os quais se inserem 
vários sítios arqueológicos. Embora alguns exemplares ainda tenham sobrevivido ao acelerado 
crescimento urbano, grande parte dos elementos culturais que testemunharam as formas de uso e 
ocupação do espaço ocorridas nesta parte do Litoral de São Paulo desapareceu frente às marcas do que 
se convencionou chamar de modernidade. 
 
Mesmo assim, ainda hoje, remanescentes construtivos ainda persistem em meio ao atual Cenário de 
Ocupação da Baixada Santista, constituindo sítios de natureza histórica com elevado potencial 
informativo sobre os segmentos sociais que ocuparam esta região desde o início do século XVI, 
imprimindo uma nova forma de ocupação do espaço e contribuindo decisivamente na concepção das 
Paisagens Culturais que nortearam o povoamento desta região. 
 
Neste caso há de se ressaltar o Sitio Histórico do Engenho dos Erasmos, primeiro engenho açucareiro do 
país, apontando para uma nova e precursora fase econômica – a atividade do açúcar - que a par de 
novos hábitos sociais e culturais, trazidos pelo elemento colonizador, contribui para a introdução de 
novas técnicas construtivas e arquitetônicas. Neste caso, a habilidade em cortar a pedra e o 
aproveitamento das ofertas do meio natural – o barro e a cal de concha -, pouco a pouco vai 
consolidando uma nova forma de morar, que gradativamente vai ocupando o espaço da arquitetura 
vernacular. 
 
Assim, construções em pedra e cal ou pedra e barro, começam a ser implantadas na região, em um 
primeiro momento, pelos segmentos sociais com maior poder aquisitivo, ocupando o espaço antes 
desenhado pelas rudimentares residências de pau-a-pique, cobertas com sapê e mais tarde com telhas 
capa e canal, que embora singelas, testemunham o “saber fazer” popular e da mesma forma que os 
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vestudos casarões coloniais, se configuram como patrimônio cultural, refletindo a alma e a história de 
uma comunidade, que de forma coletiva, imprimiu suas marcas na paisagem. 
 
Das antigas “casas caiçaras” que por longo tempo ocuparam o território de Santos e que hoje se 
configuram como sítios históricos, restaram fragmentos de cerâmicas simples, com pintura, engobo, ou 
com decoração plástica (corrugada, escovadas, ponteada, incisa) com elevado potencial informativo 
sobre aquelas comunidades. E apontando para uma produção regional da cerâmica, que com a chegada 
do colonizador europeu, vai conhecer novos hábitos e formas de “por a mesa” onde os utensílios de barro 
passam a conviver com a faiança portuguesa do tipo exportação e doméstico. 
 
Da mesma forma, em associação aos restos construtivos em pedra e cal, atestando o primor do trabalho 
de “alvanés”, ou da simples pedra entaipada que pelo menos até fins do século XIX era utilizada em 
construções mais abastadas do meio urbano. Presencia-se a louça européia, primeiramente oriunda de 
Portugal e mais tarde com a abertura dos Portos, a faiança inglesa ao lado de inúmeros recipientes de 
vidro e talheres, que atualmente já fragmentados, constituem bolsões antrópicos, cujos vestígios 
possuem elevado potencial informativo sobre comunidades pretéritas, constituindo sítios de interesse 
histórico e ampliando o repertório do Patrimônio Cultural do município de Santos. 
 
8.3.10.2   A ocupação histórica da Baixada Santista 
 
É possível verificar a importância assumida pela região de São Vicente nos primórdios e no 
desenvolvimento do povoamento do Brasil pelos portugueses. Com efeito, é nessa região que a primeira 
vila brasileira foi fundada e foi a partir dela que grandes cidades brasileiras surgiram.  
 
Mesmo tendo Pedro Álvares Cabral aportado em 1500 no litoral do território brasileiro, foi só a partir de 
1501 que o governo português passou a enviar para a nova terra expedições exploratórias de 
reconhecimento. Essas deixaram indivíduos europeus, em sua maioria degredados, que por força da 
necessidade se estabeleceram e deram início indiretamente a uma pré-colonização.  
 
A região da ilha de São Vicente ficou conhecida por esses europeus a partir dessa época, quando a 
expedição comandada pelo navegador Gonçalo Coelho, por ali passou entre 1501 e 1502.  
 
O cartógrafo da expedição, Américo Vespúcio, achando que o local da atual ponta da praia, saída do 
porto de Santos, seria o desembocar de um rio no mar, dá ao local o nome de “Rio de San Vicenzo” por 
ser 22 de janeiro, dia do padroeiro de Lisboa, São Vicente Mártir. De onde foi observada também uma 
baía de águas calmas e seguras que lhe pareceu acolhedora.  
 
Seguindo sua rota até Cananéia, limite entre as terras portuguesas e espanholas definido no Tratado de 
Tordesilhas, a expedição deixou naquele local um grupo de degredados comandados por um homem 
enigmático que passaria para a história como o Bacharel de Cananéia. 
 
O Bacharel e seu grupo rapidamente fizeram contato e amizade com os indígenas da região e foram 
informados por esses que a atual região da cidade de São Vicente era um lugar conhecido, de boa água, 
caça e abrigo. Com essas informações, utilizando-se de caminhos conhecidos pelos indígenas, 
provavelmente um dos trechos do famoso Caminho do Peabiru, para lá se transferiram próximo a data de 
15109.  
 
A localização dessa povoação não é conhecida, mas o grupo do Bacharel, necessitando de abrigo e boa 
água deve ter se instalado ao redor do atual morro dos Barbosa, na Biquinha de São Vicente, conhecido 
por suas inúmeras fontes de água. Essa foi a primeira povoação vicentina.  

                                                           
9 O Peabiru constituía-se de uma rede de caminhos indígenas que, pelo que se supõe, ligava os Andes ao Oceano Atlântico 
precisamente, desde Cuzco no Peru, ao litoral de São Vicente estendendo-se por cerca de três mil quilômetros, atravessando os 
territórios do Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil. Em território brasileiro, uma de suas bifurcações era a chamada Trilha dos 
Tupiniquins, no litoral de São Vicente; outra ramificação partia de Cananéia. 
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O local em pouco tempo passou a constar das cartas náuticas e a ser um porto seguro para os 
navegadores de todas as bandeiras que se aventuravam por essas terras. 
 
O Bacharel e seus homens criaram um comércio regular e lucrativo com esses navegantes, fornecendo 
desde víveres para viagens, pequenas embarcações (bergantins), “línguas da terra” (tradutores das 
línguas indígenas) e principalmente escravos índios. São Vicente nessa época também passou a ser 
conhecida como “Porto dos Escravos”. Essa situação se estendera até 1530, sendo esse período 
conhecido como as décadas esquecidas. 
 
O governo português, descontente com esses acontecimentos, principalmente com as notícias de 
grandes retiradas de Pau Brasil (primeiro produto local a interessar aos europeus) e de que a povoação 
comandada pelo Bacharel mantinha comércio com navegantes da França e Espanha, resolveu mandar 
para a região uma expedição, por muitos tida como colonizadora, mas que tinha por trás outros objetivos, 
entre eles a expulsão dos usurpadores da costa litorânea e a procura da verdade sobre uma história que 
há muito era contada na Europa: a existência da Serra de Prata do Rei Branco, repleta de metais 
preciosos. 
 
Comandada por um jovem navegador de trinta anos, Martim Afonso de Sousa, amigo do Rei D. João III, 
com cinco embarcações e quatrocentos homens, veio com a incumbência de cessar os desrespeitos à 
soberania portuguesa e assumir o controle da povoação do Bacharel para Portugal. 
 
Após varias ações no litoral, entre elas o aprisionamento de uma embarcação francesa repleta de Pau 
Brasil, e de várias dificuldades (o naufrágio da Nau Capitânia), Martim Afonso resolveu estabelecer a 
primeira Vila regular na nova terra. Não é sabido se por coincidência ou por uma ação programada, 
chegou a São Vicente também no dia 22 de Janeiro, só que de 1532, e esse local passaria para a história 
como Vila de São Vicente, a primeira do Brasil. Essa será a segunda povoação vicentina. 
 
Quando Martim Afonso chegou a São Vicente, não encontrou mais o Bacharel, que, avisado previamente, 
voltou para Cananéia, seu lugar oficial de degredo.  
 
Um fator que possivelmente influiu na escolha do local para a fundação da primeira Vila foi a presença 
em São Vicente de outro europeu há muito tempo nessas terras, que tinha muita influência com os 
nativos e conhecia todas as trilhas indígenas: João Ramalho. 
 
Martim Afonso de Sousa “fundou” oficialmente a Vila de São Vicente, construindo uma igreja, a Casa de 
Câmara e Cadeia e também um pelourinho, mas ao mesmo tempo deu o impulso inicial para a formação 
de um novo núcleo habitacional no lagamar de Enguaguaçu (atual área central da cidade de Santos que 
possuía um porto natural privilegiado), dividindo as terras desta região, que já eram conhecidas e 
aproveitadas desde o tempo do Bacharel, aos homens de sua armada que podem ser considerados os 
verdadeiros iniciantes da povoação santista. 
 
Martim Afonso também incentivou a construção de engenhos de cana de açúcar, testando uma riqueza 
que já havia tido sucesso nas colônias da África. Ele mesmo passou a ser sócio de um desses 
empreendimentos e construiu um engenho que ficou conhecido como Engenho do Governador, depois 
dos Erasmos10. Realizou também em agosto de 1532 a eleição de uma câmara, a primeira das Américas. 

                                                           
10 O Engenho São Jorge dos Éramos, um dos mais notáveis monumentos do passado econômico do Brasil no seu primeiro ciclo, 
foi tombado pelo Patrimônio Histórico em todas as instâncias (IPHAN, CONDEPHAAT e CONDEPASA).Sua fundação veio 
juntamente com a formação do povoamento local por volta de 1534. O donatário da Capitania de São Vicente, Martim Afonso 
de Sousa, funda o então chamado Engenho do Senhor Governador, ou Armadores do Trato, com seu irmão Pedro Lopes e 
outros, como Johan Van Hieslt, representante de Lisboa da casa comercial da família Schetz, da Antuerpia. Em 
meados de 1590, depois da ida de Martim Afonso para a ìndia, passa a ser denominado Engenho São Jorge dos 
Erasmos devido ao seu comprador, chamado Erasmos Schetz de Antuérpia e e seus filhos, e denominado também 
em virtude da Capela São Jorge que existia no local. Em 1958, o terreno foi doado à USP por Octávio Ribeiro de 
Araújo, da firma que urbanizou a vila São Jorge, a fim de conservação por mérito. Suas instalações foram 
restauradas e reabertas em 2005 para visitação pública. 



 
 
 
 
 

618 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

Martim Afonso de Sousa, principalmente por não ter encontrado grandes riquezas minerais, ficou apenas 
um ano e meio na região, retornando para Portugal em maio de 1533.  
 
Em 1534 o Governo português tentou outra forma de colonização para a nova colônia - as Capitanias 
Hereditárias.  
 
Por já possuir boa estrutura e ser conhecida por muitos europeus, a Capitania de São Vicente seria uma 
das poucas a ter no início um desenvolvimento esperançoso. O progresso foi tal que muitos colonos 
portugueses pensaram em mandar vir as famílias que haviam deixado em Portugal. Foram tempos 
prósperos, pois todo o movimento econômico da região era concentrado na vila.  
 
São Vicente abrigou o primeiro trapiche alfandegário, que se localizava onde hoje está o Porto das Naus. 
Também foi dali que saíram as primeiras expedições portuguesas que subiram a serra do mar e para o 
interior, utilizando das trilhas indígenas como as dos Tupiniquins, a dos Guaianases (também conhecida 
como Caminho de Piaçaguera), que inclusive levaram à fundação da Vila de São Paulo. Essa trilha foi a 
mais antiga usada pelos colonizadores até o Planalto de Piratininga. 
 
Muito antes da chegada dos lusos, o caminho foi aberto pelos índios tupiniquins que desciam ao litoral 
para pescar. A trilha passava pelo vale do atual rio Mogi. Por atravessar terras dos índios tamoios, 
inimigos dos portugueses, o caminho era muito perigoso.  
 
A agricultura prosperou nessa fase. Foi cultivada a mandioca, o milho, o arroz, o algodão e várias 
espécies de batatas. O algodão nativo passou a ser cultivado, dando origem à indústria caseira de tecido.  
 
A criação de gado, cavalos, ovelhas, cabritos e galinhas também tiveram início nessa época. Trazido da 
Europa pelo mar até o Porto de São Vicente, o gado era levado para a Bahia e outras Capitanias do 
Nordeste. Na direção do Oeste, chegaram aos currais de Goiás e Mato Grosso. Em Minas Gerais, eram 
famosas as manadas de gado dos criadores de São Vicente. 
 
Só que esse período foi breve e já na década de 1540 alguns fatores levaram a Vila de São Vicente a um 
rápido declínio. 
 
Em 1542 uma forte ressaca atingiu a primitiva Vila. O mar agitado avançou demais, engoliu a praia a 
entrou pelas pequenas ruas, destruindo a Igreja Matriz, a Casa do Conselho, a Cadeia, os estaleiros, o 
pelourinho e inúmeras casas. 
 
Depois da catástrofe, a Vila foi reconstruída num local mais elevado, no entorno da atual Matriz de São 
Vicente. Essa foi a sua terceira e definitiva localização. 
 
A decadência se reforçou quando a economia se voltou para o interior da Capitania e para o porto de 
Enguaguaçu, do outro lado da ilha, em Santos, que tinha melhor calado e condições para operar com 
embarcações maiores. Mesmo assim na cartografia antiga até o início do século XVII o nome São 
Vicente se sobressaia ao de Santos. 
 
A questão de saber a quem se deve a decisão da mudança do porto de São Vicente para o lagamar de 
Enguaguaçu é muito discutida, mas não se pode deixar de frisar o pioneirismo e a visão colonizadora de 
Brás Cubas, homem de confiança de Martim Afonso. 
 
Outros fatores que intensificaram a saída de colonos de São Vicente para outras regiões foram a 
fragilidade quanto à proteção aos ataques dos piratas, a ida dos habitantes para o planalto em busca de 
novas terras e o sucesso do plantio da cana de açúcar na região nordestina.  
 
Por sua melhor localização geográfica, possuindo um porto natural excepcional, o núcleo santista não 
demoraria a prosperar suplantando a inicial Vila Afonsina em curto espaço de tempo, sendo elevada à 
condição de Vila em 1546, tendo como seu fundador o próprio Brás Cubas.  
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Quanto ao nome de Santos, algumas versões são conhecidas; a primeira do religioso e historiador do 
século XVIII, Frei Gaspar da Madre de Deus, na qual o nome se originou do hospital da Misericórdia de 
Todos os Santos, criado por Brás Cubas; outra do historiador contemporâneo Francisco Martins dos 
Santos, é que esse nome se originou da semelhança com o porto lisboeta de mesmo nome. 
 
O povoado prospera a largos passos, o que resulta na transferência dos principais agricultores da Vila de 
São Vicente para as terras santistas, assim como para a ilha de Santo Amaro e continente, (Vale do 
Diana e Jurubatuba) e para a ilha dos Porcos (Barnabé de hoje). 
 
O futuro da jovem povoação santista também parecia promissor, pois o sucesso da fonte de riqueza 
inicial, o plantio e os engenhos de cana de açúcar, deram no início esperança. Mas logo foi constatado 
que a região da baixada santista não possuía as mesmas vantagens climáticas da região nordeste, além 
de estar sujeita a inundações constantes. 
 
Apesar da Vila de Santos possuir, a partir do final do século XVI, o principal porto da Capitania de São 
Vicente, na realidade não passava de um reflexo da pobreza encontrada no planalto paulista e região. 
 
Com o fracasso do plantio da cana de açúcar, sem terras apropriadas para outras culturas e sem possuir 
riquezas minerais, as vilas de São Vicente e Santos foram abandonadas por grande parte da população 
que seguiu atrás de novas fontes de riqueza, principalmente as minerais encontradas pelos bandeirantes 
paulistas na região das Minas Gerais e centro-oeste. 
 
Em razão dos perigos do Caminho dos Tupiniquins, foi aberta uma nova trilha que subia pela Serra de 
Paranapiacaba (Serra de Cubatão) que passou a ser conhecido como Caminho do Padre José de 
Anchieta. O trajeto desde Santos era de aproximadamente sessenta quilômetros. 
Ainda no final do século XVI e primeira metade do século XVII a região da baixada passou por muitas 
dificuldades entre elas ataques dos piratas. 
 
A partir da fundação da Vila de Santos, praticamente os investimentos do governo português passaram a 
ser direcionados para essa Vila, inclusive o incentivo à vinda de diversas ordens religiosas (Jesuítas, 
Beneditinos, Franciscanos e Carmelitas) e à construção de igrejas. 
 
Apesar de seu porto privilegiado, mas não possuindo mercadorias para escoar, Santos colonial do final 
do século XVIII era quase a mesma da época quinhentista. Era procurada apenas pelos habitantes do 
planalto que só vinham ao porto quando precisavam do sal que chegava do Reino, uma vez que sua 
produção era proibida na Colônia. Até que em 1765 a capitania paulista volta a cultivar a cana-de-açúcar 
e encontra novamente uma solução para seus problemas econômicos. Santos reanima-se e torna-se 
porto do açúcar. 
 
O governador Bernardo José Maria de Lorena contrata engenheiros franceses para abrir na Serra do Mar 
um caminho de pedras, conhecido como “Calçada do Lorena”, para a passagem de tropas de muares, 
carregadoras de açúcar. A “Calçada do Lorena” foi construída devido às péssimas condições do Caminho 
do Padre José de Anchieta que inviabilizava o transporte do açúcar até o porto de Santos. Entre 1790 e 
1792 foi construído esse novo caminho. No trecho da planície não houve muitas mudanças, mas o trecho 
de serra era muito menos íngreme, reduzindo em de mais de 20% o percurso entre São Paulo e o litoral. 
(vide Foto 8.3.10.2-1). 
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Foto 8.3.10.2-1 

Trecho remanescente da “Calçada do Lorena” 
(Foto de Dennis Fidalgo) 

 
 
A centralização de todas as exportações da capitania em Santos e a melhoria das comunicações entre o 
planalto e o litoral com a construção da “Calçada do Lorena” (principal e melhor estrada da época), 
intensificaram o movimento econômico do Porto, aonde também chegavam os produtos europeus 
necessários aos colonos.  
 
Santos também é beneficiado na época pela proibição dos municípios produtores de açúcar de enviarem 
o produto diretamente para o Rio de Janeiro. Toda a produção deveria passar pelo porto de Santos. 
 
A Vila de Santos começava então uma tímida recuperação e, apesar do seu papel de centro de comércio 
e de possuir então a única alfândega da capitania, no final do século XVIII ocupava apenas uma faixa 
adjacente ao porto, hoje chamada de centro histórico. 
 
Nas primeiras décadas do século XIX, já em época de Brasil Império, Santos e São Vicente continuaram 
sendo pequenas vilas com suas casas simples de alvenaria de pedras e poucas ruas, notando-se um 
tímido crescimento de ambas, em decorrência de uma segunda tentativa de produção açucareira no 
planalto paulista. (vide Figura 8.3.10.2-1) 
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Figura 8.3.10.2-1: “Panorama de Santos – 1822” (Óleo de Benedicto Calixto, Acervo Museu Paulista – USP) 
 
Embora elevada à categoria de cidade em 1839, Santos continuava um núcleo acanhado que só sofreria 
mudanças após a segunda metade do século XIX quando o café substituiu o açúcar como riqueza de 
exportação. 
 
Este novo ciclo econômico mudou profundamente cidade e região, até transformar o porto de Santos no 
principal do País, abrindo as portas para o progresso que viria conseqüentemente. 
 
No início do século XIX começaram a ser incrementadas as atividades agrícolas no estado de São Paulo 
e este incremento refletiu-se em Santos. Surgiu então o comércio de produtos que impulsionaram o 
crescimento do porto: açúcar, arroz, aguardente, couros e vaquetas, anil, goma, algodão e café. Esse 
último tornou-se em pouco tempo o principal produto de exportação do País.  
 
Entre 1850 e 1860 o café passou a influir decididamente no crescimento da região do estado de São 
Paulo, transformando Santos num dos principais pólos dessa riqueza. Essa mudança afetou diretamente 
a cidade e região, trazendo à tona necessidades até então não sentidas. A mais importante delas era a 
ligação entre o planalto e a baixada, feita ainda de maneira precária.  
 
Com o passar dos anos, o caminho do mar ganhou movimento e alguns melhoramentos. Já no Império, 
uma lei autorizou a existência de barreiras nas estradas, em que era cobrado um tipo de pedágio, 
devendo os recursos ser aplicados na manutenção da própria via. Aproveitando-se dessa lei, em 1837, o 
governador de São Paulo, Brigadeiro Tobias, deu início à abertura de uma nova estrada para Santos, 
utilizando alguns trechos da Calçada do Lorena. A obra foi concluída em 1844, e o novo caminho recebeu 
o nome de Estrada da Maioridade, homenageando a proclamação antecipada da maioridade do 
imperador D. Pedro II (1840). Com o fim da lei da "Renda da Barreira", a estrada foi abandonada, pois 
começou a sofrer a concorrência da linha férrea, inaugurada em 1867. 
 
Já em 1839, foi feita uma proposta de ligação ferroviária através da Serra do Mar, pois a serra constituía 
um entrave ao progresso da Baixada Santista e ao próprio Estado de São Paulo, pois, praticamente, 
isolava o porto de Santos de toda a zona produtora do planalto. Porém, o projeto foi considerado 
prematuro e conseqüentemente, abandonado.  
Mas, vinte anos depois, investimentos de grande porte começaram a surgir na região, o que tornou 
economicamente viável uma proposta de ligação ferroviária que começou a ser estudada. Irineu 
Evangelista de Souza, Barão de Mauá, com um grupo de pessoas, conseguiu a concessão do Governo 
Imperial para a construção de uma estrada de ferro que vencesse a serra do Mar. Em parceria com 
técnicos ingleses foi desenvolvido um projeto, tendo sido criada uma empresa para explorar a linha a ser 
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construída de Santos a Jundiaí: a São Paulo Railway - S.P.R. Em 1860, começou, então, a construção do 
trecho de Santos a Piaçagüera, ao pé da Serra do Mar, com 20 km de extensão. (vide Figura 8.3.10.2-2 e 
Foto 8.3.10.2-2) Mesmo com as dificuldades, conseguiu-se reduzir o tempo de construção, previsto de 
oito anos em cerca de 10 meses. A ferrovia São Paulo Railway Company, projetada principalmente para 
escoamento do café, foi aberta ao tráfego em 1867. 
 

 
 

Figura 8.3.10.2-2: Postal de Piassaguera – início do século XX (Acervo Emilio Girodeti) 
 
 

 
 

Foto 8.3.10.2-2: “Serra do Mar e Estrada de ferro”. Foto: Militão Augusto de Azevedo - 1865 

 
 
Em 1870 o serviço de transporte cresce e outras empresas surgem, condicionando o crescimento da 
cidade, expandindo a malha urbana. Em 1893 foi concedido pelo governo provincial a ligação por bondes 
entre Santos e São Vicente. Esse processo também impulsionou o crescimento de São Vicente, 
principalmente após a ligação com Santos por bondes. (Foto 8.3.10.2-3) 
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Foto 8.3.10.2-3: Bonde ao lado dos trilhos da ferrovia Santos - Jundiaí em São Vicente (Acervo CEDOM – SV) 
 
 
Em 1880, surge a Companhia City of Santos Improvements, investidores ingleses, destinada a 
exploração de serviços públicos. Em 1881 a companhia incorporou a companhia de Melhoramentos de 
Santos, passando a prestar os serviços de água, iluminação a gás e transporte de passageiros sobre 
trilhos.  
 
Como os grandes negócios de exportação do café exigiam embarques volumosos e rápidos, o que não 
era possível por conta do porto de trapiches, único porto na época, que era lento demais e obsoleto. O 
governo imperial em 1888 deu concessão para a construção do novo porto à Cia. Docas de Santos, 
dirigida por Eduardo Guinle, empresa Guinle Company, e Cândido Gaffrée, da empresa Gaffrée. Dessa 
forma, o primeiro trecho de cais seco foi inaugurado em 1892, com duzentos e sessenta metros de 
extensão entre os bairros do Valongo e Paquetá. (vide Figura 8.3.10.2-3) 
 

 
 

Figura 8.3.10.2-3: Planta Geral do Cais (Levantamento realizado em 1897 pela Cia. Docas) 
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Todo esse desenvolvimento trouxe à região, além do progresso, muitos problemas, principalmente de 
saúde pública, que chegaram com o crescimento populacional, devido, sobretudo, a chegada de muitos 
imigrantes em Santos e a falta de higienização da população local.  
 
No final do século XIX houve o avanço as várias doenças, causando grande insalubridade em todo o 
entorno do porto. A solução vem através do auxilio de especialistas do exterior.  
 
Em 1892 o governo Republicano vendo a grande infestação de praga, recorre a uma consultoria 
internacional, e solicita ao professor norte-americano originário de porto rico Dr. Estevan Fuertes, um 
projeto sanitário para a Cidade de Santos. 
 
O engenheiro veio ao Brasil e observou as reais condições em que viviam os brasileiros: casas feitas em 
madeira, a grande maioria sem piso, alagadiças e o lixo era depositado no mesmo local da moradia. 
 
O Plano de Estevan criou uma nova tipologia de habitação, elevada e com porões. Mais tarde este tipo 
de habitação passou a ser regulamento imposto pelo Código Sanitário Estadual de 1894. 
 
O engenheiro fez uma formulação de regulamentos e sua aplicação por meio de uma fiscalização efetiva 
em todos os imóveis. Estes deveriam atender as normas míninas de higiene, entre elas a solicitação de 
lixeiras para a coleta dos detritos, uma porcentagem de iluminação e ventilação para as residências. 
 
Fuertes criou um plano urbano sanitarista subterrâneo, que mais tarde, em 1898, Saturnino de Brito 
utilizaria para realizar os estudos dos canais e as vias arborizadas. 
 
Quando o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito assume a Comissão de Saneamento do Estado em 
1905, inicia-se o projeto de obras, assinalando assim a transformação da paisagem da cidade. Uma das 
principais características desse projeto consistira da abertura dos canais da cidade de Santos, que 
servem para o escoamento das águas, e a construção da Ponte Pênsil, para a transposição da tubulação, 
ligando a Ilha de São Vicente ao continente, em direção ao Sul. 
 
Saturnino divide seu plano sanitarista em três grupos de obras: 
 

 Esgotos sanitários 
 Reforma completa das Instalações domiciliares 
 Esgotos pluviais 

 
Os arruamentos acontecem conforme o traçado dos canais, que cortavam a planície de mar a mar. O 
planejamento era ortogonal, com ruas diagonais, mantendo a boa circulação do ar e muita arborização. 
Na parte central das novas avenidas são estabelecidos os emissários, o tronco e os ramais. (vide Figura 
8.3.10.3-4) 
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Figura 8.3.10.2-4: Plano Urbano de Santos 1910 de Saturnino de Brito 
 
 
A Ponte Pênsil que liga São Vicente à Praia Grande também serviu para melhorar a comunicação entre 
as cidades. A ponte chegou da Alemanha desmontada, e foi inaugurada em 1914.  
 
Construída com financiamento e tecnologia européia, a construção da Ponte Pênsil trouxe para a região 
muitos profissionais da Europa, principalmente alemães. Para atender a demanda habitacional destes, 
passaram a ser construídos imóveis para moradias e sedes de consulados, principalmente em São 
Vicente, por ter clima mais ameno. 
 
No início do século XX deu-se a construção da estrada de ferro da Southern São Paulo Railway 
Company (E. F. Sorocabana), segunda ligação com o planalto via Mairinque, e posteriormente com o vale 
do Ribeira, que logo depois se tornou a Estrada de Ferro Sorocabana, linha Santos-Juquiá. No trecho de 
serra o traçado da ferrovia seguiu a antiga trilha quinhentista dos Guaianases. 
 
As cidades cresceram concomitantemente ao desenvolvimento da comercialização, do aumento 
demográfico vindo com a imigração européia e a industrialização do estado de São Paulo. O porto de 
Santos, por sua importância, ganhou destaque internacional. Em 1909, o jornal “Times” de Londres deu 
destaque aos 4800 metros de ferrovia ligando a estação da São Paulo Railway até os “outeirinhos”, no 
atual bairro da Vila Nova em Santos. 
 
Durante o período da primeira grande guerra, entre 1914 e 1918, o movimento do porto sofreu retração, 
que só retornou após o final do conflito. 
 
Em 1922, o Presidente do Estado de São Paulo, Washington Luís, decidiu pavimentar em concreto o 
trecho mais íngreme da estrada que descia para o litoral, hoje conhecida como Estrada Velha de Santos. 
Visando ressaltar a importância, não apenas das obras, mas também do caráter histórico dos caminhos 
da serra, tanto para São Paulo como para o litoral, Washington Luís determinou a construção de um 
conjunto de monumentos ao longo da nova estrada. 
 
Assim o início da década de 1920 destaca-se por ter sido uma fase áurea da arquitetura de Santos, pois 
são inaugurados o Teatro Coliseu Santista, a Catedral, o Parque Balneário Hotel e a Basílica de Santo 
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Antonio do Embaré. Nesta época as cidades da baixada santista atraem pela beleza da paisagem, pelo 
clima, pelas numerosas praias, pelo hábito de tomar banho de mar e pela melhoria do nível de vida. 
 
A década de 1920 também representou o auge e o começo do declínio do comércio cafeeiro em Santos. 
A quebra da Bolsa de Nova York atingiu o mercado exportador, afetando as grandes fortunas dos barões 
do café e conseqüentemente parte da economia das cidades de Santos e São Vicente. 
 
Essa retração só não foi maior, porque nessa época o porto já atendia áreas comerciais e industriais, 
tanto que em 1938 foi elevado à categoria de primeira classe. 
No final da década de quarenta (1947) foi inaugurada a rodovia Anchieta que, junto com o parque 
industrial de Cubatão, deu um novo impulso à região. 
 
Imponentes mansões das zonas nobres de Santos e São Vicente, vendidas e transformadas em hotéis e 
pensões resistiram algumas décadas, mas a valorização dos terrenos, os paulistas do interior e a 
inauguração da Via Anchieta transformaram radicalmente as paisagens urbanas da orla. 
 
Com a facilitação de acesso entre o planalto e o litoral paulista, a construção civil recebeu um grande 
impulso e proliferaram os edifícios de veraneio e o turismo litorâneo, tornando-se um negócio atraente e 
ocupando mão-de-obra especializada, empregando arquitetos e engenheiros. Os casarões dão lugar a 
apartamentos, tentando se aproximar aos construídos na praia de Copacabana. 
 
A inauguração da Rodovia dos Imigrantes, em 1974, e a da Ponte do Mar Pequeno, em 1981, em direção 
ao litoral sul acelerou ainda mais as transformações na Baixada Santista nas décadas de setenta, oitenta 
e noventa, até os dias atuais. 
 
 Histórico da Estrada de Ferro Sorocabana: Linha Santos – Juquiá (ADA) 
 
A partir da Inauguração da Southern São Paulo Railway em 1867, a cidade de São Paulo, capital da 
Província, se destacou como o mais importante ponto de intermediação econômica com o porto de 
Santos, mas já em 1889 era cobrada das autoridades a construção de outra ferrovia com destino ao 
litoral paulista. Esse movimento teve como resultado a construção da estrada de ferro “Santos-Santo 
Antônio de Juquiá”, iniciada em 1910, ligando o Porto de Santos ao Vale do Ribeira. 
 
Em janeiro de 1914, um pequeno trem da The Southern São Paulo Railways, composto de locomotiva a 
vapor e dois vagões abertos, chegava a Juquiá, no Sul do Estado, inaugurando a Estrada de Ferro 
Santos-Juquiá, com cento e sessenta e três quilômetros.  
 
A ferrovia, projetada e construída com tecnologia inglesa, tinha por objetivo o transporte da produção 
agrícola da região, (banana, mandioca, arroz, café e chá), destinada a São Paulo, aos grandes centros 
consumidores e à exportação via Porto de Santos.  
 
Em Juquiá, os trilhos chegavam margeando o rio que dava nome ao lugar. Na outra ponta, em Santos, a 
ferrovia estava assentada, com os trilhos passando ao lado da linha da pequena ferrovia da Cia. Docas 
que transportava lixo e aterro entre o Morro do Jabaquara e o atual bairro do Estuário. 
 
As pequenas locomotivas também eram usadas para o transporte de blocos de pedra, provindos de uma 
pedreira que havia no bairro do Jabaquara e utilizados nas obras de expansão do cais, no Porto de 
Santos. Para chegar ao cais e aos navios atracados no Paquetá, ao lado do cemitério, as mercadorias 
eram transportadas em carroças, numa viagem que durava uma hora e meia, sem paradas para 
descanso, que eram feitas duas vezes por dia. 
 
O traçado da ferrovia, a partir do Macuco, em Santos, passava pelos atuais bairros da Encruzilhada, 
Campo Grande, contornava o morro, fazia um pequeno desvio junto ao Morro do José Menino, onde foi 
construído um túnel de cerca de 100 metros, desembocando em São Vicente, onde passava pelo Itararé, 
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Boa Vista, Vila Valença, Centro, Catiapoã, Parque Bitarú, Beira Mar e Esplanada dos Barreiros. (vide 
Foto 8.3.10.2-4) 
 
 

 
 

Foto 8.3.10.2-4: Estação Ana Costa em 1946. 
Foto: Carl Heinz Hahmann 

(Acervo Alberto Henrique Del Bianco) 

 
 
A implantação da via férrea trouxe grande desenvolvimento urbano para a Ilha de São Vicente. Em 
Santos, para os bairros cortados pela antiga Avenida do Saneamento (atuais avenidas Francisco Glicério 
e Afonso Pena). 
 
Em São Vicente, a partir de 1920, esse processo foi mais forte para os atuais bairros da Vila Valença 
(uma grande área que pertencia à Santa Casa de Misericórdia) e para o Catiapoã, onde foi construída a 
estação ferroviária e vilas de ferroviários. 
 
Para a construção da ferrovia, a The Southern São Paulo Railways teve que assinar um compromisso 
com a Câmara de Vereadores de Santos, que permitiu a instalação dos trilhos nas ruas e avenidas, "sob 
condição de retirá-los no prazo máximo de 50 anos, improrrogáveis". 
 
A obra mais demorada foi a construção da ponte sobre o rio Barreiros, estaqueada com eucaliptos vindos 
do Paraná por via marítima. Esse mesmo tipo de construção de ponte foi adotado na travessia do rio 
Itanhaém.  
 
A Santos-Juquiá operou como ferrovia particular até o final da década de vinte, quando foi incorporada 
pela Estrada de Ferro Sorocabana.  
 
O desenvolvimento do litoral sul paulista, com as suas belezas naturais e o seu enorme potencial 
agrícola, deve muito à estrada de ferro Santos-Juquiá, que também ofereceu transporte ao Vale do 
Ribeira a partir da desativação do Porto de Cananéia.  
 
Sem ela, o desenvolvimento das cidades de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, entre outras, teria uma 
grande demora, principalmente por não existir até então outros meios de transporte, exceto por mar, 
realizado por embarcações de pequeno porte e balsas de carga, que muitas vezes eram destruídas pela 
fúria do mar que as jogava de encontro às pedras, ou as encalhava nas praias desertas.  
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A partir de Peruíbe, na direção do Sul do Estado, as pequenas paradas dos trens foram se transformando 
em vilarejos e aglomerados populacionais de lavradores, deles nascendo os municípios de Itariri, Pedro 
de Toledo e Miracatu, além de pequenos distritos, como Ana Dias, Solemar, Pedro Taques, Samaritá, 
Manuel da Nóbrega e Suarão. 
 
A estrada de ferro também colaborou muito para a formação de Vilas Operárias em várias cidades. Eram 
casas das turmas que trabalhavam na conservação da Estrada de Ferro. A linha férrea também foi 
utilizada muito tempo para os serviços de correio. Uma carta de Itanhaém a São Paulo demorava, nos 
anos cinqüenta, cerca de sete dias. 
 
 

 
 

Foto 8.3.10.2-5: Trem trafegando em São Vicente na década de 1950 
(Acervo CEDOM – SV) 

 
Com o advento da indústria automobilística nacional na década de 1950, a construção de estradas no 
litoral retirou do trem grande parte dos passageiros e cargas, comprometendo a rentabilidade da ferrovia, 
como prestadora de serviços. Com isso, o trem não teve condições de se renovar, para acompanhar o 
progresso, entrando em decadência e abandono. Mesmo assim, em 1973, a linha foi prolongada até 
Cajati, mas nesse novo trecho seguiam apenas trens de carga. 
 
Em janeiro de 1977 o trem de passageiro deixou de operar, voltando a fazê-lo em 1982. Por volta de 
1990, o trecho final da linha, em Juquiá, passou a ser feito até a estação Juquiá-Novo, a cerca de 500 
metros da estação original.  
 
Até o final da década de noventa os trens atendiam a um bom numero de passageiros. Seu 
desaparecimento em 1997 foi sentido por todos, pois era um meio de transporte barato, principalmente 
para a população de baixa renda que se deslocava a Santos, evitando a estrada e as avenidas da Praia 
Grande, sempre de grande movimento.  
 
O transporte de cargas por trens até Cajati existiu até 2003. A estação ferroviária de São Vicente, 
construída em 1913, foi demolida em 2006. Desde 2007 não circulam mais trens pela Ilha de São 
Vicente. Hoje, o traçado da linha desativada, deverá receber o Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, objeto 
do presente estudo. 
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8.3.10.3   Bens Tombados 
 
A Prefeitura de Santos apresenta na página eletrônica da Secretaria Municipal de Cultura uma listagem 
dos bens tombados no município pelas três esferas do poder público, atualizada até abril de 2013 (vide 
as respectivas Pranchas, a seguir), incluindo um bem localizado no município de Bertioga, pela sua 
importância para a história de Santos.  
 
Os bens históricos tombados pelo IPHAN, CONDEPHAAT e pelo CONDEPASA em Santos, são: 
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9 IDENTIFICAÇÃO, PREVISÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DAS RESPECTIVAS MEDIDAS / AÇÕES 
DE CONTROLE 

 
 
9.1 Referencial Metodológico 
 
Impacto ambiental é definido a partir da relação entre os processos e os mecanismos desencadeados 
pelo empreendimento e as suas relações de causa e efeito, considerando-se as diferentes fases do 
mesmo e as potencialidades e fragilidades das áreas de influência. 
 
A metodologia adotada no presente EIA busca identificar de forma sistemática os impactos 
decorrentes das diversas ações do empreendimento, potencialmente causadoras de modificações 
ambientais, bem como qualificar e quantificar (quando passíveis de mensuração) estes impactos.  
 
Para tanto, deverão ser cumpridas as seguintes principais etapas referentes aos potenciais impactos 
ambientais:  
 
 Definição dos fatores e/ou ações geradoras 
 Definição prévia dos atributos de avaliação  
 Análise, mensuração e avaliação. 

 
Os fatores geradores de impactos observam estreita correspondência com as ações e obras 
necessárias a todas as etapas do empreendimento, consideradas como variáveis dependentes, uma 
vez que se vinculam à natureza e ao porte do mesmo.  
 
Assim, a identificação e a avaliação dos impactos são realizadas relacionando-se as ações do 
empreendimento, nas suas distintas fases, consideradas como geradoras de interferências em uma 
dada área de influência, nos aspectos ambientais diagnosticados, cada um com maior ou menor grau 
de vulnerabilidade. 
 
Conhecido o processo potencial de mudança na qualidade ambiental preexistente, os impactos são 
avaliados segundo um conjunto de atributos, que permitem classificar sua magnitude, além de sua 
mensuração, quando possível, por meio de indicadores, conforme mostrados adiante. 
 
Por fim, apresenta-se a “síntese integrada dos impactos”, subsidiando as conclusões sobre as 
condições pelas quais se poderá garantir a viabilidade ambiental do empreendimento. 
 
9.1.1 Fatores e Ações Geradoras de Impactos Ambientais 
 
A relação de fatores e ações geradoras de impactos derivadas do empreendimento, dividida de acordo 
com as fases do empreendimento consideradas no presente EIA, é apresentada a seguir: 
 

   Fase de Planejamento 
 

- Divulgação da futura implantação do empreendimento; 
- Coleta de dados / trabalhos de campo na etapa do diagnóstico socioambiental; 
- Início do processo de oficialização / comunicação da desocupação dos imóveis 

desapropriados. 
 

   Fase de Implantação  
 

- Recrutamento e contratação de mão de obra; 
- Investigações e serviços geotécnicos (sondagens / fundações) 
- Implantação dos canteiros de obras; 
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- Terraplenagens e escavações; 
- Interferências pontuais no sistema viário atual; 
- Tráfego / movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou equipamentos; 
- Manutenções corretivas / operações de abastecimento dos veículos e equipamentos; 
- Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza da área; 
- Implantação de projeto paisagístico no entorno das estações; 
- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio à implantação e operação 

do empreendimento. 
  

   Fase de Operação  
 

- Operação rotineira do VLT (Fase 2) – Trecho Conselheiro Nébias - Valongo; 
 
9.1.2 Atributos de Avaliação de Impactos Ambientais 
 
Objetivando a sua avaliação no contexto da dinâmica ambiental, os impactos em cada componente 
ambiental foram analisados segundo os atributos apresentados a seguir 
 
Os atributos dos impactos, utilizados no presente estudo, são: 
 
 Natureza 
 

- Positivo: impacto cujos efeitos se traduzem em benefícios para melhoria da qualidade de um 
ou mais aspectos ambientais considerados. 

- Negativo: impacto cujos efeitos se traduzem em prejuízo à qualidade de um ou mais aspectos 
ambientais considerados. 

 
 Probabilidade 

 
- Certo: quando se tem certeza que o impacto vai ocorrer. 
- Provável: quando não se tem certeza que o impacto vá ocorrer. 

 
 Prazo 
 

- Curto prazo: impacto cujo efeito se faz sentir imediatamente após a geração da ação 
causadora; fase de implantação – 3 anos. 

- Médio prazo: impacto cujo efeito se faz sentir gradativamente após a geração da ação 
impactante; início da operação – 3 a 6 anos. 

- Longo prazo: impacto cujo efeito se faz sentir decorrido longo tempo após a geração da ação 
impactante; na operação – mais de 6 anos. 

 
 Espacialidade 
 

- Localizado: impacto cujos efeitos se fazem sentir em local específico como nas imediações ou 
no próprio sítio onde se dá a ação. 

- Disperso: impacto cujos efeitos se fazem sentir em vários locais ao mesmo tempo. 
 
 Forma de Interferência 
 

- Causador: se o empreendimento irá causar impacto novo, que ainda não havia sido 
constatado na região de estudo. 

- Intensificador: se o empreendimento irá intensificar problemas ambientais já em curso na 
região de estudo. 
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 Duração 
 

- Temporário: impacto cujos efeitos se manifestam em um intervalo de tempo limitado e 
conhecido, cessando uma vez eliminada a causa da ação impactante. 

- Permanente: impacto cujos efeitos se estendem além de um horizonte temporal conhecido, 
mesmo cessando a causa geradora da ação impactante. 

 
 Magnitude 
 

- Grande: impacto que altera significativamente as características de um determinado aspecto 
ambiental, podendo comprometer a qualidade do ambiente. 

- Média: impacto que altera medianamente um determinado aspecto ambiental podendo 
comprometer parcialmente a qualidade do ambiente. 

- Pequena: impacto que pouco altera um determinado aspecto ambiental, sendo seus efeitos 
sobre a qualidade do ambiente considerados desprezíveis. 

 
 Relevância 

 
É o atributo final do impacto, levando-se em consideração os seus demais atributos (natureza, 
ocorrência, forma de interferência e duração) e as medidas para sua mitigação, prevenção, 
compensação, controle e monitoramento (grau de resolução). Assim, um impacto pode ser 
classificado como de alta, média, ou baixa relevância. Por exemplo, um impacto negativo cujo 
grau de resolução da medida de controle é alto, poderá ser classificado como de média 
relevância. 
 

9.1.3 Medidas e Ações de Controle Ambiental 
 
Considerando-se a caracterização do empreendimento e a identificação dos possíveis impactos no 
meio ambiente, são propostas medidas e ações de controle ambiental, cuja adoção visa prevenir, 
corrigir e/ou compensar impactos de natureza negativa e potencializar aqueles de natureza positiva. 
Entretanto, o grau de resolução (alto, médio ou baixo) dessas medidas está relacionado à eficácia da 
mesma e à matriz institucional responsável pela sua implementação. 
 
Essas medidas e ações são classificadas conforme detalhado a seguir: 
 
 Medidas Mitigadoras: compreende as ações e atividades propostas cuja finalidade é atenuar 

e/ou solucionar impactos negativos. Podem ser divididas em medidas preventivas e corretivas, 
conforme exposto a seguir: 

 
 Medidas Preventivas: compreende as ações e atividades propostas cujo fim é prevenir 

a ocorrência de impactos negativos. 
 Medidas Corretivas: compreende as ações e atividades propostas com a finalidade de 

corrigir a existência de impactos negativos. 
 
 Medidas Compensatórias: compreende as ações e atividades propostas para a compensação 

pela ocorrência de impactos negativos. 
 
 Medidas Potencializadoras: compreende as ações e atividades propostas para otimizar e/ou 

ampliar os efeitos dos impactos positivos. 
 
Vale salientar que uma ação ou medida pode ter influência sobre mais de um impacto além de, 
contemporaneamente, apresentar caráter preventivo, corretivo, compensatório ou potencializador 
sobre um ou mais impactos. 
 
As medidas e ações de controle ambiental são, enfim, organizadas nos diversos Planos e Programas 
apresentados, adiante, no item 10 deste EIA. 
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9.2 Impactos na Fase de Planejamento 
 

Meio Socioeconômico 
 
9.2.1 Geração de expectativas positivas na população da AII e AID 
 
 Componente Ambiental Afetado: população da AII e AID. 
 
 Descrição do impacto: 
 
A perspectiva de aumento na mobilidade da população tanto de São Vicente como de Santos para 
área central santista é o principal fator gerador da expectativa na população da AII e da AID. A 
possibilidade da existência de um transporte coletivo interligado e da redução do tempo de 
deslocamento em nível local e regional está diretamente ligada ao aumento da qualidade de vida, 
almejado pela população. 
 
Pelo que pôde ser percebido nos resultados da pesquisa realizada com a população da ADA (texto 
8.3.9 Reivindicações Sociais do diagnóstico do Meio Socioeconômico), a maior parte dos 
respondentes já tem conhecimento do projeto e guarda expectativas positivas quanto aos benefícios 
que ele poderá trazer para a região em termos de mobilidade. A própria realização da pesquisa 
constitui fator gerador de expectativas, inicialmente entre os respondes, mas com grande potencial de 
propagação entre a população pela transmissão de informação “boca a boca”.  
 
Á medida que o projeto seja implantado, a expectativa em relação ao empreendimento aumenta, pois 
provocará uma mudança de percepção na população em relação local onde este será implantado e ao 
próprio sistema de transportes metropolitano. Caso o empreendimento não seja implantado, a 
população pode ficar frustrada, já que esperava utilizar o novo modal de transporte e reduzir o tempo 
de locomoção despendido atualmente. 
  
 Medida Potencializadora: 

 
O Programa de Comunicação Social, por meio da divulgação oficial das informações pertinentes ao 
empreendimento, contribui no atendimento das expectativas na população da AII e da AID. Este 
Programa também contribuirá por meio do relacionamento com a imprensa, mantendo atualizados 
todos os meios de comunicação, como jornais, rádios e televisão, evitando-se a disseminação de 
informações incorretas e/ou incompletas.  
 
Com isto, a expectativa da população da AID será controlada por informações oficiais emitidas pelo 
empreendedor, e divulgadas pelo Programa de Comunicação Social. 
 
 Classificação: 
 
Impacto positivo, certo, de médio prazo, disperso, causador, temporário, de média magnitude e de 
baixa relevância. 
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9.2.2 Geração de ansiedade e insegurança da população da ADA 
 
 Componente Ambiental Afetado: população da ADA. 
 
 Descrição do impacto: 
 
No decorrer da fase de planejamento de empreendimentos de grande porte, como a implantação do 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a população diretamente afetada pode apresentar o sentimento de 
insegurança perante as transformações geradas, sobretudo no que se refere às mudanças que afetam 
as propriedades e a dinâmica de vida local. 
 
Nos terrenos passíveis de remoção encontram-se instaladas empresas e domicílios (conforme 
apresentado no diagnóstico do meio socioeconômico no item 8.3.7 Áreas Passíveis de 
Desapropriação), podendo haver diferenças na forma como a ansiedade e a insegurança se 
manifestam frente a necessidade de se realocar um negócio ou uma família. A interrupção dos 
negócios de uma empresa para realocação das instalações pode gerar custos imprevistos, perdas no 
faturamento por conta de interrupção da produção/serviço e redução temporária ou permanente da 
clientela, consequências que podem comprometer a saúde do negócio e ameaçar o emprego de 
colaboradores e contratos de fornecedores. Já a realocação de uma família pode levar à 
desestruturação de laços sociais, distanciamento do local de trabalho e de equipamentos urbanos. A 
insegurança e a ansiedade aumentam com a divulgação de informações imprecisas que geram 
especulação, enquanto que a precisão das informações, a antecedência com que elas são divulgadas 
e a facilidade de acesso aos canais de comunicação auxiliam na mitigação desse impacto.  
 
No momento de aplicação dos questionários na ADA, as áreas já estavam definidas, mas ainda não 
haviam sido divulgadas. Conforme já citado (item 8.3.9 Reivindicações Sociais do diagnóstico), o 
jornal de grande circulação local A Tribuna, chegou a produzir uma matéria no final de outubro deste 
ano apontando os trechos e avenidas em que existe potencial de desapropriação. Também informa 
que o processo de iniviualização dos imóveis que entrarão da Declaração de Utilidade Pública seria 
finalizado em dezembro de 2014.  
 
Destaca-se que a ausência de ações efetivas de comunicação oficial por parte da EMTU, informando 
sobre imóveis que serão afetados e como seria o processo de desocupação, pode gerar ou aumentar 
esta insegurança. 
 
 Medidas Mitigadoras: 

 
A abertura de um canal direto de comunicação entre a EMTU e a população local permitirá a 
divulgação de cada fase e etapa do empreendimento de forma simples e didática. Esta medida é 
interessante para o próprio empreendedor pois promove a divulgação dos aspectos positivos de seu 
empreendimento. As formas de divulgação podem ser por meio da mídia local, folders, ou quando 
pertinente através de reuniões previamente agendadas com os diferentes setores interessados.  
 
Este canal de comunicação em suas variadas formas trata-se de uma medida mitigadora, que 
permitirá à população, diretamente ou por meio de seus representantes, a oportunidade de ser 
esclarecida a respeito do empreendimento, e de participar do processo, sugerindo formas de 
adequação da relação entre os moradores da região e o empreendimento. Sendo assim, espera-se 
que a insegurança e ansiedade desta população sejam reduzidas.  
 
O Programa de Comunicação Social e o Programa de Acompanhamento do Processo de 
Desapropriação indicam as atividades que visam mitigar e compensar este impacto ambiental e 
minimizar a ansiedade e insegurança da população afetada, especialmente a da ADA. 
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 Classificação: 
 
Impacto negativo, certo, de curto prazo, disperso, causador, temporário, de grande magnitude e de 
média relevância. 
 
 
9.3 Impactos na Fase de Implantação (ou nas fases de Implantação e Operação) 
 

Meio Físico 
 
9.3.1 Alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas 
 
 Componentes Ambientais Afetados: solos e recursos hídricos subterrâneos. 

 
 Descrição do Impacto: 

 
De acordo com o diagnóstico de recursos hídricos superficiais do presente EIA (Item 8.1.9), a rede de 
drenagem superficial, inseridas nas áreas de influência do empreendimento, é composta por canais 
artificiais, cuja calha de drenagem foi projetada integralmente impermeabilizada; ou seja, não há 
comunicação entre as águas superficiais e o meio subterrâneo. Sendo assim, qualquer possível 
contaminação deflagrada pelos fatores geradores das obras de implantação do VLT, dispõem de 
alcance limitado quando ao ciclo hidrológico. 
 
Corrobora para esta conclusão o fato de que como os canais de drenagem de Santos são tombados 
como patrimônio histórico, não é permitida nenhuma intervenção que os modifique. Dessa forma, as 
obras de travessia aérea do VLT sobre o Canal 1 devem ocorrer somente nas áreas lindeiras, não 
havendo possibilidade de uma contaminação direta nas águas. 
 
Ainda no que se refere ao diagnóstico de recursos hídricos superficiais, foi possível aferir que a 
qualidade da água dos canais é considerada comprometida, havendo evidências de aporte de esgotos 
domésticos, assim como a existência de poluição difusa da cidade vinculada ao escoamento 
superficial. 
 
Em relação às aguas subterrâneas, o empreendimento está localizado nas planícies enxutas do 
aquífero litorâneo, conforme diagnóstico de recursos hídricos subterrâneos (Item 8.1.8). Tal cenário 
condiz ao fato de que as obras de implantação serão realizadas em um aquífero de porosidade 
granular, cuja susceptibilidade natural à contaminação pode ser considerada elevada, pelo caráter 
livre e nível d’água raso. 
 
A partir disso, e considerando os fatores geradores deste impacto, considera-se que uma 
contaminação do solo e das águas pelo empreendimento se dará em consequência de eventos 
localizados e pontuais, como acidentes e vazamentos de óleos e combustíveis, bem como atividades 
de abastecimento de veículos, disposição inadequada de resíduos sólidos, percolação de água pluvial 
em pilhas de rejeitos, entre outros.  
 
Adicionalmente, todos os serviços típicos de obras civis a serem executados durante a fase de 
instalação do VLT – Trecho Conselheiro Nébias – Valongo, poderão resultar na exposição do solo, o 
que aumenta a sua vulnerabilidade natural para as contaminações em caso de contato direto com 
substâncias potencialmente contaminantes. 
 
Por ser uma obra linear e itinerante, o empreendimento prevê diversos canteiros de obras e frentes de 
obras espacialmente dispersos. Assim, a geração de resíduos e efluentes ocorrerá de maneira difusa, 
o que deverá dificultar o controle efetivo dos colaboradores e subcontratadas para que cumpram 
medidas ambientais de controle e mitigação. 
 
Prevê-se ainda a geração de resíduos sólidos domésticos, provenientes de refeitório, sanitários e 
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áreas administrativas (canteiros de obras), assim como resíduos de manutenção de máquinas e 
equipamentos (estopas contaminadas, latas vazias de óleos lubrificantes, etc.), que podem ser 
carreados para os canais de drenagem superficiais caso não sejam armazenados corretamente, ou 
que em contato com o solo poderão deflagrar alteração na qualidade ambiental do mesmo, bem como 
consequente percolação e alteração dos padrões de águas subterrâneas. 
 
Cabe também menção a geração de esgotos com características domésticas, provenientes dos 
sanitários (sejam eles permanentes ou provisórios, como banheiros químicos e containers), que 
podem atingir a rede de drenagem superficial se não forem tratados e destinados corretamente.  
 
Já na fase de operação do empreendimento, a possibilidade de ocorrência de uma eventual 
contaminação do solo e dos recursos hídricos está vinculada a acidente e vazamentos dos trens e 
maquinário de apoio. Desta forma, dada à impermeabilização do meio, este impacto foi considerado 
não mensurável para fase de operação. 
 
 Medidas Mitigadoras: 
 
Durante a fase de implantação do empreendimento, algumas medidas também deverão estar 
contempladas no “Plano de Controle Ambiental das Obras (PCA)”, “Plano de Gestão Ambiental do 
Empreendimento (PGA)”, o “Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos” e o “Programa de 
Gerenciamento de Áreas Contaminadas.” com o objetivo de evitar e/ou minimizar os potenciais 
impactos causados nos solos e águas subterrâneas nas áreas de influência do empreendimento em 
tela. 
 
Dentre as medidas de controle propostas, cabe destacar: 
 

o Os resíduos originados nos canteiros de obras / frentes de serviços, especialmente os 
metálicos, embalagens usadas de óleos lubrificantes, entre outros, devem ser acondicionados 
em recipientes apropriados, evitando-se a ação das intempéries, para posteriormente serem 
encaminhados aos destinos finais, em locais especialmente selecionados; 

o A formação de depósitos não controlados de resíduos não inertes, nas áreas de canteiros ou 
das frentes de serviços, deverá ser rigorosamente proibida; 

o Adequação do cronograma da obra, principalmente nas etapas de desenvolvimento de serviços 
de terraplenagem e perfuração, às características climáticas da região, evitando sua realização 
durante períodos de maior pluviosidade; 

o Elaboração de especificações técnicas para contratação e execução das obras de 
terraplenagem, com indicação das medidas de proteção ambiental a serem observadas pelos 
empreiteiros, devendo as mesmas constar anexas aos contratos; 

o A frota de veículos e equipamentos utilizados nas frentes de serviços, para execução das 
obras, será submetida a manutenções preventivas minimizando, assim, os riscos de 
vazamentos; 

o A frota de veículos e equipamentos será abastecida em locais apropriados que possuam 
drenagem superficial e caixas separadoras de água e óleo. 

 
 Classificação: 

 
Impacto negativo, provável, de curto – médio prazo, localizado na ADA, intensificador, de duração 
temporária, de moderada a grande magnitude e de média relevância. 
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9.3.2 Deflagração de novos processos de dinâmica superficial e de aporte de 
sedimentos nos corpos hídricos 

 
 Componente Ambiental Afetado: solos, morfologia do terreno e recursos hídricos superficiais 
 
 Descrição do Impacto: 

 
Área de Influência Direta (AID) e da Área Diretamente Afetada (ADA) estão inteiramente inserida em 
área urbana consolidada, onde as superfícies naturais dos terrenos se mostram impermeabilizadas 
e/ou remobilizadas, conforme diagnosticado no item 8.1.4.  Aspectos Pedológicos.  
 
Entretanto, a implantação do VLT irá demandar alguns serviços típicos de obras civis (terraplanagens, 
escavações, remoção de pavimentos e enterramento de rede de infraestrutura, entre outros) que se 
refletirão na movimentação e exposição temporária do solo natural e/ou de aterros pré existentes. 
 
As atividades mencionadas, se não conduzidas de forma adequada, poderão dar início a processos 
morfodinâmicos, com particular destaque aos “fenômenos erosivos” (laminar e linear concentrado, 
entre outros), incluindo a potencialidade de geração de material de diferentes granulometrias (e 
detritos em geral) em condições de serem carreados e aportados aos cursos d’água localizados no 
entorno das obras projetadas, podendo resultar na alteração da qualidade das águas dos mesmos, em 
especial um canal aberto, adjacente a Avenida Rangel Pestana, além do sistema de macrodrenagem 
de escoamento de águas urbanas.  
 
Ainda que o impacto seja previsto em todo o eixo referencial do VLT, destaca-se que as maiores 
intervenções são esperadas nas imediações da Rua Campos Mello, Rua Dr. Cochrane e na Rua da 
Constituição, dado a necessidade de reposicionamento do meio fio existente, bem como a adequação 
nos sitemas da iluminação pública e da rede elétrica local. Da mesma forma, a ampliação da calçada 
na lateral direita no sentido da via (onde estarão localizadas as estações) e a diminuição da calçada 
esquerda (em vista da remoção das árvores existentes) contribuíram ao presente impacto. 
 
No que tange aos carreamentos de sedimentos desagregados do maciço pela ação antrópica (corte 
do terreno) seja pela ação natural (chuvas e ventos), vale ponderar que o empreendimento está sobre 
a Planície Costeira, como caracterizado no item 8.1.3. Aspectos Geomorfológicos, o que caracteriza 
um relevo extremamente aplainado, com variação altimétrica inferior a 4 metros, conferindo ao local 
um ambiente pouco suscetível ao carreamento de sedimentos por gravidade.  
 
Observa-se, ainda, que é previsto a maior atuação dos processos erosivos e o carreamento de 
sedimento/detritos entre os meses de dezembro a março, quando os eventos pluviométricos extremos 
são presentes na área de estudo, conforme demostram os dados de precipitação apresentados no 
diagnóstico do meio físico. 
 
Contudo, é importante pontuar que a magnitude do impacto esta relacionada à evolução das obras, ou 
seja, em caso de frente de obras itinerante, quando há o seccionamento das obras, o tempo de 
exposição do solo é enxutado, atenuando a vulnerabilidade aos processos físicos considerados. 
 
Da mesma forma, se os rejeitos sólidos gerados nos canteiros e frentes de obras forem encaminhados 
diariamente e diretamente ao local de destinação final, evitará a necessidade de bota espera, 
propiciando atenuando a magnitude do impacto. 
 
 Medidas Mitigadoras: 

 
O Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento, através do “Programa de Controle de Processos 
Erosivos e de Assoreamento” deverá prever entre as suas diversas diretrizes técnicas e ações de 
controle, nas diferentes frentes de serviços situadas ao longo do empreendimento projetado, a 
implantação de específicos dispositivos de controle e redirecionamento do escoamento pluvial de 
superfície e de contenção de sedimentos, de tal forma a evitar o fluxo de sedimentos / detritos em 
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geral para o interior dos corpos hídricos locais. Complementarmente, esse Plano deverá também 
prever as seguintes ações e atividades: 
 
- Acondicionamento e disposição apropriados de todos os resíduos originados nos canteiros de 

obras e frentes de serviço, evitando-se a ação das intempéries, para posteriormente serem 
ofertados aos serviços de coletas municipais ou encaminhados a destinos finais, em locais 
especialmente selecionados; 

- Adequação do cronograma da obra, principalmente nas etapas de desenvolvimento de serviços de 
terraplenagem e escavação, às características climáticas da região, evitando sua realização 
durante períodos de maior pluviosidade; 

- Elaboração de especificações técnicas para contratação e execução das obras de terraplenagem, 
com indicação das medidas de proteção ambiental a serem observadas pelos empreiteiros, 
devendo as mesmas constar anexas aos contratos; 

- Manutenção preventiva e abastecimento em local apropriado da frota de veículos e equipamentos 
utilizados nas frentes de serviço. 

 
 Classificação: 

 
Impacto negativo, provável, de curto prazo, localizado na ADA, intensificador, de duração temporária, 
de média magnitude e de baixa relevância. 
 
9.3.3 Alteração pontual da qualidade do ar 
 
 Componente Ambiental Afetado: atmosfera e população da ADA 
 
 Descrição do Impacto: 

 
A possibilidade de ocorrerem alterações na qualidade do ar, no período de implantação do VLT / 
Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, está associada: 
 
(a) Ao aumento da concentração de material particulado em suspensão, de natureza mineral e 
quimicamente inerte, inerente às operações de movimentação de terra e entulhos da construção civil 
(terraplenagens e escavações em geral); ao trânsito de veículos leves, pesados e de máquinas e 
equipamentos; à montagem de estruturas de apoio às obras civis; ao manuseio de insumos e 
materiais pulverulentos; ao trânsito dos caminhões que farão o transporte dos materiais escavados e, 
também, às ações dos ventos locais; 
 
(b) Ao aumento dos poluentes associados, principalmente, à emissão de gases dos motores dos 
veículos, máquinas e equipamentos que serão utilizados durante o período de obras. 
 
(c) As ações dos ventos locais 
 
Especificamente em relação à emissão dos poluentes associados, principalmente, à emissão de gases 
dos motores dos veículos, máquinas e equipamentos necessários à implantação das obras de 
infraestrutura (terraplanagens, demolições, cortes, aterros, construções civis, etc.), vale destacar o 
caráter temporário e pontual dessas eventuais alterações atmosféricas. Destacam-se, ainda, os atuais 
níveis de emissão dos poluentes obsevados na área de influência do empreendimento, tendo em vista 
o intenso fluxo de veículos já existentes nessa área. Ou seja, a implantação do empreendimento em 
tela não deverá trazer alterações mensuráveis no que se refere a CO2, NOx e O3 . 
 
Entende-se, portanto, que o componente predominante nas condições apresentadas anteriormente, é 
o material particulado / poeira, essencialmente terroso / arenoso, inerte e cujo alcance é bastante 
limitado, tendendo a se depositar rapidamente no solo, dependendo das condições climáticas.   
 
Assim, com base nos cenários apresentados anteriormente, é esperado que apenas uma parcela dos 
próprios trabalhadores da obra estará mais susceptível à possibilidade de ocorrência desse impacto 



  
 
 
 
 

658 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

ambiental, em especial aqueles cujas principais atividades estejam concentradas nas frentes de 
serviços onde se desenvolvem terraplenagens / escavações / carregamento e transporte de material 
terroso, além de eventualmente a população residente mais próxima às principais frentes de serviços. 

 
 Medidas Mitigadoras: 

 
O “Plano de Controle Ambiental das Obras” (PCAO), através do “Programa de Monitoramento da 
Qualidade do Ar”, irá contemplar as principais medidas de controle pata este impacto. 
 
Complementarmente, propõe-se que os controles da geração de emissões de material particulado em 
suspensão e das descargas de poluentes dos motores de veículos, máquinas e equipamentos se 
deem através da implementação de um permanente monitoramento das condições de manutenção / 
operação da frota veicular que será utilizada nas obras do VLT.
 
Também deverá ser realizada, quando pertinente, a umectação das principais praças / frentes de 
serviços (onde se constatar solo exposto), durante os períodos de baixa pluviosidade. Da mesma 
forma, quando da execução de trabalhos de rompimento de pisos ou perfuração em rocha, será 
obrigatória a utilização de equipamentos de perfuração que possuam dispositivos específicos, do tipo 
“coletores de pó”.  
 
Recomenda-se, ainda, que todos os trabalhadores envolvidos nas frentes de obras usem, 
obrigatoriamente, os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) específicos para tais atividades, 
incluindo-se as máscaras de proteção. 
 
A implantação dessas ações de controle é de responsabilidade do empreendedor; entretanto, ressalta-
se a necessidade / conveniência de que algumas das medidas ora apresentadas estejam expressas 
no contrato da(s) empresa(s) responsável(eis) pelos serviços de implantação do empreendimento 
 
 Classificação: 

 
Impacto negativo, de ocorrência certa, de curto prazo, localizado - restrito quase exclusivamente à 
ADA, intensificador, temporário, de pequena magnitude e de baixa relevância. 
 
9.3.4 Alteração pontual dos níveis de ruídos 
 
 Componentes Ambientais Afetados: Atmosfera, Fauna e População da ADA. 
 
 Descrição do Impacto: 

 
Durante a fase de implantação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo serão emitidos, 
pontualmente, ruídos provenientes das máquinas e equipamentos necessários às obras civis, tais 
como equipamentos para escavações, carregamentos e transporte (caminhões, tratores, 
retroescavadeiras, etc.), perfuratrizes e rompedores, entre outros. Prevê-se que esses ruídos variem 
em função das condições de operação dos equipamentos citados e o cronograma físico da obra, com 
maior destaque ao período estimado para as etapas de  escavação/limpeza do terreno e de demolição 
dos imóveis a serem desapropriados. 
 
Pode-se considerar, com base em experiências anteriores e com a utilização de equipamentos 
similares aos previstos para esta obra, que os maquinários envolvidos na implantação do 
empreendimento não emitirão pressão sonora acima de 90 dB (A), medidos a 7 metros da fonte. 
 
Aplicando-se a curva de decaimento logarítmico à máxima pressão sonora estimada, obtêm-se os 
resultados apresentados no Quadro 9.3.4-1, que indicam o nível sonoro previsto em função da 
distância da fonte de emissão. 
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Quadro 9.3.4-1 
Nível sonoro previsto, em função da distância das obras. 

 
Distância (m) Nível de Ruídos dB (A) 

07 90 
50 73 

100 67 
500 53 

1.000 47 
 
Com base na legislação vigente (NBR 10.151), a qual considera – para o uso e ocupação local - 50 
dB(A) diurnos e 45dB(A) noturnos como nível máximo de ruído ambiente admissível, acrescidos dos 
dados apresentados no Quadro 9.3.4-1, estima-se que até uma distância (na superfície do terreno) de 
1 km (durante o dia) e 2 km (noite), a operação de máquinas e equipamentos poderiam interferir nas 
condições de conforto acústico do meio. Vale ressaltar, entretanto, que o nível de ruído em um 
determinado local é atenuado naturalmente por diversos fatores que afetam a propagação sonora, tais 
como: o tipo e a geometria da fonte (pontual, linear, coerente e incoerente), condições meteorológicas 
(vento e variações da temperatura), tipo e contorno do terreno (absorção sonora da superfície e 
reflexões), obstruções (edificações, barreiras, vegetação, etc.) e distância do ponto à fonte. 
 
Vale nota de que os valores regulamentadores supracitados (50 e 45 db(A)) fazem referência ao limiar 
pré-estabelecido aos locais mais sensíveis da ADA, tais como estabelecimentos de saúde (leitos 
hospitalares) e educação. Desta forma, entende-se que as metragens mencionadas refletem a 
distância máxima de interferência no conforto acústico da região. 
 
É pertinente ressaltar, também, que os monitoramentos de ruídos realizados nas imediações da ADA 
(conforme apresentados no Item 8.1.10 – Diagnóstico de Ruídos) revelam que 100% das medições 
aferidas estavam acima dos valores da Norma Brasileira, de acordo com o uso que lhe conferem. Tal 
contexto denotam características intensificadoras à forma de interferência do impacto em tela, bem 
como atenua a magnitude do mesmo. 
 
Diversos pontos de medição (17 dos 33 locais aferidos) apresentaram ruído ambiente acima do 
permitido para locais de uso industrial (limiares mais permissíveis da legislação vigente). Trata-se de 
locais com intenso fluxo de veículos particulares de médio e grande porte, bem como sistema público 
de transporte (ônibus urbano), a exemplo da Avenida Conselheiro Nébias, Rua da Constituição, Rua 
Amador Bueno, Rua Visconde de São Leopoldo e Rua João Pessoa. 
 
Entendem-se, com base no exposto, as imediações da Rua Campos de Melo, particularmente o 
segmento entre a Rua Xavier Pinheiro e Avenida Alfonso Pena, como áreas onde o presente impacto 
poderá dispor de maior magnitude, dada ao menor fluxo de ônibus e caminhões e a maior incidência 
de residências de uso domiciliar somadas a ausência de recuo das edificações. 
 
Cabe ressaltar, ainda, que uma das características da poluição sonora é o seu imediatismo. Ou seja, 
da mesma maneira que se inicia tão logo comecem as atividades ruidosas, também cessa no instante 
que estas terminarem. Logo, a reversibilidade do impacto ambiental é total e imediata. 
 
No que se refere à fase de operação do empreendimento, vislumbra-se que o contato entre o material 
rodante e a via permanente do VLT (interação roda/trilho), bem como o movimento do trem, poderão 
emitir perturbações sonoras; entretanto, estas, com base em experiências anteriores, tendem a ser 
consideravelmente inferiores aos ruídos perceptíveis atualmente nosistema viário atual. Ou seja, a 
tendência de uma diminuição do tráfego automotivo na ADA (dada a maior oferta de transporte 
público), a readequação do sistema público de transporte (diminuição da frota de ônibus e vans na 
rua) e a readequação do sistema viário local (inviabilidade de tráfego de veículos de grande porte em 
parcela da ADA, particularmente Rua da Constituição), promoverá positivamente uma redução dos 
níveis atuais de ruídos. 
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 Medidas Mitigadoras: 
 

- Realizar periodicamente, segundo os requisitos da norma ABNT NBR 10151, medições do nível 
de pressão sonora, em pontos estrategicamente localizados ao longo do traçado projetado; 
conforme consolidado no Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações; 

- Nas principais frentes de serviços onde, eventualmente, os ruídos possam ser mais notados pela 
população residente e gerar incômodos à mesma (subsidiados pelos resultados de medição, 
consolidados pelo Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações), recomenda-
se a implantação de ações técnicas de controle de ruídos para atendimento da legislação 
vigente. 

- Adequações dos horários para a realização de determinadas atividades (que possam provocar 
ruídos excessivos), durante a implantação e também durante a operação do empreendimento; 

- Inspeções e manutenções sistemáticas de motores, silenciadores e escapamentos de máquinas, 
equipamentos e veículos utilizados durante as obras; 

- Disponibilizar e tornar obrigatório o uso de EPIs específicos (protetores auriculares) para aqueles 
trabalhadores com maior exposição aos ruídos. 

 
 Classificação: 

 
Na fase de implantação: impacto negativo, ocorrência certa, de curto prazo, localizado, intensificador, 
temporário, de pequena magnitude e de baixa relevância. 
 
Na fase de operação: impacto positivo, localizado, de ocorrência certa, no médio prazo, causador pelo 
empreendimento e permanente. O impacto é de grande magnitude e de média relevância. 
 
9.3.5 Ocorrência de vibrações induzidas no solo, de recalques e/ou de abalos 

estruturais nas construções / edificações situadas em áreas vizinhas à faixa 
lindeira do empreendimento 

 
 Componente Ambiental Afetado: solo, patrimônio cultural edificado, edificações em geral 
 
 Descrição do Impacto: 

 
Destaca-se, a título de maior vulnerabilidade, os diversos bens tombados por instituições de proteção 
ao patrimônio histórico cultural edificado, localizado nas imediações do traçado previsto ao VLT, a 
exemplo da Casa Portuguesa, Teatro Coliseu, Catedral de Santos, dentre outros. 
 
Assim, na fase de instalação do empreendimento, é possível se imaginar que as atividades inerentes à 
ruptura e remoção dos pavimentos, eventuais estaqueamentos, demolição de edificações em áreas 
passíveis de desapropriação, bem como os serviços de terraplenagem  em geral, necessários à 
implantação da nova via férrea, possam induzir à propagação de vibrações induzidas no solo e com 
eventuais reflexos nas edificações lindeiras. Adicionalmente, chama-se a atenção também para a Rua 
da Constituição, onde as calçadas estreitas e as edificações sem recuo frontal representam áreas 
mais suscetíveis à vibração induzida pelas obras civis projetadas. 
 
Já para a fase de operação do empreendimento entende-se que  a implantação de um específico 
“tratamento antivibratório” nas vias projetadas para o VLT, conforme previstas no projeto de 
engenharia, mitigará qualquer possibilidade de se ter vibrações induzidas no solo decorrentes da 
operação do mesmo. 
 
 Medidas Mitigadoras: 

 
Preventiva e preliminarmente ao início das obras de implantação do empreendimento sugere-se que 
seja promovido um levantamento geral do atual estado de conservação das construções / edificações 
existentes ao longo do traçado previsto para a implantação do VLT e sob influência direta das obras, 
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de tal forma subsidiar os projetistas com um adequado nível de informação, suficiente para a 
realização de um projeto com qualidade e segurança. 
 
Esta ação permitirá, também, a consolidação de uma base de dados (incluindo dados geológicos e 
geotécnicos) que permitirá, ao longo das obras, um pleno controle de eventuais danos produzidos, 
seja por recalques diferencias do solo ou pela propagação de vibrações induzidas. 
 
Após a tipificação dos imóveis e/ou demais estruturas civis sob influência direta das obras, 
recomenda-se fortemente que sejam implementadas ações específicas e complementares de 
“monitoramento / prevenção”, através do Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e 
Vibrações e do Programa de Monitoramento de Recalques, nas fases de implantação e de operação 
do empreendimento. 
 
Complementarmente, entende-se que também são medidas mitigadoras a implementação de 
mecanismos de controle de geração de vibrações no solo e de monitoramento, a saber: 
 

i. Implantar sistemas de amortecimento de vibrações em trechos estratégicos, situados ao longo 
da linha férrea do VLT, onde se localizam pontos receptores (residências, leitos hospitalares, 
bens tombados e unidades de ensino) em distâncias inferiores a 12 m; 

 
ii. As frequências próprias das vibrações deverão ser o máximo possível afastadas daquelas 

prejudiciais à saúde, definidas na Norma ISO 2631.  O projeto deverá atender às 
especificações determinadas na Norma ISO 14837-1 para geração de vibrações e ruído 
durante operação de veículos sobre trilhos.  

 
 Classificação: 

 
Impacto negativo, provável, de curto-médio prazos, localizado, intensificado pelo empreendimento, 
temporário, de média magnitude e de média relevância. 
 
9.3.6 Interferências das obras em áreas contaminadas existentes 
 
 Componentes Ambientais Afetados: solos e recursos hídricos subterrâneos. 
 
 Descrição do Impacto: 
 
De acordo com as informações apresentadas no diagnóstico ambiental do Meio Físico, é prevista a 
desapropriação de 04 áreas consideradas com potencial de contaminação (APs). As informações 
básicas dessas áreas são apresentadas no Quadro 9.3.6-1, a seguir, replicado do texto já apresentado 
no diagnóstico. Não é prevista a desapropriação de nenhuma área já considerada contaminada. 
 

Quadro 9.3.6-1 
Informações Básicas das Áreas com Potencial de Contaminação inseridas em áreas de desapropriação 

 

C
ó

d
ig

o
 

W
al

m
 

Razão Social Endereço 
Atividade 
Contami-
nadora 

Ocupação 
Atual 

Observações 

AP 
10 

LAVANDERIA 
COMERCIAL 
SANTISTA 

LTDA 

Rua da 
Constituição, 225 

- Paquetá 
Lavandeira 

Terreno onde 
as construções 

foram 
demolidas. 

Segundo SIPOL a empresa está 
ativa, porém no local não existe a 
presença de nenhum prédio que 
exerça atividade comercial, havendo 
apenas um terreno vazio/ com 
escombros. 



  
 
 
 
 

662 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

C
ó

d
ig

o
 

W
al

m
 

Razão Social Endereço 
Atividade 
Contami-
nadora 

Ocupação 
Atual 

Observações 

AP 
23 

A EQUIPE 
AUTO PECAS 
E MECANICA 

LTDA 
 

Rua da 
Constituição, 421 

– V Matias 

Oficina 
mecânica 

Não foi 
possível 

confirmar se o 
local ainda 

continua ativo. 

Segundo SIPOL a empresa está 
ativa, mas não foi possível identificar 
se o local ainda está realmente ativo.

AP 
25 

OLIVEIRA E 
YAMADA LTDA 

 

Rua da 
Constituição, 427 

– V Matias 

Fabricação de 
móveis de 
madeira 

Não foi 
possível 

identificação da 
atual atividade 

exercida no 
local. 

Segundo SIPOL a empresa está 
inativa. Não foi possível identificar a 
atual atividade exercida no local, 
pois não havia indicação. 

AP 
35 

CLAUDIO 
MANOEL 

JACOMO E 
CIA LTDA 

Rua Luiz de 
Camões, 154 - 
Encruzilhada 

Oficina 
mecânica 

Quadra 
Poliesportiva- 

Colégio Ômega

Segundo SIPOL a empresa está 
ativa, contudo no local está atuando 
uma empresa com nome que difere 
da empresa registrada pelo SIPOL. 

 
Ressalta-se que quem adquire um imóvel que está contaminado, assume seu passivo ambiental. 
Sendo assim, o empreendedor que desapropriar um local com potencial de contaminação terá que 
realizar as atividades das etapas de gerenciamento ambiental conforme preconizado pela CETESB, 
até que a área possa ter sua contaminação descartada ou se realmente houver contaminação, que a 
área possa ser considerada reabilitada para o uso previsto. 
 
Ainda, deve ser colocada outra situação de interferência em áreas contaminadas, qual seja: quando e 
se houver a necessidade de intervenção em água subterrânea, deverá ser observado se no entorno 
imediato existe alguma área contaminada, região considerada com alto potencial de contaminação ou 
área com potencial de contaminação identificada via SIPOL para certificar que não haverá 
interferência em plumas de contaminação existentes.  
 
 Medidas Mitigadoras: 
 
Sugere-se a elaboração e execução de um Plano de Gestão Ambiental das Obras, que contemple um 
Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas,  
 
No âmbito do Plano de Controle Ambiental das Obras será consolidado e implantado durante as 
etapas de obras o Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, no qual devem ser definidos 
procedimentos para ações de gerenciamento ambiental a serem realizadas nos seguintes casos: 
interferências das obras no lençol freático e realização das obras em locais adjacentes a áreas 
contaminadas ou com potencial de contaminação.   
 
Para tanto, deverão ser seguidas as diretrizes da Lei Estadual no 13.577/09, da Resolução CONAMA 
no 420/09 e, ainda, as diretrizes técnicas estabelecidas no Manual de Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas – CETESB. 
 
 Classificação: 
 
Impacto negativo, provável, de curto – médio prazo, localizado na ADA, intensificador, temporário, de 
média-alta magnitudes e de média relevância. 
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Meio Biótico 
 
9.3.7 Perda de cobertura vegetal – supressão de indivíduos arbóreos 
 
 Componente Ambiental Afetado: vegetação 
 
 Descrição do Impacto: 

 
Ao longo do traçado projetado do VLT, a vegetação presente e passível de supressão é composta por 
indivíduos arbóreos isolados, de espécies nativas e exóticas, com caráter paisagístico e tipicamente 
utilizada na arborização urbana do município de Santos. Não foi reconhecido nenhum fragmento de 
vegetação em qualquer estágio sucessional dentro da ADA do empreendimento. 
 
De acordo com levantamento realizado no Diagnóstico do Meio Biótico, para a ADA, foram 
cadastrados 337 indivíduos arbóreos com potencial de supressão, pertencentes a 44 espécies e 19 
famílias. Deste total, 20 (45,4%) espécies são nativas, 23 (52,3%) são exóticas e uma (2,3%) não foi 
identificada. Segundo a Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção 
(Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente nº 6, de 23 de setembro de 2008), Lista Oficial 
das Espécies da Flora do Estado de São Paulo Ameaçadas de Extinção (Resolução SMA nº 48, de 21 
de setembro de 2004) e Lista Vermelha da IUCN das espécies ameaçadas (IUCN, 2014), nenhuma 
espécie registrada encontra-se classificada em algum grau de ameaça. Segundo a Lista de Espécies 
da Flora do Brasil (JBRJ, 2013), Handroanthus impetiginosus encontra-se classificada como “quase 
ameaçada”. Com relação ao grau de endemismo, foram registradas seis espécies endêmicas do 
Brasil. 
 
Fica registrado, entretanto, que na área da “Praça dos Andradas”, onde o projeto do VLT também 
incidirá com o seu traçado projetado, há restrições de ordem legal (tombamento), conforme descrito a 
seguir: 
 

 “...Antiga Casa de Câmara e Cadeia, inclusive a área arborizada que a ambienta, na Praça dos Andradas, 
SPHAN, Proc. 545-T, inscrição n.º 448, Livro das Belas Artes, fl. 83 em 12-V-59, CONDEPHAAT, Proc. 360/73, 
CONDEPASA, Livro Tombo 01, inscrição 01, fl. 1, Proc. 16731, Resolução SC 01/90...” (grifo nosso) 

 
A potencial supressão dos indivíduos arbóreos e arbustivos cadastrados não apresenta elevada 
relevância em termos de conservação da biodiversidade, uma vez que se trata de indivíduos isolados, 
representantes de espécies nativas e exóticas comumente utilizadas para fins paisagísticos na 
arborização urbana deste município. Como já apresentado anteriormente, há somente uma espécie 
classificada como “quase ameaçada” em apenas uma Lista de classificação de espécies da flora 
quanto ao grau de ameaça, e apenas seis espécies são consideradas endêmicas do Brasil. Além 
disso, dentre as espécies exóticas cadastradas, Archontophoenix cunninghamiana possui elevado 
potencial invasor. 
 
A aparente baixa similaridade florística entre a vegetação presente na ADA e AID, apresentada no 
diagnóstico ambiental, pode ser reflexo das diferentes metodologias utilizadas para o conhecimento 
florístico da vegetação presente nestas duas áreas, não significando, necessariamente, que haverá 
perda de espécies exclusivas ou alteração na composição florística da vegetação da ADA/AID com a 
remoção dos indivíduos arbóreos cadastrados na ADA. 
Ainda, vale ressaltar que, o corte das árvores de arborização urbana nestes locais, estão relacionadas 
a diminuição da cobertura vegetal na área, que proporcionam recursos alimentares e abrigo para a 
avifauna.  
 
Além disso, é sabido que a arborização urbana tem grande influência sobre o conforto térmico urbano, 
além de atenuar ruídos e contribuir para a diminuição da poluição do ar. Ao diminuir a incididência de 
radiação solar sobre a superfície, retirar calor do meio e promover o sombreamento, a vegetação 
contribui para a amenização da temperatura. Por meio da absorção de gás carbônico e liberação de 
oxigênio, a vegetação contribui para a melhoria da qualidade do ar e através de suas copas, as 
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árvores contribuem ainda para o controle acústico, diminuindo a poluição sonora urbana (CRUZ, 
2013). 
 
Outros benefícios da vegetação no ambiente urbano são a melhoria da qualidade estética da 
paisagem urbana, aumento do conforto ambiental, efeitos sobre a saúde mental e física da população, 
valorização de áreas de convívio social e formação de uma memória e do patrimônio cultural da 
cidade (ANDRADE & ROMEIRO, 2009). 
 
Por fim, vale ressaltar que mesmo a arborização urbana composta por indivíduos arbóreos isolados 
presentes no sistema viário apresenta importância  ao contribuir para a manutenção da qualidade 
ambiental da cidade e da qualidade de vida da população. Portanto, a perda de cobertura vegetal 
pode resultar na consequente perda dos serviços ecossistêmicos oferecidos por essa vegetação à 
população local, entre outros diversos impactos cumulativos, como aumento da impermeabilização do 
solo e redução da taxa de infiltração de água, alteração de condições climáticas, entre outros. 
 
 Medidas Mitigadoras: 

 
A fim de mitigar o impacto da supressão dos indivíduos arbóreos, o projeto executivo do 
empreendimento deverá ser adequado para a remoção do menor número possível de exemplares 
arbóreos e perda de cobertura vegetal. 
 
A compensação para a perda de indivíduos arbóreos poderá ser feita através da execução de um 
Programa de Manejo e Recomposição Arbórea Urbana que contemple o plantio de mudas e priorize o 
transplante de exemplares arbóreos para locais próximos à área afetada. Espécies nativas, 
endêmicas, ameaçadas de extinção, com grande importância ecológica e que sejam adequadas a 
paisagem urbana deverão ser priorizadas.  
 
Caso seja necessária a supressão de todos os indivíduos arbóreos isolados cadastrados na ADA, o 
plantio compensatório deverá observar a Decisão de Diretoria Nº 287/2013/V/C/I, de 11 de Setembro 
de 2013, que dispõe sobre procedimentos para a autorização de supressão de exemplares arbóreos 
nativos isolados, assim como a Lei Municipal (Santos) Complementar 719/2011 que disciplina o corte 
de árvores nativas e exóticas em vias públicas. 
 
A medida compensatória no caso deste estudo apresenta  grau de resolução alto, a médio e longo 
prazo, visto que o plantio de espécies dentro do plano de manejo arbóreo totalizará um número maior 
que o número de indivíduos eventualmente removidos. 
 
As ações de compensação serão subsidiadas pelo específico Programa de Manejo e Recomposição 
Arbórea Urbana à ser concebido posteriormente, ainda no âmbito deste processo de licenciamento 
ambiental. 
 
 Classificação: 
 
Impacto negativo, de ocorrência certa, em curto prazo, localizado, intensificador, permanente, de 
pequena magnitude e de baixa relevância. 
 
9.3.8 Risco de ocorrência do afugentamento da avifauna 
 
 Componente Ambiental Afetado: avifauna 
 
 Descrição do Impacto: 
 
As atividades de implantação do empreendimento implicarão, de forma pontual e por um determinado 
período, em um aumento do tráfego de veículos / maquinários e, por consequência, na elevação dos 
níveis de ruídos locais e no afastamento progressivo da avifauna.   
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Para as aves os efeitos de redução de densidade são mais marcantes nas áreas mais próximas entre 
100 e 250m, nas áreas com tráfego intenso (Reijnen et al. 1995, Reijnen et al. 1996, Forman et al. 
1998, Canaday & Rivadeneyra, 2001, Peris & Pescador 2004). Este padrão parece ser geral, 
independente do habitat estudado. 
 
O diagnóstico realizado na ADA constatou que a maioria das espécies registradas (89%) apresenta 
baixa sensibilidade a perturbações antrópicas, o que é condizente com o ambiente estudado: uma 
área alterada, com reduzida cobertura vegetal. Entretanto, foram registradas 27 espécies de 16 
famílias de aves na ADA, dessas três são granívoras e uma nectarívora, ou seja, sua alimentação 
depende exclusivamente de espécies vegetais. 
 
Somente uma das espécies registradas, e certamente em “deslocamento” pela região aqui 
considerada, se encontra ameaçada de extinção no Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 
133, de 7 de fevereiro de 2014. Trata-se do gavião-asa-de-telha (Parabuteo unicinctus). A maior parte 
das espécies registradas é generalista, pouco exigente e bem adaptada ao ambiente urbano; porém a 
redução da disponibilidade de hábitat também afeta essas espécies. 
 
Na AID foram registradas 40 espécies de 21 famílias dessas, duas são endêmicas, porém alguns 
registros ocorreram exclusivamente próximo ao Monte Serrat, único local da AID que possui 
remanescentes vegetais.  
 
De frente ao cenário apresentado, pelas características de ambiente urbano consolidado que se 
observa na paisagem atual da ADA, e avaliando as características biológicas das espécies da 
avifauna observadas in situ, que apresentam em sua maioria hábitos generalistas e baixa 
sensibilidade a alterações antrópicas, entende-se que o empreendimento proposto não irá causar 
impactos significativos e de alta relevância para a avifauna da ADA. 
 
 Medidas Mitigadoras: 
 
Durante a fase de implantação do empreendimento, algumas medidas de controle podem ser 
adotadas no sentido de se evitar e minimizar a geração de ruídos e vibração. Esses controles estão 
descritos abaixo: 
 

- Adequações dos horários para a realização de determinadas atividades (que possam provocar 
ruídos excessivos), durante a implantação; 

- Inspeções e manutenções sistemáticas de motores, silenciadores e escapamentos de máquinas, 
equipamentos e veículos utilizados durante as obras; 

- Realizar periodicamente, segundo os requisitos da norma ABNT NBR 10151, medições do nível 
de pressão sonora, em pontos estrategicamente localizados ao longo do traçado projetado do 
VLT; conforme consolidado no Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações; 

- Remover o menor número possível de indivíduos arbóreos na implantação do empreendimento. 
 
Outra ação de mitigação e compensação de longo prazo deve ocorrer com a execução do Programa 
de Manejo e Recomposição Arbórea Urbana. 

 Classificação: 
 
Impacto negativo, de ocorrência provável, em curto prazo, disperso, intensificador, temporário, de 
pequena magnitude e de baixa relevância. 
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Meio Socioeconômico 
 
9.3.9 Impacto social pelo processo de desapropriação 
 
 Componente Ambiental Afetado: residentes de imóveis da ADA / proprietários e funcionários de 

estabelecimentos comerciais e industriais na ADA. 
 
 Descrição do impacto: 
 
As desapropriações são necessárias para a implantação de qualquer empreendimento de 
infraestrutura de grande porte, apesar do impacto negativo sobre a população removida, em beneficio 
de toda a população. Por isso, este processo deve ser extremamente cuidadoso. A população 
desapropriada pode sofrer perda de vínculos sociais, desarticulação, distanciamento do local de 
trabalho, estudo e outras atividades sociais. 
 
Com a ampliação da faixa de domínio para implantar e operar o VLT haverá a necessidade da 
desocupação de imóveis (ver item 8.3.7 Áreas Passíveis de Desapropriação). Este impacto deve 
ocorrer durante a fase de implantação do empreendimento e será concentrado exclusivamente nesses 
imóveis. 
 
A população desapropriada pode ficar mais distante do seu local de trabalho, estudo, lazer, e de 
outras práticas cotidianas, e também perder vínculos sociais. O processo de desapropriação poderá 
resultar, para os imóveis comerciais, em perdas econômicas e desarticulação, ao menos temporária, 
de suas atividades, visto que alguns dos empreendimentos encontrados em locais passíveis de 
remoção estão instalados ali há mais de uma década, e mesmo aqueles mais recentes já possuem 
clientela estabelecida, uma logística e “ponto” comercial consolidado. A desapropriação de um ponto 
comercial também pode representar uma perda à população que ali vive e conta com determinado 
estabelecimento. 
 
 Medidas Mitigadoras: 
 
As desapropriações por utilidade pública são fundamentadas por diversas normas jurídicas, entre as 
quais, se destacam o Art. 5º (Inciso XXIV), o Art. 182º da Constituição Federal de 1988 e, também, o 
Decreto-lei n. 3.365 de 21 de junho de 1941. Sendo assim, as medidas de mitigação e compensação 
deverão estar alinhadas a estas normas, bem como aos instrumentos normativos do Instituto Brasileiro 
de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 
 
O Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação deve organizar todas as medidas 
de mitigação e compensação, seguindo a legislação e as normativas vigentes, com elaboração de 
cadastro físico e documental dos imóveis desapropriados, cadastro socioeconômico das famílias 
desapropriadas, visando deste modo atender às necessidades da população residente e/ou 
proprietária da área afetada. 
 
Serão realizados laudos de avaliação, levantamento e cadastramento do imóvel/terreno e benfeitorias. 
Farão parte do processo os seguintes procedimentos: 

 
 Avaliação individual de cada imóvel para fins do ajuizamento de ação de desapropriação, 

segundo metodologia técnica respaldada nos instrumentos normativos reconhecidos pelo 
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) e pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e 

 
 Celebração de acordos com os expropriados, condicionados à homologação judicial, 

calculando o valor, para fins do acordo, até o limite da avaliação técnica da EMTU ou 
contratada, atualizado até a data da negociação, permitindo o prosseguimento do feito até o 
final da decisão judicial. 
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Este mesmo programa também tem como responsabilidade buscar e apoiar a inserção destes 
moradores em programas habitacionais governamentais (considerando os moradores classificados 
como vulneráveis), sempre visando à garantia de um padrão de moradia semelhante, ou melhor, ao 
existente atualmente. Para tanto um acordo entre o empreendedor e o governo deve ser estabelecida. 
 
 Classificação: 
 
Impacto negativo, certo, de médio prazo, localizado, causador, permanente, de grande magnitude e de 
alta relevância. 
 
9.3.10    Interrupções temporárias dos serviços básicos de infraestrutura urbana 
 
 Componente Ambiental Afetado: população da AID e ADA.  
 
 Descrição do impacto: 
 
No desenvolvimento da obra, podem ser necessárias interrupções temporárias de determinados 
serviços urbanos essenciais, tais como o fornecimento de água potável, de energia elétrica, serviços 
de telefonia e TV a cabo, de fornecimento de gás de rua, funcionamento de galerias de águas pluviais, 
entre outras estruturas. 
 
Considerando que a ADA e AID possuem alta taxa de densidade demográfica, a interrupção de 
quaisquer tipos de serviço, especialmente água, energia elétrica e telefonia, acarretará em transtorno 
a um grande contingente populacional. 
 
 Medidas Mitigadoras: 
 
O Programa de Comunicação Social deve incluir todas as ações necessárias para a devida 
orientação, informação e divulgação prévias à população afetada sobre cortes previstos. Visto que as 
potenciais interferências das obras com os serviços urbanos poderão ser previstas com antecedência, 
os cortes temporários poderão ser alvo de programação prévia. 
 
 Classificação: 
 
Impacto negativo, certo, de curto prazo, localizado, causador, temporário, de grande magnitude e de 
média relevância. 
 
9.3.11    Riscos de remobilização e destruição parcial ou total de sítios arqueológicos 
 
 Componente Ambiental Afetado: patrimônio arqueológico.  
 
 Descrição do impacto: 
 
Toda e qualquer atividade de movimentação de solo na ADA do empreendimento que comprometa as 
condições topográficas do relevo ou afete a estratigrafia do solo, pode ocasionar danos a eventual 
patrimônio arqueológico que possa estar enterrado. Da mesma forma, as atividades de limpeza dos 
terrenos, incluindo a remoção de capeamentos e/ou de vegetação rasteira, também podem ocasionar 
impactos em eventuais sítios situados na superfície ou enterrados em terrenos recobertos. 
 
Vale aqui ser ressaltado que, independentemente da área de inserção do projeto estar totalmente 
antropizada e urbanizada e, ainda, o fato de alguns vestígios encontrados em sítios arqueológicos 
serem cronologicamente recentes (ao contrário do possam pensar os que vinculam a arqueologia 
apenas ao passado antigo), não se pode tirar o interesse do estudo arqueológico dos testemunhos 
materiais históricos inseridos no solo urbano, uma vez que todo vestígio antigo foi um dia recente e, 
exatamente por isso, a arqueologia, hoje em dia, tem como uma de suas mais novas linhas de 
pesquisa o denominado “passado recente” 
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Destaca-se, também, que os dados secundários obtidos na bibliografia disponível atestam ser a região 
da Baixada Santista uma área bastante profícua no que concerne ao potencial para a ocorrência de 
remanescentes culturais pretéritos. O diagnóstico do patrimônio arqueológico e histórico-cultural 
também indicou que as áreas a serem atingidas pelas obras de implantação do VLT apresentam 
potencial para a ocorrência de vestígios arqueológicos de interesse. 
 
Portanto, evidencia-se aqui o risco que esse empreendimento poderá causar ao patrimônio 
arqueológico local, em eventuais sítios de interesse não visíveis em superfície, como implicações  
diretas na destruição total ou parcial dos mesmos. 
 
 Medidas Mitigadoras: 
 
Como ações preventivas, de controle e mitigação propõe-se a implementação do Plano de Gestão do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico, contemplando entre outros o Programa de Arqueologia 
Preventiva, de acordo com a Portaria IPHAN nº 230/2002 (revogada pela Instrução Normativa IPHAN 
01/2015), de tal forma consolidar os seguintes subprogramas: 
 

(i) Subprograma de Prospecção, Monitoramento e Resgate Arqueológico; 
(ii) Subrograma de Educação Patrimonial. 

 
 Classificação: 
 
Impacto negativo, provável, de curto prazo, localizado, intensificador, permanente, de média 
magnitude e de baixa relevância. 
 
9.3.12 Riscos de interferência no patrimônio histórico tombado, não tombado e em 

processo de tombamento 
 
 Componente Ambiental Afetado: patrimônio histórico, artístico e cultural.  
 
 Descrição do impacto: 
 
Na fase de implantação de todas as estruturas operacionais e da infra-estrutura de apoio do VLT 
poderá acarretar, mesmo que pontualmente, a necessidade de desapropriações / desocupações de 
determinados imóveis, muitas vezes não tombados, mas de interesse histórico para a cidade de 
Santos. 
 
Da mesma forma, o tráfego de veículos pesados, a movimentação de máquinas e equipamentos e as 
escavações e/ou serviços de terraplenagens também podem apresentar potencial de interferência no 
patrimônio histórico, em decorrência da vibração induzida no solo local, podendo causar fissuras e/ou 
outros abalos estruturais nas construções lindeiras. 
 
Por sua vez, também na fase de implantação do VLT e mesmo após esta, poderão ocorrer 
movimentos de especulação imobiliária, predatória ou não, e o consequente desenvolvimento das 
áreas circundantes ao eixo referencial do VLT. Nesse contexto, o eventual patrimônio identificado na 
ADA e AID, e ainda não protegido, poderá sofrer conseqüências negativas, como a sua demolição 
para a construção de edifícios, edifícios comerciais e residenciais, entre outros. 
 
 Medidas Mitigadoras: 
 
Como ações preventivas, de controle e mitigação propõe-se a implementação do Plano de Gestão do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico, contemplando entre outros o Programa de Arqueologia 
Preventiva, de acordo com a Portaria IPHAN nº 230/2002 (revogada pela Instrução Normativa IPHAN 
01/2015), de tal forma consolidar os seguintes subprogramas: (i) Subprograma de Prospecção, 
Monitoramento e Resgate Arqueológico; (ii) Subrograma de Educação Patrimonial. 
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 Classificação: 
 
Impacto negativo, provável, de curto prazo, localizado, intensificador, permanente, de média 
magnitude e de baixa relevância. 
 
9.3.13    Geração de Empregos 
 
 Componente Ambiental Afetado: população da AII e AID. 
 
 Descrição do impacto: 
 
Do ponto de vista da economia, os aproximadamente 800 empregos gerados pelas obras do VLT 
deverão ser benéficos para a população e para as trocas econômicas locais, na medida em que os 
trabalhadores também se tornam consumidores na localidade e região em que trabalham. 
 
Na fase de implantação do empreendimento será necessária mão de obra de diferentes qualificações, 
conforme apontadas neste EIA no item 6.5 “Estimativas Quantidade de Mão de Obra, do Cronograma 
de Execução e dos Custos da Obra”, havendo, assim, a possibilidade de geração de emprego para a 
população em geral, em especial para aquelas residentes na AII e AID e que possua afinidade com o 
tipo de trabalho necessário a esta implementação.  
 
Por outro lado, na fase de operação deste empreendimento, haverá novas possibilidades de 
empregabilidade por parte da população da AID, que poderá promover maiores deslocamentos em 
menor espaço de tempo, permitindo uma maior mobilidade na busca de postos de trabalho que 
estejam localizados em diversos pontos do município de Santos, em especial nas regiões do centro e 
Valongo.  
 
 Medidas Potencializadoras: 
 
O Programa de Comunicação Social será o responsável pela divulgação da necessidade de mão de 
obra. Para potencializar este impacto positivo, indica-se à EMTU e aos consórcios construtores, a 
abertura de vagas de empregos para população residente nas áreas de influência desse 
empreendimento e de toda a RMBS. 
 
 Classificação: 
 
Para as fases de implantação e operação do VLT o impacto é positivo, certo, de médio prazo, 
disperso, causador, temporário, de grande magnitude e de alta relevância. 
 
9.3.14   Readequação do sistema viário nas proximidades do empreendimento 
 
 Componente Ambiental Afetado: População da ADA e AID. 
 
 Descrição do impacto: 
 
A implantação do empreendimento poderá provocar a reestruturação do sistema viário, sobretudo no 
entorno das futuras estações, seja de forma temporária (durante as obras), ou mesmo de forma 
permanente (durante a operação do empreendimento), devendo ocasionar efeitos diversos sobre: 
 

a. a composição e volume de tráfego; 
b. os tempos de viagem; 
c. o desempenho operacional do fluxo de veículos; 
d. a circulação de pedestres nas proximidades das obras; 
e. as atividades econômicas / comerciais estabelecidas naquela área. 
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Na fase de implantação são previstas alterações temporárias no sistema viário que, de alguma forma, 
poderão causar transtornos para o trânsito local. Além disso, também pode afetar o acesso a 
estabelecimentos comerciais, de serviços, institucionais e residenciais localizados no entorno das 
obras.  
 
Especificamente em relação às atividades econômicas / comerciais, prevê-se que ocorra maior 
dificuldade de acesso à algumas importantes ruas de comércio do centro, tais como a João Pessoa, 
Amador Bueno, e travessas destas. Desta forma, é possível que durante as obras haja uma redução 
na dinâmica das atividades da ADA, afetando tanto os lojistas quanto os consumidores. 
 
Confome os questionários aplicados nas empresas localizadas na ADA (vide item 8.3.8 
Reivindicações Sociais), os meses de maior movimentos nos empreendimentos respondentes se 
concentram no último trimestre do ano, nos meses de outubro, novembro e dezembro. Os dias úteis 
da semana costumam ser mais movimentados que os finais de semana, especialmente às segundas-
feiras e sextas-feiras, sendo que o domingo é o dia de menor movimento. 
 
Por outro lado, com a instalação dos canteiros de obras haverá maior movimentação de trabalhadores 
do empreendimento na região, isso abre oportunidades de negócio para atendimento de demandas 
desses trabalhadores, principalmente no que diz respeio a alimentação. No entanto, não há 
expectativa de que esse impacto positivo na demanda seja capaz de compensar a redução da 
dinâmica decorrente dos transtornos de dificuldade de acesso ao comércio na ADA decorrente das 
obras. Deste modo, é mais provavel que haja, durante o período e implantação, uma perda líquida 
para o comercio da área como um todo. 
 
Na fase de operação a reestruturação do sistema viário ocorre justamente pela inserção desse novo 
meio de transporte na região. Ele se torna mais uma opção de deslocamento para a população 
afetada, o que permite uma melhor distribuição entre os modais de transporte atualmente existentes 
na região, aliviando especialmente aqueles sistemas que atualmente já se mostram sobrecarregados. 
A adaptação dos itinerários das linhas de ônibus para promover a integração com esta linha do VLT 
também resulta em alterações no padrão de circulação da área. 
 
Da mesma forma, com a maior acessibilidade da população à área, espera-se que as atividades 
econômicas ali instaladas sejam estimuladas e tenham melhor desempenho. 
 
 Medidas Mitigadoras e Potencializadoras: 
 
O Programa de Comunicação Social irá divulgar informações acerca das alterações do sistema viário, 
sejam elas temporárias ou permanentes, por meio dos veículos de comunicação oficiais e de massa, 
com a devida antecedência. Este programa também pode potencializar o impacto positivo da fase de 
operação por meio da divulgação de informações acerca deste novo trecho do VLT, suas ligações com 
os outros sistemas de transporte público, procurando assim promover uma melhor distribuição entre os 
modais e uma melhor circulação na área.  
 
Por sua vez, o Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento, por meio de “diretrizes específicas” de 
transporte de materiais e equipamentos / desvio de tráfego / sinalização da obra, procurará implantar 
itinerários adequados e promover uma logística que contemple frequência e horários, de forma a 
minimizar os transtornos da circulação de caminhões no entorno da obra. Devem ser levadas em 
consideração também a alocação dos acessos aos canteiros de obras e a fiscalização e conservação 
das vias utilizadas pelos caminhões, assim como a sinalização. 
 
Também deverão ser previstas neste Plano de Gestão as adequações necessárias ao planejamento e 
cronograma de execução das obras, de tal forma se ter minimizadas, em tempo, as intervenções 
previstas para aquele local e, sempre que possível, de forma conjugada às especificidades do 
“calendário comercial” local. 
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Por fim, através do e o Programa de Controle de Tráfego deverão ser incrementadas as sinalizações e 
o controle do tráfego para veículos e pedestres, principalmente no entorno das estações e das 
principais frentes de obras. 
 
 Classificação: 

 
Na fase de implantação, impacto negativo, certo, de curto prazo, localizado, causador, temporário, de 
grande magnitude e de média relevância. 
 
Na fase de operação, impacto positivo, certo, de longo prazo, localizado, causador, permanente, de 
grande magnitude e de alta relevância. 
 
9.3.15    Alteração da paisagem da ADA 
 
 Componente Ambiental Afetado: população da ADA e AID. 
 
 Descrição do impacto: 
 
A alteração da paisagem local durante a fase de implantação ocorre em função da instalação de 
frentes de obras, que exigem isolamento de áreas específicas por meio da colocação de tapumes de 
proteção das infraestruturas temporárias, o que se constitui como uma obstrução na paisagem urbana. 
 
Os resultados da pesquisa realizada junto à população da ADA mostram que boa parte dos 
respondentes gostaria de ver alterações na paisagem urbana do centro de Santos (item 8.3.8 
Reivindicações Sociais). São citados especialmente a reurbanização, a modenização e a revitalização 
da região. O empreendimento em quesão apresenta possibilidades de atendimento de parte dessa 
demanda, desde que bem executado o projeto de paisagismo e aproveitamento das áreas de 
circulação. 
 
Um ponto específico do traçado apresenta maior sensibilidade às características urbanísticas do 
projeto do VLT. Trata-se da Praça dos Andradas, por onde atualmente não trafegam automóveis, mas 
que será cortada pelo traçado do VLT, ligando a Rua Visonde do Embaré à Rua Armador Bueno, 
podendo causar impacto negativo dependedo da forma como a circulação dos vagões venha a 
interagir com o fluxo de pedestres na praça.  
 
Já na fase de operação, as estações e o próprio traçado / eixo referencial do VLT, no trecho 
Conselheiro Nébias – Valongo, se consolidarão como um novo elemento referencial na paisagem. 
Como principalmente as estações tornam-se pontos nodais na região de implantação, o partido 
arquitetônico adotado e construído transforma-se em uma referência urbana no local. 
 
 Medidas Mitigadoras: 
 
Por meio do Programa de Paisagismo e Reurbanização poderão ser desenvolvidos projetos 
paisagísticos específicos à implantação do empreendimento, em especial das estações, adequando-
as à paisagem da área urbana em que se implantarão, com fim de garantir uma equilibrada inserção 
do empreendimento.  
 
 Classificação: 
 
Na fase de implantação, impacto negativo, certo, de curto prazo, localizado, causador, temporário, de 
pequena magnitude e de baixa relevância. 
 
Na fase de operação, impacto negativo ou positivo, certo, de médio-longo prazo, localizado, causador, 
permanente, média magnitude e média relevância. 
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9.3.16    Riscos de impactos nas condições de saúde e segurança ocupacional 
 
 Componentes Ambientais Afetados: trabalhadores da obra e funcionários de controle e 

operação 
 
 Descrição do impacto: 
 
As obras planejadas para a fase de implantação do empreendimento requererão a execução de 
determinadas tarefas específicas, com níveis variados de periculosidade e/ou insalubridade, em 
especial aquelas relacionadas às frentes de serviços, terraplenagens em geral, transportes e 
manuseios de material pulverulento, montagens elétricas, hidráulicas e de estruturas metálicas, entre 
outras. 
 
Para estas atividades, alguns grupos de trabalhadores executarão determinadas tarefas em que 
poderão ocorrer níveis elevados de ruídos, emissões de materiais poluentes / particulados / poeiras, 
riscos de quedas, choques elétricos, colisões e/ou de impactos físicos, atropelamentos, entre outras. 
Da mesma forma, as diferentes atividades laborais do contingente de trabalhadores relacionadas à 
fase de operação do VLT possuem elementos que podem acarretar riscos de impacto a saúde 
ocupacional dos mesmos. 
 
Portanto mesmo que condicionada à variante risco, as possibilidades de acidentes durante as fases de 
implantação e operação são factíveis e, dessa maneira, devem ser identificadas em paralelo à fase de 
planejamento do empreendimento e de consolidação do projeto executivo. Com isso será possível 
identificar as situações de risco aos funcionários durante a implantação e operação. 
 
 Medidas Mitigadoras: 
 
No âmbito do Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento deverá ser incentivado e fiscalizado o 
uso de EPI’s específicos e adequados aos riscos de cada atividade executada pelos trabalhadores, 
que é obrigatório. 
 

Da mesma forma e no âmbito do Programa de Educação Ambiental, (incluindo o Subprograma de 
Controle Ambiental das Condições de Saúde e Segurança Ocupacional) deverá ser prevista a 
aplicação de cursos e treinamentos específicos aos trabalhadores das obras e da operação, focando 
prioritariamente em ações de prevenção de acidentes de trabalho, de emergências e no uso correto 
dos EPI’s.  
 
 Classificação: 
 
Para ambas as fases do projeto, o impacto é negativo, provável, de curto a longo prazo, localizado, 
causador, permanente, de média magnitude e de baixa relevância. 
 
9.4 Impactos na Fase de Operação 
 

Meio Físico 
 
9.4.1 Redução das emissões de poluentes atmosféricos e dos níveis de ruídos 
 
 Componente Ambiental Afetado: atmosfera  
 
 Descrição do impacto: 
 
O serviço de transporte público de Santos é representado, atualmente por uma rede de  linhas de 
ônibus circulares que ligam as regiões noroeste, central, intermediária e da orla marítima, além de 
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um serviço seletivo, por micro-ônibus e vans. Complementarmente, há de se considerar também o 
contingente populacional que se desloca diariamente fazendo uso de veículo próprio. 
 
Neste cenário, então, além dos elevados níveis de ruídos observados na ADA, muito em função do 
trânsito de veículos, tem-se que os principais poluentes emitidos na atmosfera pelo funcionamento 
de motores a combustão dessa frota de veículos coletivos e individuais são: Hidrocarbonetos (HC), 
Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de nitrogênio (NOx), Dióxido de Enxofre (SO2) e Materiais 
Particulados. 
 
Portanto, a implantação e a operação do VLT remetem à expectativa de se ter reduzida a 
circulação de uma parcela essa frota de veículos, particulares e coletivos, mencionada 
anteriormente, em função da disponibilidade de uma nova modalidade de transporte coletivo com 
tração elétrica; qual seja, o VLT.  
 
Assim, se confirmada a expectativa comentada anteriormente, entende-se que haverá uma 
importante contribuição para a diminuição da quantidade de poluentes emitidos pelos motores dos 
veículos e para a redução dos níveis de ruídos atualmente observados na ADA e AID. 
 
 Medidas Mitigadoras: 
 
Implantação de mecanismos de divulgação maciça da nova modalidade de transportes coletivos 
(VLT) que estará à disposição da população residente e que trabalha nas áreas de influência do 
empreendimento, ressaltando a agilidade nos deslocamentos e os ganhos socioambientais 
promovidos pelo VLT. Sugere-se que estas propostas sejam incorporadas ao Programa de 
Comunicação Social.  
 
 Classificação: 
 
Impacto positivo, certo, de curto-médio prazo, dispoerso, causador, permanente, de média magnitude 
e de média relevância. 
 

Meio Socioeconômico 
 
9.4.2 Benefícios socioambientais amplos 
 
 Componente Ambiental Afetado: atmosfera  
 
 Descrição do impacto: 
 
Considerando-se o número de passageiros a ser atendido por mais essa linha do VLT, é possível se 
estimar que, além da melhoria da mobilidade da população em geral, outros benefícios 
socioambientais traduzidos sob a forma de impactos positivos, serão perceptíveis às populações das 
áreas de influência, entre eles:  
 

 Redução (economia) no tempo de viagem; 
 Redução do número de horas de trabalho perdidas; 
 Redução dos congestionamentos de trânsito; 
 Redução do número acidentes de trânsito; 
 Redução de custos de tratamentos de saúde; 
 Redução da emissão de poluentes atmosféricos (CO, HC, CO2, entre outros) e de gases de 

efeito estufa (GEE); 
 Redução do consumo de combustíveis; 
 Redução do custo de operação e de manutenção de vias públicas, utilizadas por ônibus e 

automóveis. 
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Estes benefícios se inserem de forma mais ampla no contexto das Políticas de Mudança do Clima, 
que tem como uma de suas diretrizes a priorização da circulação do transporte coletivo sobre o 
transporte individual na ordenação do sistema viário.  
 
Da mesma forma, ressalta-se que as atuais políticas públicas de mobilidade urbana fomentadas pela 
maioria dos municípios de grande porte, incorporaram medidas para a mitigação dos gases de efeito 
estufa e potencializando, portanto, a  ampliação da oferta de transporte público e o estímulo ao uso de 
meios de transporte com menor potencial poluidor, com ênfase na rede ferroviária, metroviária, 
trólebus e outros meios de transporte utilizadores de combustíveis renováveis.  
 
Além disso, esses impactos se convergem com as diretrizes públicas estratégicas, atualmente 
fomentadas e adotadas também pela maioria dos gestores públicos dos grandes centros urbanos, 
entre as quais estão a justa distribuição e ônus dos benefícios da urbanização; retorno para a 
sociedade dos investimentos públicos e  prioridade no sistema viário para o transporte coletivo, entre 
outras. 
 
 Medida Potencializadora: 
 
O Programa de Comunicação Social deverá implementar mecanismos de divulgação da nova linha do 
Metrô à população em geral, principalmente aos usuários de ônibus, vans e veículos particulares. 
 
 Classificação: 
 
Impacto positivo, certo, de longo prazo, disperso, causador, permanente, de grande magnitude e de 
alta relevância. 
 
9.4.3    Readequação do sistema de transporte público 
 
 Componente Ambiental Afetado: população da AII e AID. 
 
 Descrição do impacto: 
 
No município de Santos o serviço de transporte urbano é representado por uma rede de  linhas de 
ônibus circulares, que ligam as regiões noroeste, central, intermediária e da orla marítima, além de um 
serviço seletivo, por micro-ônibus. Ou seja, o principal sistema de transportes se dá por meio dos 
ônibus circulares, micro-ônibus e vans. 
 
A implantação do VLT demandará um replanejamento e a readequação do atual sistema de transporte 
público municipal, especialmente na região atendida pelo “sistema” VLT, havendo a necessidade de 
redistribuir essas linhas de ônibus, micro-ônibus e vans para atender a demanda nas 
plataformas/estações do VLT. Ou seja, este novo Sistema de Transporte Público estará incumbido de 
fazer a integração entre os modais de ônibus urbano e o VLT. Entende-se, dessa forma,  que este 
impacto se refletirá no planejamento estratégico de transportes da Prefeitura Municipal de Santos (e 
as respectivas empresas concessionárias do serviço de transporte público), bem como da EMTU, que 
é a empresa responsável pelo transporte metropolitano na RMBS. 
 
Há de ser destacado que, especificamente no momento de transição/integração entre o atual sistema 
de transporte público e o novo sistema / VLT, a população da ADA e AID necessitará de um curto 
período de tempo para adequar-se à nova situação; entretanto, após a efetiva consolidação do VLT e 
a respectiva compreensão deste novo sistema de transporte público, a mesma perceberá as inúmeras 
vantagens desse tipo de transporte e poderá usufruir das facilidades desse novo modal ferroviário. 
 
 Medidas Potencializadoras: 
 
O Programa de Comunicação Social deverá ser o responsável pela divulgação das etapas e prazos de 
conclusão do empreendimento, das eventuais mudanças no itinerário a que venham ocorrer no 
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sistema de transporte público, da readequação do mesmo e das novas interligações entre os 
diferentes modais de transporte. Além disso, deverá evidenciar os benefícios e a possibilidade de 
redução de tempo dos deslocamentos com a nova adequação, visando atrair usuários de transporte 
individual para o sistema integrado de transporte coletivo. 
 
 Classificação: 
 
Impacto positivo, certo, de longo prazo, disperso, causador, permanente, de grande magnitude e de 
alta relevância. 
 
9.4.4 Impactos sobre os equipamentos urbanos e sociais 
 
 Componente Ambiental Afetado: População AID e ADA 
 
 Descrição do Impacto: 

A implantação do VLT irá aumentar a mobilidade da população nas áreas de influência do 
empreendimento projetado o que, por consequência, também aumentará de forma positiva a 
acessibilidade da população aos equipamentos públicos (escolas e instituições de saúde, entre 
outras), especialmente aqueles localizados na ADA e AID e concentrados principalmente no entorno 
da avenida Conselheiro Nébias.Da mesma forma, a região do centro de Santos também passará pelo 
mesmo processo de aumento de acessos aos equipamentos urbanos ali existentes e que são, em sua 
maioria, de uso institucional. 
 
Pelos resultados da pesquisa (vista no item 8.3.8 Reivindicações Sociais), observa-se que os usos 
mais frequentes dos equipamentos situados no Centro estão voltados ás atividades profissionais e ao 
consumo, sendo menor a parcela de respondentes que afirmam frequentar a região para fins de lazer. 
 
Destaca-se, neste caso, a existência de uma parada do VLT prevista na frente do Mercado Municipal 
de Santos, de forma que, juntamente à renovação prevista para este importante ponto de comércio 
(vide item Projetos Colocalizados), pode-se inferir que haverá incremento na procura por este local 
devido à maior facilidade de acesso caso o empreendimento se concretize. 
  
Ainda, outra importante questão para a população da ADA é a circulação pela praça dos Andradas, 
que pelo projeto será seccionada dividindo a área verde e a cadeia antiga. Se a intervenção for 
realizada de forma a permitir a passagem dos pedestres, melhorando a condição paisagística e 
contribuindo para a revitalização desta área, pode ser benéfica. Caso o contrário, estará prejudicando 
a circulação existente na área e descaracterizando um patrimônio histórico santista. 
 
Adicionalmente, cita-se que a implantação do VLT na área central de Santos pressupõe a 
reorganização dos itinerários do bonde e trólebus, os quais deverão sofrer pequenas alterações, de 
modo a reduzir os impactos com a rede aérea do VLT. 
 
 Medidas Preventiva: 

No caso específico dos equipamentos sociais, sugere-se que seja realizado preventivamente pela 
Prefeitura de Santos um levantamento detalhado das atuais condições operacionais e da capacidade 
de atendimento dos mesmos, de tal forma se prever antecipadamente a necessidade de eventuais 
ajustes/adequações nesses serviços visando atender à um potencial incremento de demandas. 
 
 Classificação: 
 
Quanto ao aumento da acessibilidade da população aos equipamentos urbanos e sociais, trata-se de 
um impacto positivo, certo, de médio prazo, localizado, causador, permanente, de grande magnitude e 
alta relevância. 
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Quanto à pressão nos equipamentos sociais, trata-se de um impacto negativo, provável, de médio 
prazo, localizado, causador, temporário, de média magnitude e média relevância. 
 
 
9.5 Síntese da Avaliação de Impactos 
 
Como forma de consolidar as informações apresentadas anteriormente, relacionadas à identificação e 
avaliação dos impactos ambientais decorrentes do empreendimento projetado apresenta-se, adiante, 
o Quadro 9.5-1 relativo à síntese de avaliação dos impactos socioambientais. 
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Quadro 9.5-1 
Síntese de Avaliação do Impactos Socioambientais 
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PLANO / PROGRAMA 

FASE: PLANEJAMENTO 

Meio Socioeconômico  

9.2.1 Geração de expectativas na população da AID e AID 
AID
ADA 

P C M D C T M Programa de Comunicação Social B 

9.2.2 Geração de ansiedade e insegurança da população da ADA ADA N C C L C T G 
Programa de Comunicação Social 
Programa de Acompanhamento do 
Processo de Desapropriação 

M 

FASE: IMPLANTAÇÃO (ou Implantação e Operação) 

Meio Físico 

9.3.1 Alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas ADA N P 
C
M 

L I T 
G
M 

Plano de Gestão Ambiental do 
Empreendimento; Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e 
Programa de Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas 

M 

9.3.2 
Deflagração de novos processos de dinâmica superficial e de aporte de sedimentos nos 
corpos hídricos 

ADA N P C L I T M Programa de Controle de Processos 
Erosivos e de Assoreamento. B 
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FASE: IMPLANTAÇÃO (ou Implantação e Operação) 

Meio Físico  

9.3.3 Alteração pontual da qualidade do ar ADA N C C L I T P Programa de Monitoramento da 
Qualidade do Ar B 

9.3.4 Alteração pontual dos níveis de ruídos ADA 
N C C L I T P Programa de Monitoramento dos Níveis 

de Ruídos e Vibrações 

B 

P C M L C P G M 

9.3.5 
Ocorrência de vibrações induzidas no solo, de recalques e/ou de abalos estruturais nas 
construções / edificações situadas em áreas vizinhas à faixa lindeira do empreendimento 

ADA N P 
C
M 

L I T M 

Programa de Monitoramento dos Níveis 
de Ruídos e Vibrações; 
Programa de Monitoramento de 
Recalques 

M 

9.3.6 Interferências das obras em áreas de contaminação existentes ADA N P M L I T 
M
A 

Programa de Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas M 

Meio Biótico 

9.3.7 Perda de cobertura vegetal – supressão de indivíduos arbóreos ADA N C C L I P P Programa de Manejo e Recomposição 
Arbórea Urbana B 
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FASE: IMPLANTAÇÃO (ou Implantação e Operação) 

Meio Biótico  

9.3.8 Risco de ocorrência de afugentamento da avifauna ADA N P C D I T P 

Programa de Monitoramento dos Níveis 
de Ruídos e Vibrações e Programa de 
Manejo e Recomposição Arbórea 
Urbana 

B 

Meio Socioeconômico 

9.3.9 Impacto social pelo processo de desapropriação ADA N C M L C P G Programa de Acompanhamento do 
Processo de Desapropriação A 

9.3.10 Interrupções temporárias dos serviços básicos de infraestrutura urbana ADA N C C L C T G Programa de Comunicação Social M 

9.3.11 Riscos de remobilização e destruição parcial ou total de sítios arqueológicos ADA N P C L I P M 

Plano de Gestão do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Arqueológico 
(Subprograma de Prospecção, 
Monitoramento e Resgate Arqueológico e 
Subprograma de Educação Patrimonial)

B 

9.3.12 
Riscos de interferência no patrimônio histórico tombado, não tombado e em processo de 
tombamento 

ADA N P C L I P M 
Plano de Gestão do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Arqueológico 
(Subprograma de Prospecção, 
Monitoramento e Resgate Arqueológico)

B 
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Quadro 9.5-1 

Síntese de Avaliação do Impactos Socioambientais 
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FASE: IMPLANTAÇÃO (ou Implantação e Operação) 

Meio Socioeconômico 

9.3.13 Geração de empregos 
AII 
AID P C M D C T G Programa de Comunicação Social A 

9.3.14 Readequação do sistema viário nas proximidades do empreendimento 
ADA
AID 

N C C L C T G Programa de Controle de Tráfego e 
Programa de Comunicação Social 

M 

P C L L C P G A 

9.3.15 Alteração da paisagem da ADA 
ADA
AID 

N C C L C T P 
Programa de Paisagismo e 
Reurbanização 

B 
P
N 

C 
M
L 

L C P M M 

9.3.16 Riscos de impactos nas condições de saúde e segurança ocupacional ADA N P 
C 
L 

L C P M 

Programa de Educação Ambiental, 
(Subprograma de Controle Ambiental 
das Condições de Saúde e Segurança 
Ocupacional) 

B 
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Quadro 9.5-1 

Síntese de Avaliação do Impactos Socioambientais 
 
 

N
º 

IM
P

A
C

T
O

 

IMPACTO 

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

ATRIBUTOS 

M
A

G
N

IT
U

T
D

E
 

MEDIDAS 

G
R

A
U

 D
E

 
R

E
L

E
V

Â
N

C
IA

 C
O

M
 

M
E

D
ID

A
S

 
M

IT
IG

A
D

O
R

A
S

 

N
A

T
U

R
E

Z
A

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 

P
R

A
Z

O
 

E
S

P
A

C
IA

L
ID

A
D

E
 

F
O

R
M

A
 D

E
 

IN
T

E
R

F
E

R
Ê

N
C

IA
 

D
U

R
A

Ç
Ã

O
 

PLANO / PROGRAMA 

FASE: OPERAÇÃO 

Meio Físico  

9.4.1 Redução das emissões de poluentes atmosféricos e dos níveis de ruídos 
ADA
AID 

P C 
C
M 

D C P M Programa de Comunicação Social M 

Meio Socioeconômico 

9.4.2 Benefícios socioambientais amplos 
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9.5.1  Balanço Geral 
 
A partir dos estudos e análises realizadas ao longo da elaboração deste Estudo de Impacto Ambiental 
– EIA e mediante a elaboração do diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico, 
nas áreas de influência definidas para o projeto do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, é 
possível apresentar o seguinte balanço geral acerca dos impactos ambientais identificados: 
 
 foram identificados 22 impactos ambientais, positivos e negativos, incidentes nas fases de 

planejamento, implantação e operação do empreendimento, podendo alguns deles se 
apresentarem, de forma repetida, em mais de uma das fases aqui consideradas para o 
empreendimento. 

 
 Daquele total de impactos identificados, 7 (32%) são relacionados ao meio físico; 2 (9%) ao Meio 

Biótico e 13 (59%) ao Meio Socioeconômico. 
 
 Do total de 22 impactos identificados, 2 (9%) deles ocorrem na fase de planejamento, outros 16 

(73%) deles ocorrem predominantemente na fase de implantação (ou implantação e operação) 
e, por fim, mais 4 (18%) ocorrem exclusivamente na fase de operação.  

 
 Daquele total de 22 impactos ambientais identificados, 5 (23%) foram categorizados como de 

natureza exclusivamente positiva e 13 (59%) como exclusivamente de natureza negativa; outros 
4 (18%) podem ser classificados como impactos positivos ou negativos, dependendo da fase do 
empreendimento a que se relacionarem. 

 
 Dos 5 impactos ambientais identificados como de natureza exclusivamente positiva, 4 deles 

(80%) foram classificados como de média e alta relevâncias e apenas 1 (20%) foi classificado 
como de baixa relevância. 

 
 Dos 13 impactos ambientais identificados como de natureza exclusivamente negativa, 1 (8%) é 

classificado como de alta relevância; 5 (38%) são classificados como de média relevância e 7 
(54%) são classificados como de baixa relevância; portanto, a maioria (92%) dos impactos 
negativos apresenta media e baixa relevâncias. 

 
 Daquele total de 22 impactos ambientais identificados, todos eles (100%) poderão ser mitigados, 

compensados ou potencializados através das Medidas de Controle e/ou Programas Ambientais 
propostos no presente EIA, cujas implementações são na maioria das vezes de responsabilidade 
do empreendedor, via consórcios construtores e/ou empreiteiras. 

 
As interferências negativas estarão limitadas, na sua grande maioria, à ADA do empreendimento 
projetado. Dentre os impactos ambientais negativos, identificados nas três fases do empreendimento, 
destacam-se: 
 

o Geração de ansiedade e insegurança na população da ADA e AID; 
o Impacto social pelo processo de desapropriação; 
o Alteração da paisagem da ADA; 
o Interrupções temporárias dos serviços básicos de infraestrutura urbana; 
o Riscos de interferência no patrimônio histórico tombado, não tombado e em processo de 

tombamento 
 
Por outro lado, dentre os impactos ambientais positivos, identificados nas fases do empreendimento, 
destacam-se: 
 

o Readequação do sistema de transporte público; 
o Redução das emissões de poluentes atmosféricos e ruídos; 
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o Aumento da mobilidade da população residente nas áreas de influência; 
o Geração de empregos; 
o Benefícios socioambientais amplos. 
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10 PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 
Para a implantação das medidas de controle ambiental, conforme propostas no item 9, voltadas à 
mitigação, prevenção, compensação e/ou potencialização dos impactos ambientais decorrentes da 
implantação e operação do Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do SIM-VLT (fase 2), o 
empreendedor deverá implantar os “planos ou programas de acompanhamento e monitoramento dos 
impactos ambientais”, apresentados e detalhados a seguir, e como já ocorre nos demais 
empreendimentos da EMTU. 
 
10.1 Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento - PGA 
 
 Justificativa 
 
Para as etapas de execução e consolidação das obras, dentre elas a implantação dos canteiros, a 
mobilização de operários, a execução das obras propriamente ditas, a desmobilização de canteiros e  
aoperação do empreendimento, são previstas interferências em diferentes fatores ambientais e 
escalas de abrangência.  
 
Alguns dos impactos a serem causados pela execução das obras são contemplados em programas 
específicos; entretanto, um projeto que consolide e monitore, de forma integrada, as medidas 
diretamente relacionadas às obras poderá propiciar resultados ambientais mais adequados, tendo em 
vista que medidas, diretrizes e técnicas recomendadas, quando adotadas preventivamente, podem 
minimizar ou mesmo neutralizar, os possíveis impactos ambientais das obras. 
 
Assim, o Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento - PGA, aqui detalhado, será estruturado a 
partir da aplicação das orientações básicas das Normas NBR ISO 14001, além das normas internas 
da EMTU, e buscará coordenar todas as atividades e articular os setores envolvidos com os aspectos 
ambientais e sociais do projeto do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo. 
 
Dessa forma, o aspecto fundamental desse projeto será a definição das “diretrizes” voltadas aos 
trabalhos de monitoramento e supervisão ambiental, que servirão para avaliar a eficácia e 
acompanhar a aplicação das medidas propostas nos programas de gestão ambiental. 
 
 Objetivos 
 
O PGA tem por objetivos principais dotar o empreendedor de uma estrutura gerencial capaz de 
conduzir, com eficiência, a implantação de diversos programas ambientais, permitindo-lhe uma perfeita 
articulação entre os setores responsáveis pela implantação do empreendimento. 
 
Para dar agilidade e maior abrangência a esse Plano em todas as fases do empreendimento projetado 
e assim incorporar ao sistema de licenciamento ambiental os instrumentos de gestão ambiental 
visando à melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental, conforme preconizado na 
Resolução CONAMA nº 237 de 19/12/97, será proposta a consolidação de um sistema de gestão 
ambiental baseado na norma NBR ISO 14.001. 
 
Dessa forma, sugere-se que o PGA seja articulado, de forma integrada, através do Plano de Controle 
Ambiental das Obras (PCA) e de seus programas correlatos específicos, além de outros programas 
socioambientais, de mitigação e monitoramento, conforme detalhados adiante a partir do item 10.2 
deste EIA. 
 
Objetiva-se ainda, monitorar, estabelecer diretrizes e assegurar o cumprimento das especificações 
técnicas e das normas ambientais nas obras de implantação e operação do empreendimento, tendo 
em vista garantir as condições ambientais adequadas nas áreas de entorno das obras, nos canteiros 
de serviço, e nas rotas de veículos e equipamentos a serem utilizados na execução dos trabalhos. 
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Visa também, ampliar esses cuidados à fase de operação do empreendimento, definindo as 
competências e responsabilidades na gestão ambiental do empreendimento. 
 
Portanto, em resumo, os objetivos do PGA são: 
 

a. Definir as regras e os procedimentos na Gestão Ambiental do empreendimento, englobando as 
atividades de implantação e de operação; 

 
b. Possibilitar o domínio constante do andamento do projeto, das obras e das possíveis alterações 

que venham a ocorrer ao longo do tempo, de modo a avaliar continuadamente a probabilidade 
de impactos, a necessidade de outras medidas e a validade das ações de mitigação propostas; 

 
c. Planejar, supervisionar, coordenar e avaliar as ações e programas propostos, de forma a 

garantir o correto equacionamento ambiental do empreendimento; 
 
d. Definir as competências e responsabilidades na Gestão Ambiental, estabelecendo uma política 

de conformidade ambiental e as atribuições de planejamento, controle, registro e recuperação; 
 
e. Sistematizar e organizar as informações e documentação necessárias para obtenção das 

Licenças de Instalação (LI) e Operação (LO); 
 
f. Responsabilizar-se perante os órgãos ambientais e de financiamento pela prestação de 

esclarecimentos sobre o desempenho ambiental do empreendimento, bem como pela 
incorporação de medidas indicadas por estes. 

 
Deste modo, os responsáveis pela implantação do plano devem ter experiência com as atividades de 
obra, a fim de assegurar eficiência operacional à gestão, estando sempre próximos aos 
acontecimentos. 
 
 Principais Atividades 
 
 Ações 
 
Este PGA deverá abranger todas as ações relativas à implantação das obras do empreendimento, 
com destaque para: 
 
 Análise detalhada das atividades de obra, manutenção e operação, identificação dos impactos 

potenciais e identificação de medidas de controle e normas a serem seguidas na execução dos 
serviços. 

 Estabelecimento de procedimentos e diretrizes ambientais para as praças de trabalho, instalação 
e operação dos canteiros de serviço e rotas de tráfego para equipamentos e veículos; 

 Estabelecimento de mecanismos de controle a serem executados pelo empreendedor, para 
fiscalização, monitoramento e avaliação do atendimento às medidas de controle e normas; 

 Acompanhamento do detalhamento e a execução das medidas mitigadoras e dos programas 
ambientais propostos dentro dos cronogramas pré-estabelecidos e em termos de procedimentos 
e resultados; 

 Prestação de esclarecimentos sobre o desempenho ambiental do empreendimento perante 
órgãos ambientais e de financiamento; 

 Estabelecimento dos procedimentos necessários à obtenção das Licenças de Instalação (LI) e 
Operação (LO), atendendo as exigências da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA) e 
CETESB: 

• LI: apresentar relatórios específicos com os elementos de projeto, desapropriação, 
canteiros de serviços e instalações de apoio, transporte e disposição de materiais, métodos 
construtivos e aspectos de segurança, comunicação social e monitoramento; 
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• LO: apresentar elementos referentes à operação, manutenção, pessoal, segurança, planos 
e programas de integração, treinamento, projetos associados e ao atendimento das medidas 
preconizadas nas fases anteriores de licenciamento ambiental; 

 Elaboração de relatórios parciais e final, consolidados, de avaliação ambiental do 
empreendimento; 

 Estabelecimento das interações institucionais necessárias com outros órgãos governamentais 
federais, estaduais e municipais, visando desenvolver ações de esclarecimento e para ajustar 
procedimentos de caráter ambiental e atendimento a normas e regulamentos em vigor; 

 Estabelecimento em conjunto com as áreas da EMTU de um sistema de Ouvidoria Pública; 
 Manutenção e operação de arquivos e registros atualizados relativos ao controle e 

monitoramento ambiental, com a criação de um sistema de Registro Ambiental de todos os 
eventos de natureza ambiental relacionados ao empreendimento, inclusive o passivo ambiental 
de áreas de interesse; 

 Definição e implantação de procedimentos de aceitação e recebimento de obras e serviços 
quanto ao controle ambiental, medidas mitigadoras, potencializadoras ou compensatórias. 

 
 Atividades 
 
As principais atividades desse PGA se referirão à fiscalização / monitoramento das empresas 
construtoras / empreiteiras, responsáveis pela implantação dos programas ambientais propostos neste 
EIA e, da mesma forma, a construção do empreendimento. 
 
Para tanto, especial atenção deverá ser dada ao cumprimento de uma série de diretrizes gerais que 
deverão, obrigatoriamente, fazer parte dos contratos das empresas/empreiteiras mencionadas 
anteriormente, conforme mostradas a seguir e detalhadas mais adiante: 
 
 Elaboração / cumprimento de projetos 
 Procedimentos de segurança e controle das interferências com a população residente na ADA 
 Controle dos níveis de emissão e propagação de ruídos; 
 Controle dos níveis de emissão de materiais particulados / poeiras; 
 Cuidados com o transporte de material / sinalização da obra / desvio de tráfego; 
 Cuidados com a higiene, saúde e segurança ocupacional / usos de EPI’s /treinamento 

ambiental; 
 Monitoramento dos passivos ambientais / áreas contaminadas 
 Controle da geração, tratamento e/ou disposição final dos resíduos sólidos / efluentes líquidos; 
 Controle da geração, no armazenamento provisório e na destinação final dos resíduos da 

construção civil e de demolições; 
 Controle da manutenção e dimensionamento das drenagens superficiais; 
 Monitoramento dos vestígios arqueológicos / edificações tombadas; 
 Remoção de vegetação / recomposição da paisagem; 
 Levantamento e cadastramento das edificações lindeiras às frentes de serviços; 
 Remanejamento de serviços públicos; 

 
 Operacionalização 
 
A operacionalização deste PGA se dará com a consolidação de uma equipe técnica voltada à 
supervisão e ao gerenciamento / controle ambiental das obras do empreendimento que coordenará as 
ações de fiscalização, monitoramento, gerenciamento e comunicação de todos os procedimentos e 
atividades realizados, em especial, durante a fase de implantação, sob o ponto de vista ambiental. 
 
Neste contexto, então, a equipe técnica, responsável pela execução do presente PGA, procurará 
garantir que as obras e ações de implantação sejam desenvolvidas com o pleno atendimento das 
“especificações / diretrizes técnicas” que, obrigatoriamente, integrarão os contratos firmados entre o 
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empreendedor e as empresas / empreiteiras, relacionadas principalmente às obras civis em geral, 
conforme resumidamente apresentadas a seguir: 
 

I. Elaboração / cumprimento de projetos 
 
No desenvolvimento dos projetos de engenharia, relacionados ao empreendimento, deverão ser 
observadas as normas técnicas oficiais e as da própria EMTU, de maneira a garantir a segurança das 
estruturas e sistemas utilizados, tanto para os operadores quanto para os usuários. 
 
Além das normas técnicas a serem utilizadas ou indicadas no projeto para a fase de implantação 
deverão ser ainda corretamente indicadas aquelas relativas ao controle de qualidade da obra. 
Alternativas de projeto deverão ser consideradas em razão de minimizar impactos durante a fase de 
implantação das obras, diminuindo inclusive custos nesse período. 
 
Os projetos a serem desenvolvidos são: 
 

(i) Projeto básico – utilizados para a licitação dos serviços e obras, devendo contemplar além 
do projeto técnico do VLT e de suas estruturas operacionais e de apoio, também a inserção 
urbana das obras a serem implantadas; 

(ii) Projeto executivo – a partir do qual poderá ser solicitada a LI e realizada a efetiva execução 
das obras e fabricação e montagem de equipamentos. No projeto executivo a localização e 
funcionamento dos canteiros é organizada de modo a equacionar prazos, minimizar o corte 
de vegetação, quantidades (principalmente do volume de material excedente proveniente 
das escavações) e serviços de obra, além de especificar equipamentos eletromecânicos e 
material rodante utilizados. 

 
Vale destacar que esses projetos deverão ser desenvolvidos de forma integrada com o Programa de 
Acompanhamento do Processo de Desapropriação de famílias e atividades econômicas, com o 
Programa de Comunicação Social e com os programas de monitoramento previstos nesse estudo 
ambiental. 
 
Dado o volume de material excedente a ser depositado, os projetos dos Depósitos de Material 
Excedente (DME) deverão incorporar: (i) seleção de áreas com visão de restrições ambientais de 
áreas de preservação e proteção, eventualmente associando a deposição de material excedente à 
necessidade de material para aterro em outras obras na RMBS, privilegiando o reuso e diminuindo 
custos; (ii) projetos detalhados, integrados com a paisagem e incluindo drenagem, estabilidade 
geotécnica, métodos executivos e de controle; (iii) recomposição, reurbanização e paisagismo. 
 

II. Higiene, saúde e segurança ocupacional / usos de EPI’s / treinamento ambiental. 
 
Os canteiros de obra deverão ter condições de higiene, de forma a não provocar atração ou migração 
de vetores de doenças (insetos e roedores). Atenção especial deverá ser dada no período de 
demolições, quanto à desocupação de imóveis e desmonte podem afugentar esses vetores e 
incomodar a vizinhança. Ações preventivas de verificação e dedetização do local devem ocorrer. 
 
Por outro lado, as condições de saúde e higiene permanente do pessoal envolvido nos serviços, além 
do uso obrigatório de EPIs específicos deverão ser verificadas e medidas preventivas ou corretivas 
deverão ser adotadas quando algum tipo de desconformidade for detectado. 
 
III. Resíduos sólidos / efluentes líquidos / resíduos da construção civil e de demolições / 

deposição de material excedente 
 
Cada atividade (fornecedor de material ou de serviço) deverá apresentar uma quantificação de todos 
os resíduos a serem gerados na ADA, bem como indicar a forma de sua estocagem temporária na 
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ADA e o seu posterior destino final de forma a não extravasar para a vizinhança, não contaminar o 
solo e as águas, não sobrecarregar o serviço público de coleta. Quanto ao seu destino final, eles 
deverão, quando cabível, ser autorizados pela autoridade competente. 
 
Todos os efluentes que serão gerados na ADA deverão ter seu acondicionamento, processamento, 
transporte e disposição final planejados de forma a: (i) não extravasar para a vizinhança por efeito da 
gravidade, expansão, ventos, drenagem ou de qualquer forma; (ii) não contaminarem o solo, águas 
superficiais e subterrâneas; (iii) sofrer tratamento adequado para o transporte e disposição final (nos 
corpos hídricos ou na rede coletora pública ou em ETEs; (iv) ser lançados em quantidades 
compatíveis com a capacidade das redes e equipamentos públicos que venham a utilizar; e (v) ser 
lançados em locais de disposição intermediária ou final, autorizados por seus proprietários e 
ocupantes e , quando cabível, pela autoridade competente. 
 
Especificamente em relação à deposição do material excedente (obras e/ou escavações), deve-se 
destacar a obrigatoriedade de que os locais de deposição deverão ser aprovados e devidamente 
licenciados pela SMA – CETESB. 
 
IV. Drenagens superficiais 

 
Os sistemas de drenagens dos canteiros de obras deverão ser dimensionados de forma que seus 
elementos (valas, canaletas, áreas de infiltração, volumes de retenção) não comprometam a 
drenagem superficial existente na área por bloqueios ou contribuição excessiva de águas.  
 

V. Remoção de vegetação / recomposição da paisagem 
 
A remoção de vegetação deverá ser previamente autorizada pelo órgão municipal competente e 
disposta conforme programa específico. As atividades nos canteiros de obra deverão ter supervisão 
quanto à intervenção nas árvores e à adequação das autorizações recebidas. 
 
Complementarmente, deverão ser indicadas a reposição da vegetação suprimida e a execução da 
distribuição de mudas a serem implantadas na área de influência direta do empreendimento. 
 
A recomposição da paisagem e a urbanização deverão ocorrer no momento da liberação dos canteiros 
de obra, de modo a ter os espaços requalificados. 
 
VI. Segurança e interferências com a população residente na ADA 

 
As diferentes frentes de serviços e os diversos canteiros de obras, incluindo as áreas de montagens e 
de recepção de materiais necessários à etapa de construção do empreendimento, deverão ter sua 
localização, confinamento, lay out, sinalização, procedimentos, equipamentos, materiais e horários de 
funcionamento compatibilizados com a vizinhança / população residente na ADA, visando a manter 
níveis toleráveis de interferência relacionados aos seguintes principais aspectos: 
 
 Controle de material particulado e de gases, prevendo nos seus procedimentos eventuais que 

não serão atingidos os padrões legais de emissão de poluentes atmosféricos, quer seja por 
deflagração ou agravamento destes; 

 Restrição de emissões de ruídos aos limites estabelecidos por lei e em consonância a Lei de 
Zoneamento do Município, mesmo que em alguns locais ruídos extrapolem atualmente os 
limites máximos legais; 

 Segurança das pessoas e bens em relação a quedas, choques, cortes, perfurações, 
temperaturas elevadas, tóxicos, corrosão, descargas elétricas, ruídos locais, etc, que possam 
ser provocados pelos canteiros ou frentes de serviço, onde deverá ser previsto atendimento de 
emergência para ocorrência de acidentes provocados pela realização do empreendimento 
envolvendo seus trabalhadores ou terceiros; 
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 Intrusão física ou visual de locais, materiais, equipamentos ou pessoal que prejudique o 
funcionamento de atividades, o lazer, o repouso, a segurança e a privacidade de moradores, 
usuários, visitantes e trabalhadores; 

 Surgimento de atividades ilegais ou socialmente inaceitáveis relacionadas com os canteiros ou 
frentes de serviços. 

 
Os canteiros de obra deverão ter sua instalação devidamente aprovada pelos órgãos competentes 
(Prefeitura Municipal) e serem operados de acordo com as posturas legais vigentes. A movimentação 
de pessoal gerada nos canteiros e frentes de serviço deve ser compatibilizada com os recursos de 
transportes coletivo e privado, disponíveis. 
Também deverão ser previstos: 
 
 Padronização, comunicação visual em tapumes de obra e harmonização com a paisagem 

urbana; 
 Definição de rotinas de acionamento imediato de entidades no caso de acidentes, com provisão 

de sistema de comunicação adequado; 
 Vigilância treinada das frentes de obra e canteiros com capacidade de orientação para riscos 

de trabalhadores, visitantes e vizinhança; 
 Criação de comissões internas de prevenção de acidentes; 
 Credenciamento e programas de treinamento para motoristas e operadores de máquinas. 

 
VII. Edificações lindeiras às frentes de serviços 
 
Deverão ser observadas e desenvolvidas, preliminarmente ao início das obras, as seguintes ações 
nas edificações lindeiras ao Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do SIM/VLT (fase 2): 
 
 Levantamento e cadastramento das edificações lindeiras nos aspectos estruturais e de 

fundação e proceder vistoria técnica prévia (perícia cautelar) com documentação fotográfica do 
estado da construção; 

 Estabelecer o seguro contra danos, pelas empreiteiras, de modo que eventuais problemas que 
ocorram sejam integralmente sanados; 

 Identificar riscos potenciais de acidentes e medidas preventivas e emergenciais; 
 Avaliar o comportamento e estabelecer limites de deformação de maciços e estruturas a serem 

monitoradas; 
 Informar a ocupantes, de acordo como Programa de Comunicação Social, procedimentos de 

acompanhamento, comunicação e de emergências; 
 Garantir condições dos usos de imóveis nos aspectos de estabilidade, vibrações, ruídos, 

qualidade do ar, acessos e serviços públicos. 
 
VIII. Remanejamento de serviços públicos 
 
Os serviços de usos públicos disponibilizados à população em geral, relativos à infraestrutura básica e 
que poderão ser afetados incluem: 
 Abastecimento de água  
 Coleta e disposição de esgotos 
 Drenagem de águas pluviais 
 Fornecimento de energia elétrica; 
 Telefonia (Telefônica/Embratel); 
 Cabos de TV e telefonia; 
 Operação do sistema viário; 
 Transporte coletivo por ônibus; 
 Correios e sistemas privados de entrega; 
 Coleta de lixo e varrição; 
 Outros serviços de uso público. 
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Dessa forma, projetos específicos deverão ser desenvolvidos a partir do levantamento de cadastros 
existentes junto à Prefeitura Municipal da área de interesse ao projeto e às concessionárias, de tal 
forma se prever as potenciais interferências e planejar o remanejamento provisório ou definitivo das 
redes de serviços, minimizando os períodos de corte no atendimento.  
 
Deverão ser observadas as seguintes “diretrizes de caráter geral”: 
 
 Definição, em conjunto com órgãos públicos, concessionárias, empresa contratada para 

execução dos serviços e EMTU, dos procedimentos, especificações de materiais e serviços e 
responsabilidades a serem obedecidas para: projeto, aprovação, implantação e manutenção 
dos remanejamentos provisórios ou definitivos e proteção dos serviços públicos afetados; 

 Elaboração de cadastro unificado dos serviços públicos existentes; no que se refere as redes 
subterrâneas, o cadastro deverá abranger não só as informações disponíveis nos documentos 
dos órgãos públicos e concessionárias, mas também, os resultados das pesquisas de campo 
por prospecção física, sísmica ou outra tecnologia com esta finalidade; a unificação do 
cadastro deve ser por grupos de serviços públicos que possam ter planejamento e ações em 
comum; 

 Delimitação no cadastro unificado, das interferências com área a ser ocupada estações, 
terminais, canteiros, pátios e eventuais empreendimentos associados; 

 Planejamento e projeto funcional das principais necessidades de remanejamento provisório e 
definitivos, para divulgação entre os órgãos e concessionárias envolvidas; avaliação prévia dos 
impactos sobre a comunidade e facilitação das ações específicas para cada serviço público; 

 Planejamento e implantação das ações, em conjunto com Programa de Comunicação Social, 
para divulgar e manter comunidade informada sobre serviços públicos afetados, 
remanejamentos, datas e duração de eventuais interrupções ou alterações nos serviços 
públicos disponíveis; 

 Levantamento de outros planos, projetos e obras relacionados e/ou que afetem os serviços 
públicos na área de influência do empreendimento, que deverão ser considerados nos 
remanejamentos. 

 
IX. Transportes de material e de equipamentos / sinalização da obra / desvio de tráfego; 

 
Os transportes de materiais e equipamentos com destino ou com origem nos canteiros de obras e 
frentes de serviço deverão ser planejados e executados atendendo as seguintes condições gerais: 
 
 Os locais de origem e destino, os percursos e os horários das viagens de carga devem ser 

compatibilizados com as condições físicas, geométricas, de uso lindeiro e de trânsito das vias a 
serem percorridas; as autoridades de trânsito deverão aprovar os trajetos (incluindo eventuais 
desvios de tráfego), volumes e tipo de veículos, os horários de trabalho e incrementar as vias a 
serem utilizadas com sinalização específica; 

 Os materiais recebidos ou a retirar nos canteiros e nas frentes de serviço devem ser 
confinados, de forma a impedir que extravasem para a vizinhança por ação de gravidade, 
expansão, ventos, drenagem ou qualquer outra forma; 

 Os veículos a serem utilizados deverão ter dimensões, pesos por eixo e potência compatíveis 
com as condições geométricas e de pavimento das vias e locais de operação a serem 
utilizados; 

 Os veículos a serem utilizados deverão estar em bom estado de funcionamento quanto auído, 
emissões, condições de segurança, confinamento de carga e vazamentos; 

 A movimentação, operação e estacionamento de veículos junto a e dentro dos canteiros e 
frentes não deverão interferir indevidamente com a circulação, acessos e atividades na 
vizinhança; 

 Os veículos utilizados deverão ser mantidos limpos e com suas cargas adequadamente 
confinadas de modo a se evitar lançamento indevido de material em percurso. 
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X. Passivos ambientais / áreas contaminadas 
 
Nas imediações das áreas identificadas, no diagnóstico ambiental, com potencial de contaminação, 
deverão ser procedidos estudos complementares conforme orientações da CETESB, de tal forma 
classificá-las em: áreas potencialmente contaminadas (AP), áreas suspeitas de contaminação (AS), 
áreas contaminadas (AC). 
 
Para esta última categoria deverão ser feitas análises específicas de tal forma identificar e classificar 
os elementos / produtos contaminantes para, posteriormente indicar: (i) as ações necessárias de 
proteção ou remediação / descontaminação; (ii) a deposição de material em local apropriado  
 
As atividades de obra deverão evitar processos de contaminação do solo, protegendo equipamentos 
que contenham produtos potencialmente contaminantes (óleos, graxas, etc..). Da mesma forma, deve-
se evitar a utilização de produtos químicos para estabilização de solo que possam ser agentes de 
contaminação. 
 
XI. Vestígios arqueológicos / edificações tombadas 

 
Na etapa de execução de determinados tipos de obras, em especial durante o desmonte de 
edificações desapropriadas e particularmente nos serviços de escavações / terraplenagens deverá 
haver o acompanhamento prévio dessas intervenções, por equipe técnica de arqueólogos, de tal 
forma proceder a verificação da presença de eventuais vestígios arqueológicos e a tomada de decisão 
pelo conseqüente resgate.  Caso sejam evidenciados sítios arqueológicos na fase de obra será 
providenciado resgate imediato, acionando órgãos competentes, com interdição temporária da obra no 
local de ocorrência.   
 
 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, que deverá fiscalizar o cumprimento das 
cláusulas ambientais estabelecidas no contrato com as empreiteiras envolvidas nas obras. 
 
 Cronograma 
 
Na fase de implantação do empreendimento a previsão de sua duração estará diretamente ligada ao 
cronograma construtivo do Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do SIM/VLT (fase 2), podendo esse 
prazo estender-se por mais alguns meses até que a região que irá conviver com as interferências do 
empreendimento tenha retomado seu desenvolvimento natural, livre das alterações ambientais 
associadas diretamente à construção das obras. 
 
Na fase de operação do VLT o plano deverá ser promovido de forma contínua, com fiscalizações 
periódicas por parte da equipe de meio ambiente do próprio empreendedor, visando a identificação de 
eventuais necessidades de intervenções específicas para garantir a manutenção da qualidade 
ambiental na área de influência do empreendimento. 
 
10.2  Plano de Controle Ambiental das Obras - PCA 
 
Como forma de se dar cumprimento às especificações técnicas e às normas ambientais vigentes, além 
de se garantir as condições ambientais adequadas durante a etapa de implantação / obras do VLT /  
Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2), propõe-se no presente estudo a implantação do Plano 
de Controle Ambiental das Obras (PCA). 
 
O referido Plano deverá, através da implementação de uma série de “Programas Ambientais” 
“específicos”, conforme detalhados a seguir, dar suporte à mitigação dos impactos dos meios físico e 
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biótico identificados no presente EIA e, mais ainda, tratar das medidas e procedimentos 
ambientalmente adequados para a execução da obra. 
 
10.2.1  Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 
 
 Justificativa 
 
Durante a fase de implantação do empreendimento prevê-se a utilização de veículos, máquinas e 
equipamentos, cujos motores a combustão são emissores de gases poluentes, Adicionalmente, prevê-
se também que algumas das operações típicas de terraplenagens e de escavações necessárias às 
obras de implantação do Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do VLT, irão gerar material particulado 
em suspensão. 
 
Assim, entendendo-se que emissões atmosféricas não controladas podem causar a deterioração da 
qualidade do ar, com reflexos diretos principalmente na saúde humana, propõe-se o monitoramento 
dessas potenciais emissões, durante a fase de implantação das obras, de tal forma ser mantida uma 
adequada gestão ambiental do empreendimento projetado. 
 
 Objetivos 
 
O objetivo final de qualquer avaliação das emissões é assegurar que a qualidade do ar seja adequada. 
Portanto, o monitoramento das concentrações de poluentes no ar ambiente deve ser enfocado 
segundo a legislação em vigor. 
 
O Decreto Estadual nº 59113/2013, estabelece novos padrões de qualidade do ar no território do 
Estado de São Paulo por intermédio de um conjunto de metas gradativas e progressivas para que a 
poluição atmosférica seja reduzida a níveis desejáveis ao longo do tempo, conforme indicadas no 
Quadro 10.2.1-1. 
 

Quadro 10.2.1-1 
Padrões Estaduais de Qualidade do Ar 

 

Poluente 
Tempo de  

Amostragem 
MI1 

(µg/m³) 
MI2 

(µg/m³) 
MI3 

(µg/m³) 
PF 

(µg/m³) 

Partículas inaláveis 
(MP10)   

24 horas 
MAA¹ 

120 
40 

100 
35 

75 
30 

50 
20 

Partículas inaláveis 
finas (MP2,5) 

24 horas 
MAA¹ 

60 
20 

50 
17 

37 
15 

25 
10 

Dióxido de enxofre (SO2) 
24 horas 

MAA¹ 
60 
40 

40 
30 

30 
20 

20 
- 

Dióxido de nitrogênio (NO2) 
1 hora 
MAA¹ 

260 
60 

240 
50 

220 
45 

200 
40 

Ozônio (O3) 8 horas 140 130 120 100 

Monóxido de carbono (CO) 8 horas - - - 9 ppm 

Fumaça* (FMC) 
24 horas 

MAA¹ 
120 
40 

100 
35 

75 
30 

50 
20 

Partículas totais 
em suspensão* (PTS) 

24 horas 
MGA² 

- - - 
240 
80 

Chumbo** (Pb) MAA¹ - - - 0,5 

1 - Média aritmética anual. 
2 - Média geométrica anual. 
* Fumaça e Partículas Totais em Suspensão -  parâmetros auxiliares a serem utilizados apenas em situações específicas, a critério da CETESB. 
** Chumbo - a ser monitorado apenas em áreas específicas, a critério da CETESB. 
MI: Meta Intermediária 
PF: Padrão Final 



  
 
 
 
 

693 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

As “Metas Intermediárias” (MI) devem ser obedecidas em 03 (três) etapas, assim determinadas: 
 
 Meta Intermediária Etapa 01 - (MI1) - Valores de concentração de poluentes atmosféricos que 

devem ser respeitados a partir de 24/04/2013; 
 Meta Intermediária Etapa 02 - (MI2) - Valores de concentração de poluentes atmosféricos que 

devem ser respeitados subsequentemente à MI1, que entrará em vigor após avaliações 
realizadas na Etapa 1, reveladas por estudos técnicos apresentados pelo órgão ambiental 
estadual, convalidados pelo CONSEMA; 

 Meta Intermediária Etapa 03 - (MI3) - Valores de concentração de poluentes atmosféricos que 
devem ser respeitados nos anos subsequentes à MI2, sendo que o seu prazo de duração será 
definido pelo CONSEMA, a partir do início da sua vigência, com base nas avaliações 
realizadas na Etapa 2. 

 
Os Padrões Finais (PF) são aplicados sem etapas intermediárias quando não forem estabelecidas 
metas intermediárias, como no caso do monóxido de carbono, partículas totais em suspensão e 
chumbo. Para os demais poluentes, os padrões finais passam a valer a partir do final do prazo de 
duração do MI3. 
 
Portanto, em termos gerais, são estes os poluentes que deverão ser focados pelo Programa aqui 
proposto devendo, no entanto, ser destacado que na lista apresentada acima o poluente O3 não será 
considerado, uma vez que é um poluente secundário (formado na atmosfera a partir de outros 
poluentes). Como a fumaça é constituída de PTS e SO2, seu monitoramento não é necessário de 
forma específica. Finalmente o PI também pode ser excluído da lista dos poluentes a serem 
monitorados por ser um subconjunto do PTS. 
 
Portanto, os poluentes que deverão constar do monitoramento proposta pelo presente Programa são 
os seguintes: 
 
 Partículas totais em suspensão – PTS 
 Dióxido de Enxofre - SO2 
 Monóxido de Carbono – CO 
 Dióxido de Nitrogênio – NO2 

 
Estas análises terão um custo relativamente baixo e proporcionarão uma “impressão digital” das 
emissões locais, permitindo que seja diferenciado o material particulado no ambiente que provém das 
obras de implantação do empreendimento daquele que se origina de outras fontes locais, situadas no 
entorno do empreendimento. 
 
 Principais Atividades 
 
A amostragem do ar ambiente nas diferentes frentes de serviços estabelecidas para as obras, em 
especial naquelas onde se darão as maiores movimentações de material terraplenado, deverá ser 
conduzida utilizando-se um equipamento portátil de medição de qualidade do ar local, cujos resultados 
poderão ser comparados, também, àqueles obtidos da rede de monitoramento da RMBS, da CETESB.  
 
A amostragem do ar ambiente é relativamente simples, não sendo necessária a preparação prévia 
requerendo-se, apenas, que o equipamento seja instalado longe de obstáculos ao livre fluxo de ar, que 
haja energia elétrica no local e que este seja protegido da intervenção de pessoas desautorizadas. 
 
 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
Este Programa é de responsabilidade das empresas construtoras / empreiteiras que executarão as 
obras; no entanto, pode ser instituída parceria com instituições privadas ou públicas, que detenham 
tecnologia na área. 
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 Cronograma  
 
Este Programa deverá ser implementado durante a fase de implantação das obras, de tal forma ser 
mantida uma adequada gestão ambiental do empreendimento projetado. 
 
10.2.2  Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e de Vibrações 
 
 Justificativa 
 
As obras e as atividades diversas a serem desenvolvidas durante a fase de implantação do 
empreendimento, bem como a posterior operação rotineira dos trens do VLT, poderão emitir ruídos e 
induzir vibrações no solo, em diferentes graus de intensidade, passíveis de causarem interferências 
em agentes receptores localizados, em especial, no entorno imediato das obras. 
 
Assim, na fase de implantação do empreendimento, sugere-se a realização de medições dos níveis de 
ruídos e de vibrações induzidas no solo e a consequente verificação da relevância dos mesmos, frente 
aos atuais níveis observados / aferidos nessas áreas. 
 
Por sua vez, na fase de operação (tráfego rotineiro das composições de trens), sugere-se a realização 
de medições dos níveis de ruídos e de vibrações (de forma cíclica) e a consequente verificação da 
relevância dos eventuais impactos relacionados em potenciais receptores situados próximos ao 
traçado do empreendimento em tela. 
 
 Objetivos 
 
Objetiva-se com a implantação desse Programa, além do pleno atendimento à legislação em vigor, a 
manutenção e a garantia do conforto acústico para os moradores situados nas imediações do eixo 
principal do empreendimento, bem como a integridade dos imóveis / edificações ali consolidadas. 
Complementarmente, objetiva-se a preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores das obras. 
 
 Principais Atividades 

 
(a) Monitoramento dos Níveis de Ruídos 
 
As medições deverão seguir o preceituado na norma ABNT NBR 10151. Devem ser realizadas sem 
presença de chuvas, ventos fortes, trovões e demais interferências audíveis advindas de fenômenos 
da natureza e que possam interferir nas medições. 
 
Em ambientes externos as medições deverão ser efetuadas a 1,5 m acima do nível do solo e a 1,5 m 
de distância das fontes (ou paredes dos edifícios, em caso de fontes internas), de modo a evitar 
qualquer interferência e consequentemente comprometimento da integridade dos resultados obtidos. 
 
O monitoramento de ruídos deverá ser realizado para os períodos diurno e noturno a fim de comparar 
os níveis emitidos com os padrões da legislação competente, para ambos os períodos. 
 
A definição dos pontos de amostragem devem priorizar os receptores potencialmente críticos no 
entorno imediato da ADA do empreendimento.  Desta forma, os receptores potencialmente críticos 
devem ser definidos em acordo as Decisões de Diretoria CETESB 100/2009/P e 389/2010/P, as quais 
dispõem sobre a aprovação do procedimento para avaliação de níveis de ruído em sistemas lineares 
de transporte. 
 
No escopo do presente empreendimento, sugere-se o monitoramento nas imediações de unidades de 
saúde com leito hospitalar, unidades educacionais, assim como bens tombados pelo conselho federal, 
estadual ou municipal de patrimônio histórico. 
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Caso o nível de ruído, avaliado anteriormente à implantação do projeto, seja superior ao valor do 
estabelecido na legislação vigente (CONAMA 001/90 ou a que vier a substituí-la) para a área e o 
horário em questão, o Nível de Critério de Avaliação assume o valor medido no local.  
 
Deste modo, é recomendada a realização de uma campanha de avaliação dos níveis de ruído local, 
previamente às obras de implantação do projeto, a fim de verificar os níveis de ruído naturais 
presentes nas áreas monitoradas, comparando-os aos valores obtidos quando da realização das 
obras. 
 
Durante as campanhas de Comunicação a serem realizadas pela equipe competente, a comunidade 
do entorno deverá ser comunicada sobre as medições que serão realizadas e informadas sobre os 
canais de comunicação a serem utilizados para reclamações sobre eventuais incômodos referentes 
aos níveis de ruído decorrentes das obras. 
 
Caso haja alguma reclamação por parte da comunidade durante as obras, deverão ser efetuadas 
medições junto aos locais indicados pelos reclamantes. As medições de ruído também poderão ser 
realizadas em locais indicados pelo órgão ambiental competente.  
 
Para o período de Operação, particularmente, a análise dos dados, referentes às eventuais 
ultrapassagens dos níveis de ruído com potencial de causar incômodos, deverá ser feita calculando-se 
o nível equivalente (Leq) diurno e noturno, com base nos níveis de ruído ambiente e de passagem dos 
trens em cada ponto, ponderado conforme o fluxo de composições naquele trecho.   
Nos trechos onde o Leq estiver em níveis adequados, considerando-se o fluxo de trens existente na 
ocasião, deverá ser calculado o máximo fluxo ferroviário que manterá o atendimento aos níveis 
sonoros recomendáveis à área. Este dado permitirá a dispensa de novas campanhas de 
monitoramento, bem como a preocupação com o controle acústico, enquanto estes volumes de fluxo 
de trens não forem atingidos. 
 
 Realização das Medições 

 
As medições de ruído deverão ser realizadas com medidor de nível sonoro, usualmente denominado 
de Decibelímetro, com capacidade para integrar as medidas e calcular automaticamente o nível 
sonoro equivalente designado para medições acústicas em geral, monitoramento de ruído ambiental e 
de segurança e saúde ocupacional, com respectivo certificado da calibração em laboratório 
credenciado pelo INMETRO.  
 
O sonômetro integrador a ser usado deve ser capaz de determinar os níveis estatísticos L1, L10, L50, 
L90 , L99. 
 
O tempo de amostragem deve ser suficiente para, em cada ponto selecionado, avaliar o ruído por um 
período mínimo de 05 minutos, desde que a diferença entre o Leq acumulado no quinto e no décimo 
minuto não apresente variação de mais de 0,5dB(A), devendo-se estender a medição até que a 
variação nos últimos 5 minutos não ultrapasse 0,5 dB(A).  
 
A fim de atender aos objetivos do programa, sugere-se coleta de informações de níveis de ruído na 
frente de obras, canteiro de obras, áreas sensíveis mapeadas conforme o uso e ocupação local pelo 
gestor do programa, bem como pontos estratégicos a 10, 50, 100 m da frente de obras. 
Torna-se obrigatório a realização de registro gráfico da leitura, assim como identificação do local exato 
de medição, determinação de distância da fonte sonora, mapas, fotos e coordenadas geográficas 
(identificando Datum e Projeção). 
 
Em paralelo às campanhas de monitoramento de emissões de ruído, algumas medidas, de ordem 
geral, devem ser tomadas como forma de controle do ruído na fonte, tais como: 
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 Reduzir as atividades ruidosas durante o horário noturno, das 22h às 7h do dia seguinte; 
 

 Programar as atividades muito ruidosas em períodos do dia menos sensíveis ao ruído; 
 
 Escolher, na medida do possível, equipamentos com tecnologia mais silenciosa para realizar 

uma determinada tarefa; 
 
 Manter os equipamentos em boas condições de utilização, com sua manutenção e lubrificação 

em dia; 
 
 Instruir os operadores dos equipamentos para utilizá-los com a menor potência possível para a 

tarefa a ser realizada; 
 
 Procurar reduzir o número de equipamentos em funcionamento simultâneo no local, levando 

em conta a estimativa da potência acústica instalada para cada configuração de trabalho; 
 
 Estabelecer patrulhas noturnas para verificar o cumprimento das recomendações relativas ao 

controle de ruído. 
 
(b) Monitoramento das Emissões de Vibrações 
 
Visto inexistir, ainda, no Brasil, uma legislação específica para vibrações que determine os limites e os 
padrões ambientais a serem respeitados, recomendam-se a adoção dos seguintes critérios, visando 
avaliar os efeitos das vibrações durante a passagem dos trens, conforme mostrados no Quadro 
10.2.2-1 a seguir. 
 

Quadro 10.2.2-1 
Níveis Recomendáveis de Vibrações 

 
Velocidade de 

Partícula – pico 
(mm/s) 

Reação 
Humana 

Efeitos sobre 
as Construções 

0 - 0,15 
Imperceptível pela população, não 
incomoda 

Não causam danos de nenhum tipo 

0,15 a 0,30 
Limiar de percepção – possibilidade de 
incômodo 

Não causam danos de nenhum tipo 

2,0 Vibração perceptível 
Vibrações máximas recomendadas para 
ruínas e monumentos antigos 

2,5 
Vibrações contínuas produzem incômodo 
na população 

Virtualmente, não há risco de dano 
arquitetural às construções normais 

5 Vibrações incomodativas 
Limiar, no qual existe risco de dano às 
construções 

10 – 15 Vibrações desagradáveis Causam danos arquiteturais às residências 

            Fonte: Whiffin A. C. and D.R. Leonard – 1971 
 
Observações:  
- Os valores de velocidade referem-se ao componente vertical da vibração. 
- A medição para avaliação da resposta humana é feita no ponto onde esta se localiza.  
- Para edificações, o valor refere-se à medição realizada no solo.  
- Considera-se, na aplicação destes parâmetros, os movimentos vibratórios com frequência acima de 3 Hz. 
- As recomendações de níveis de vibração (“destacadas” em azul) são adotadas por agências de controle ambiental para avaliações    
de vibração induzidas à vizinhança. 
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Com relação ao uso de máquinas e equipamentos em apoio à implantação e operação do 
empreendimento, recomenda-se: 
 
 A verificação dos níveis de vibrações, conforme descritos nas especificações das máquinas e 

equipamentos previstos de serem utilizados nas diferentes frentes de serviços; 
 
 A medição das vibrações induzidas ao solo por essas máquinas e equipamentos, nas áreas 

próximas aos canteiros de obra e rotas de transporte; 
 
 O controle, durante a fase de implantação do empreendimento, dos efeitos danosos em edificações 

e as vibrações nelas geradas; 
 
 O controle durante a operação do empreendimento dos efeitos danosos em edificações ou 

incômodos que possam ser permanentes gerados por vibrações; 
 

(i) Seleção dos Pontos de Medição 
 
O monitoramento dos níveis de vibrações deve ser realizado nos mesmos pontos já avaliados para o 
diagnóstico deste EIA,  nas principais frentes de serviços e canteiros de obras, acrescido das estações 
estabelecidas para o monitoramento da avifauna. 
 
 (ii) Realização das Medições 
 
Na fase de execução das obras as vibrações induzidas no solo, decorrentes dos usos de 
equipamentos necessários à implantação das estruturas civis projetadas, devem ser medidas com 
tempo de amostragem suficiente para avaliar as condições de vibração sem e com o uso dos 
equipamentos (aferição do pico vibracional), apresentando-se separadamente os resultados, sendo 
analisados a aceleração (RMS), velocidade (pico) e deslocamento de partícula. 
 
No caso especifico da avaliação das potenciais vibrações geradas pelo trânsito dos trens (fase de 
operação) as vibrações deverão ser medidas analisando-se separadamente os instantes de passagem 
das composições, sendo analisadas a aceleração (RMS) e velocidade (pico e RMS). 
 
(c) Manutenção de banco de dados e integração com o Programa de Comunicação Social 
 
Recomenda-se que as informações obtidas, ao longo do processo de medição das emissões sonoras 
e dos níveis de vibrações induzidas no solo, sejam consolidadas e mantidas em um “banco de dados” 
específico, de tal forma permitir a adoção da mais adequada medida de mitigação / controle, quando 
pertinente. 
 
Da mesma forma, sugere-se que a equipe responsável pela condução do Programa de Comunicação 
Social seja antecipadamente informada sobre eventuais “eventos críticos” (níveis elevados de ruídos 
e/ou vibrações) que possam ocorrer durante as obras, de difícil mitigação, para que esta comunique 
aos potenciais receptores e, ao mesmo tempo, esteja preparada para o recebimento e avaliação de 
queixas de moradores e usuários do entorno. 
 
Para tal situação, é essencial que se promovam medições dos níveis de ruídos e/ou vibrações 
induzidas ao solo em residências possivelmente impactadas pelo empreendimento de maneira a 
verificar a pertinência das reclamações para a aplicação de medidas de mitigação pontuais que se 
façam necessárias. 
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 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
Este Programa é de responsabilidade das empresas construtoras / empreiteiras que executarão as 
obras que, no entanto, poderá instituir parceria com instituições privadas ou públicas, que detenham 
tecnologia na área. 
 
 Cronograma 
 
Relativamente às obras de implantação do Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do SIM/VLT (fase 2) 
e posterior operação do mesmo, entende-se que as campanhas de medições dos níveis de ruídos e 
de vibrações induzidas no solo devam ter a seguinte periodicidade básica: 
 
 Antes do início das obras deverá ser obtido o “ponto de branco”, ou seja, a referência 

necessária para se parametrizar as alterações dos níveis de ruído e de vibrações geradas pela 
obra; 

 Durante a implantação das obras, sugere-se que sejam realizadas campanhas bimensais, nas 
principais frentes de serviços e canteiros de obras; 

 Após a finalização das obras, na fase em que o empreendimento em tela estiver em operação 
rotineira, propõe-se a realização de campanha única de avaliação do ruído e vibrações. Caso 
os resultados indiquem níveis acima dos recomendáveis, deverão ser adotadas medidas 
imediatas de controle e, então, realizada nova campanha de medição. No caso de níveis de 
ruídos adequados, somente quando o fluxo de trens atingir o nível de potencial impacto sonoro 
– calculado conforme metodologia descrita, com base nas medições – é que deverá ser 
repetida a campanha de monitoramento. 

 
10.2.3  Programa de Monitoramento de Recalques 
 
 Justificativas 
 
Na faixa lindeira do traçado projetado para a implantação do VLT é observada a presença de várias 
edificações de importância histórica, cultural e/ou arquitetônica, tombadas ou não pelos órgãos do 
patrimônio. Da mesma, sabe-se que em toda a área de inserção do empreendimento o substrato do 
terreno local é predominantemente constituído por sedimentos marinhos arenosos, cujas 
características geotécnicas normalmente refletem média-alta suscetibilidade a recalques por 
adensamento de solos moles 
 
Dessa forma, com base nesse cenário geral mostrado, torna-se importante que todas as fases de 
planejamento, prévias ao início de uma obra de tal magnitude, contemple obrigatoriamente os 
conceitos de “gerenciamento de riscos”, através de sistemas de controles adequados, objetivando 
evitar nível de risco elevado nas fases de construção e de operação do empreendimento. Os pontos 
chaves dessa gestão de riscos são: 
 

(i) Identificar os riscos antecipadamente; 
(ii) Reconhecer os riscos de imediato, assim que seus sinais se manifestarem; 
(iii) Gerenciar os riscos através de monitoramentos adequados de tal forma que estes 

contemplem uma metodologia transparente e efetiva, que deverá ser adotada nos estágios 
iniciais de projeto e construção, minimizando a ocorrência de riscos e/ou mitigando suas 
consequências. 

 
Assim, com base no anteriormente exposto, entende-se que a execução das obras e as escavações 
necessárias à implantação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo ensejarão a necessidade 
de monitoramento sistemático de recalques, passíveis de ocorrer por diversas ações, a saber: (i) 
escavações em geral; (ii) desestabilização indireta do subsolo, devido às vibrações induzidas no solo 
por equipamentos pesados, entre outros. 
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Portanto, com base no anteriormente exposto e nas condições gerais descritas acima, entende-se que 
o Programa de Monitoramento de Recalques, conforme aqui proposto, é um pré-requisito para fazer 
frente a qualquer eventual acidente que possa ocorrer durante as obras de implantação do 
empreendimento, de modo que as tipologias acidentais, os recursos e as ações necessárias para 
minimizar os eventuais impactos possam ser adequada e previamente dimensionados. 
 
 Objetivos 
 
Objetiva-se com a implantação deste Programa fornecer um conjunto de diretrizes e ações que 
permitam a adoção de procedimentos técnico-administrativos, lógicos e devidamente estruturados, 
que propiciem prever antecipadamente situações emergenciais e/ou de risco, de tal forma: 
 
 Obter registros instrumentalizados sistemáticos das movimentações do subsolo durante todo o 

transcorrer da implantação e, posteriormente, da operação do empreendimento; 
 Acompanhar e avaliar a evolução e tendências de movimentação do subsolo e edificações 

lindeiras; 
 Fornecer elementos para simulações e previsões de recalques e avaliar desempenho do 

subsolo; 
 Verificar as premissas e previsões de recalques admitidas no projeto; 
 Controlar e detectar recalques superiores aos níveis limites estabelecidos para alerta e 

emergências; 
 Alertar antecipadamente construtoras, concessionárias e população quanto a impactos 

adversos; 
 Acompanhar a evolução de danos preexistentes em edificações lindeiras e serviços públicos; 
 Avaliar elementos fornecidos para contratação de seguros. 

 
 Principais Atividades 
 
De forma geral o Programa aqui proposto, deverá abordar os seguintes principais aspectos: 
 

(i) Identificação de riscos; 
(ii) Avaliação, qualificação e quantificação de riscos;  
(iii) Mitigação de riscos e avaliação dos “riscos residuais” (após a implementação das medidas 

de mitigação). 
 
Nesse contexto, então, entende-se como necessárias as seguintes principais atividades / ações: 
 
 Planejamento, projeto e implantação de instrumentação destinada a permitir as medições 

necessárias ao monitoramento de maneira a obter registros que permitam um controle efetivo e 
integral das obras, das redes de serviços públicos, das edificações lindeiras e do sistema 
viário; 

 Medições, sistematização de dados registrados e encaminhamento imediato para análise dos 
resultados; 

 Observação e registros de danos pré-existentes em edificações situadas nas áreas lindeiras ao 
eixo principal do empreendimento projetado; 

 Análise e avaliação dos resultados obtidos com os registros, inclusive com aplicação de 
técnicas para indicação de tendências; 

 Tomada de providências relativas à implementação de reforços de estruturas, interdições, 
remanejamentos, entre outros, em caso de detecção de recalques superiores aos inicialmente 
admitidos no projeto e/ou que tenham ultrapassado limites admissíveis; 

 Manter através do Programa de Comunicação Social um canal de comunicação com a 
comunidade e concessionárias, de modo a informar, imediatamente, quaisquer ocorrências ou 
observações relativas a recalques; 
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 Prover informação objetiva aos órgãos, concessionárias e comunidade atingidas, no caso de 
detecção de recalques que possam causar ou indicar possibilidade de impacto adverso; 

 Acionar mecanismos de emergência, em caso de detecção ou tendência de recalques que 
possam colocar em risco o patrimônio público ou privado e a população em geral. 

 
Durante as ações a serem implantadas com procedimentos-padrão deverão também fazer parte 
aquelas relativas ao monitoramento do reparo dos eventuais danos decorrentes de recalques 
excessivos. 
 
 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
A execução deste Programa é de responsabilidade das empresas construtoras / empreiteiras que 
executarão as obras. No entanto, poderão ser instituídas parcerias com organizações privadas 
(empresa de consultoria) ou públicas, destacadamente o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, órgãos 
ambientais, Prefeitura Municipal, entre outras. 
 
 Cronograma  
 
Este Programa deverá ser implementado já na fase de planejamento e de consolidação do projeto 
executivo das obras do Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do SIM/VLT (fase 2), devendo se 
estender por todo o período das obras referidas e, após a conclusão das mesmas, por mais um 
período suficiente para assegurar o completo controle / mitigação de eventuais “riscos residuais” 
decorrentes das obras referidas e da própria operação do VLT. 
 
10.2.4  Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 
 
 Justificativas 
 
A partir do levantamento das áreas contaminadas e com potencial ou suspeita de contaminação 
apresentado no item de diagnóstico ambiental, foi possível verificar que algumas desapropriações no 
eixo da Rua da Constituição serão realizadas em terreno onde já houve ou há algum potencial de 
contaminação. Além disso, em terrenos lindeiros à ADA foram identificados usos industriais 
(considerados como alto potencial de contaminação), áreas contaminadas cadastradas na CETESB e 
áreas potencialmente contaminadas levantadas através do SIPOL. 
 
Sendo assim, o presente programa é de fundamental importância, a fim de apontar as principais 
diretrizes para o gerenciamento destas áreas com potencial de contaminação a serem 
desapropriadas, assim como eventuais interferências em plumas de contaminação existentes 
provenientes de terrenos lindeiros à área diretamente afetada. 
 
 Objetivos 
 
O desenvolvimento de um Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, no contexto da 
implantação das obras do Sistema Integrado Metropolitano e do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT - 
Fase 2 -  Trecho Conselheiro Nébias – Valongo é conduzido com o objetivo de identificar e eliminar ou 
reduzir a níveis aceitáveis os riscos potenciais para a saúde humana e para o meio ambiente que 
sejam resultado da exposição a substâncias provenientes das áreas contaminadas. 
 
O gerenciamento de áreas contaminadas aplica-se às áreas com potencial ou suspeita de 
contaminação em locais de interferência direta do empreendimento, nas quais deve ser adotado um 
conjunto de medidas que assegurem o conhecimento das características dessas áreas e dos impactos 
decorrentes da contaminação, proporcionando os instrumentos necessários à tomada de decisão 
quanto às formas de intervenção mais adequadas. 
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 Principais Atividades 
 
A metodologia ora aqui utilizada para o gerenciamento de áreas contaminadas do VLT – Trecho 2 
baseia-se em uma estratégia constituída por etapas sequenciais, conforme preconizado no Manual de 
Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB e Decisão de Diretoria n. 103/2007/E/C. 
 
A informação obtida em cada etapa é a base para a execução da etapa posterior. Essas informações 
visam subsidiar a definição do planejamento e da implantação de medidas de remediação, de controle 
institucional, de engenharia ou emergenciais. 
 
As ações necessárias à efetiva implantação e operacionalização deste programa deverão constituir-se 
de etapas sequenciadas, conforme preconizado pela própria CETESB e ilustradas através do 
fluxograma apresentado na Figura 10.2.4-1 a seguir. 

 

 
Figura 10.2.4-1: Fluxograma referencial das diferentes etapas relacionadas ao gerenciamnento ambiental de áreas 
contaminadas 
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Conforme já comentado anteriormente, existem 04 áreas com potencial de contaminação 
inseridas em terrenos que serão desapropriados, nos quais deverá ser realizada uma nova 
vistoria após sua liberação, de forma a levantar ou descartar a suspeita de contaminação em 
definitivo, tendo em vista que no atual momento de licenciamento prévio não é possível exigir ao 
dono do estabelecimento que seja realizada uma vistoria interna. 
 
Caso essa referida área seja enquadrada como “suspeita de contaminação” (AS), uma 
investigação confirmatória deverá ser realizada. A continuidade do gerenciamento ambiental 
deve ser realizada até que a área possa ser considerada reabilitada para uso, conforme 
diretrizes previstas no Manual de Áreas Contaminadas da CETESB e procedimentos que 
constam em sua Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E (ver fluxograma, mostrado anteriormente 
através da Figura 10.2.4-1 ).  
 
É importante ressaltar que a realização da investigação confirmatória independe das atividades 
do empreendimento que serão realizadas na área desapropriada, pois o gerenciamento deverá 
se desenvolver até que se tenha certeza de que não há risco à saúde humana, considerando o 
tipo de uso definido para cada local (escritório, manutenção, estação, entre outros, que mudam o 
tipo de exposição dos usuários e/ou trabalhadores).  
 
Se já na investigação confirmatória for verificado que a área não está contaminada, ela poderá 
ser considerada com área excluída do cadastro. 
 
Conforme colocado na identificação e avaliação dos impactos, deve ser considerada também 
mais uma situação, a de intervenção em água subterrânea pelas obras em local adjacente a 
áreas contaminadas, regiões com alto potencial de contaminação ou a APs levantadas via 
SIPOL. 

 
Sendo assim, segue abaixo um resumo do que se propõe para cada uma das duas situações 
verificadas de interferência das obras em áreas contaminadas: 

 
i. Áreas com potencial (AP) de contaminação inseridas em terrenos que serão 

desapropriados:  
 
Realização de uma nova vistoria após desapropriação, de forma a descartar qualquer 
possibilidade de suspeita de contaminação. Caso está se confirme, realização de investigação 
confirmatória, conforme Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB, 
Decisão de Diretoria n. 103/2007/E/C e norma ABNT NBR 15515-2:2011 (Passivo ambiental em 
solo e água subterrânea. Parte 2: Investigação confirmatória)  
 

ii. Realização de atividades de obra que interfiram em água subterrânea, quando aplicável:  
 
Nos locais onde haverá interferência da obra em água subterrânea, deverá ser verificado se no 
entorno imediato existe alguma área contaminada, região com alto potencial de contaminação ou AP 
levantadas via SIPOL, para certificar que não haverá interferência em plumas de contaminação 
existentes. Caso seja identificada alguma das situações supracitadas, cada caso deverá ser avaliado 
quanto às medidas de mitigação, que podem variar desde destinação específica de efluentes / 
resíduos, como proteção aos trabalhadores expostos à água subterrânea.   
 
 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
O presente programa é de responsabilidade das empresas construtoras / empreiteiras que executarão 
as obras, nas áreas potencialmente contaminadas e/ou contaminadas, inseridas na faixa de 
interferência direta das obras do Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do SIM/VLT (fase 2). 
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 Cronograma 
 
As etapas de avaliação preliminar, investigação confirmatória, investigação detalhada e plano de 
intervenção deverão ser realizadas antes do início das obras. Situações nas quais seja necessário 
eventualmente  algum tipo de remedição deverão ser avaliadas caso a caso se as obras de 
implantação poderão ser liberadas ou não.  
 
Os monitoramentos realizados para verificar possíveis interferências durante as obras subterrâneas 
em eventuais plumas de contaminação serão realizados durante a implantação do empreendimento.  
 
Caso alguma área desapropriada e contaminada (se houver) continue apresentado cenários de risco à 
saúde humana mesmo após o término das obras, o cronograma deste programa se estenderá até a 
fase de operação do empreendimento. 
 
10.2.5  Programa de Gerenciamento de Material Excedente 
 
 Justificativas 
 
A implantação das obras do VLT demandará a retirada de materiais formados por solos, materiais 
terrosos e/ou rochas, considerados material excedente. Este material, quando inerte, deverá ser 
encaminhado a um aterro de resíduos inertes ou a um depósito de material excedente - DME, 
devidamente licenciado pela CETESB. 
 
Já, o gerenciamento de eventual material excedente contaminado deverá seguir as diretrizes 
estabelecidas pela própria EMTU e/ou CETESB. 
 
 Objetivos 
 
Este gerenciamento visa garantir que o material excedente proveniente das obras seja destinado a 
locais adequados segundo sua Classe (aterros de resíduos inertes, industriais, entre outros) e que os 
mesmos possuam licenciamento ambiental para tal ação. Caso o local não esteja licenciado, o 
licenciamento ou autorização para disposição e encerramento será de responsabilidade da contratada. 
 
 Principais Atividades 
 
Os locais de disposição deverão ser livres de restrições ambientais e devidamente licenciados pela 
CETESB. Em relação aos mesmos, deve-se proceder segundo as seguintes opções:  
 
Quando em “áreas particulares”, visando a sua recuperação ambiental: 
 

 A seleção e identificação de áreas para DME com critérios que levem à recuperação de 
áreas degradadas, como crateras, erosões, áreas em risco etc., com benefício para as 
comunidades afetadas; 
 

 Durante a utilização do DME, este será conformado de acordo com o projeto executivo de 
configuração final do local; 

 
 Nos DME será depositado somente material excedente; 

 
 Os DME serão protegidos com sistemas de drenagem provisórios contra processos erosivos 

e de estabilidade de taludes, durante sua execução, visando à mitigação e/ou eliminação de 
possíveis impactos ambientais; 

 
 Após a utilização do DME, será realizada sua recuperação ambiental; 
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 Ao final do uso do DME será obtido um termo de aceite de entrega da área, assinado pelo 
proprietário; 

 
 A limpeza adequada do local de disposição  e estocagem de eventual camada de solo fértil 

para utilização futura na recomposição vegetal dos taludes e patamares; 
 
 A implantação do revestimento vegetal nos taludes e patamares em etapas, reduzindo-se as 

áreas expostas; 
 

 A execução de canaletas, drenos, caixa de decantação (mesmo que provisórias durante as 
obras), com limpeza periódica para evitar o carreamento de materiais particulados; 

 
 O controle tecnológico de desempenho do material compactado e do solo subjacente com 

base em ensaios geotécnicos, para evitar recalques e escorregamentos; 
 
Para DME em “áreas comerciais”: 
 

 Apresentação de autorizações e/ou licenças dos DME à EMTU e a manutenção de uma 
cópia no canteiro de obra; 

 
Algumas medidas devem ser adotadas para o transporte e acondicionamento do material excedente, 
tais como: 
 

 Durante o transporte por caminhões, cobrir o material com lona, evitando desta forma o 
extravasamento da carga; 

 
 Aprovação das rotas e horários de circulação dos caminhões pelas agências qualificadas 

(CET – Companhia de Engenharia de Tráfego); 
 

 Utilização, se favorável, de bota-espera de estocagem de materiais excedentes para reduzir 
necessidades de circulação de caminhões em horários de pico de tráfego; 

 
 Espargimento de água para evitar a formação de poeira; 
 
 Sinalização, vigilância e controle das áreas e acessos para minimizar acidentes e evitar 

interferências com áreas adjacentes;  
 

Para o desenvolvimento das atividades descritas anteriormente deverão ser observados, sem se 
limitar a elas, algumas das normas ABNT relacionadas ao tema: NBR 10004/2004, NBR 10005/2004, 
NBR 10006/2004, NBR 10007/2004, NBR 11.174/1990 e NBR 12.235/1992. 
 
 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
A execução deste Programa é de responsabilidade dos consórcios construtores / empreiteiras que 
executarão as obras.  
 
 Cronograma  
 
Este Programa deverá ser implementado já na fase de planejamento e de consolidação do projeto 
executivo das obras do Trecho Conselheiro Nébias - Valongo, devendo se estender por todo o período 
das obras referidas. 
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10.2.6  Programa de Gerenciamento de Resíduos 
 
 Justificativas 
 
Sabe-se que a implantação e o desenvolvimento dos mais diferentes tipos de obras e, em especial, 
aquelas que envolvem processos de terraplenagens, escavações, remoção de vegetação, de pisos 
e/ou pavimentos, demolições ou construções civis em geral, instalação de canteiro de obras, abertura 
ou alargamento de vias, entre outras, remetem à geração de materiais residuais das mais diferentes 
espécies. 
 
Dessa forma, entende-se que em praticamente todas as intervenções de grande porte é rotineira a 
geração de resíduos e entulhos, com destaque para os materiais terrosos de diferentes 
granulometrias, madeiras, metais, tintas, tecidos, pedras britadas e fragmentos de rochas e demais 
materiais de desmonte, entre outras. 
Com base no anteriormente exposto, justifica-se a implantação desse específico programa como 
forma de se prever mecanismos para caracterizar, classificar segundo a legislação vigente e 
quantificar plenamente os diferentes tipos de resíduos a serem gerados pelas obras, de tal forma 
manter sob controle e monitoramento de todas as etapas de geração, transporte e disposição final 
adequados dos mesmos. 
 
 Objetivos 
 
O objetivo principal de implantação desse programa é gerenciar de forma plena a geração de resíduos 
decorrentes das diversas atividades de construção das obras projetadas garantindo que todos esses 
resíduos sejam devida e adequadamente acondicionados e/ou armazenados provisoriamente, para 
posterior transporte e disposição em local devidamente licenciado, conforme estabelece a legislação 
em vigor. 
 
Com isso, busca-se reduzir qualquer possibilidade de uma potencial contaminação dos solos e ou das 
águas (superficiais e subterrâneas). 
 
 Principais Atividades 
 
As principais atividades relacionadas à operacionalização desse programa se concentrarão, 
preferencialmente, nas diversas frentes de serviços a serem operadas durante a implantação do 
empreendimento, além das áreas de depósitos provisórios de materiais excedentes, incluindo aqueles 
de materiais com riscos de estarem potencialmente contaminados. 
 
Para tanto, é absolutamente recomendável que os técnicos responsáveis pelos serviços de supervisão 
/ fiscalização / inspeção das frentes de serviços e dos depósitos provisórios de materiais excedentes 
tenham o pleno conhecimento da classificação vigente dos resíduos e da legislação / normatização 
pertinentes, com destaque para: 
 

 Normas Técnicas ABNT:  
o NBR 10.004/2004 - Resíduos sólidos - Classificação 
o ABNT NBR 10.005/2004 - Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 

sólido 
o NBR 10.006/2004 - Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 

sólidos 
o NBR 10.007/2004 - Amostragem de resíduos sólidos 
o NBR 11.174/1990 - Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes - 

Procedimento 
o NBR 12.235/1992 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento 



  
 
 
 
 

706 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 Resolução CONAMA 258/99, alterada pela Resolução 301/02: Determina que as empresas 
fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação final 
ambientalmente adequada aos pneus inservíveis.  

 Resolução CONAMA 313/02: Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 
Industriais.  

 Resolução CONAMA 275/01: Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de 
resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 
campanhas informativas para a coleta seletiva.  

 Resolução CONAMA 401/08: Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio 
para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 
gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.  

 Resolução CONAMA 348/2004 que altera a Resolução no 307/02 (altera o inciso IV do art. 3o), 
incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos.  

 Resolução CONAMA 307/2002- "Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 
dos resíduos da construção civil". - Data da legislação: 05/07/2002 - Publicação DOU nº 136, 
de 17/07/2002, págs. 95-96; Status: Alterada pelas Resoluções 348, de 2004, nº 431, de 2011, 
e nº 448/2012. 

 
No dia a dia da obra ênfase especial também deverá ser dada ao atendimento da Norma NBR 
10.004/04 (revisada) – resíduos sólidos / classificação, que estabeleceu os critérios de classificação e 
os códigos para a identificação dos resíduos de acordo com suas características. Para efeito da 
mesma, os resíduos sólidos passaram a ser classificados em: 
 

Resíduos CLASSE I PERIGOSOS  

Resíduos CLASSE II NÃO PERIGOSOS Classe II A       (Não Inertes) 
Classe II B       (Inertes) 

 
Por sua vez, o Quadro apresentado a seguir ilustra e informa, de maneira prática, os principais 
resíduos gerados na maioria das obras civis, a classificação (classes) dos resíduos gerados, bem 
como os procedimentos típicos para a disposição 
 

Tipo de 
Resíduo Sólido 

Classe / NBR 
10.004/04 

Procedimentos para 
Disposição 

Material impregnado por tintas, óleos ou 
solventes 

I - perigoso Co-processamento 

Terra proveniente de obras de corte / 
escavação 

II A - não inerte 
Utilização em aterros e recuperação de áreas 
degradadas 

Plástico, papel ou papelão II B - inerte Reciclagem 

Lixo comum, orgânico II A – não inerte Reciclagem e estocagem em aterro sanitário 

Sucata e entulho (areia, pedra, cimento, 
madeira, tubulações, armações, vidro) 

II B - inerte Disposição em local aberto ou em tambores 

Pneus usados I - perigoso 
Comercialização, estocagem em área de 
almoxarifado, ou devolução ao fabricante 

Lâmpadas de mercúrio I - perigoso 
Devolução ao fabricante ou comercialização 
para empresas de reciclagem 

Embalagens de produtos químicos I - perigoso 
Devolução ao fabricante ou comercialização 
para empresas de reciclagem 

Madeiras oriundas de supressão de 
vegetação 

II B - inerte Compostagem 

Pilhas e baterias usadas I - perigoso 
Devolução ao fabricante ou comercialização 
para empresas de reciclagem 
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Especificamente em relação às obras de implantação do VLT e os respectivos resíduos a serem 
gerados, prevê-se a geração do seguintes principais tipos: 
 
 Lixo comum (material de escritório, sobras de comida, embalagens de alimentos); 
 Papel higiênico, papel toalha, restos de EPI’s; 
 Lixo originado de manutenções mecânicas emergenciais, tais como, óleos usados, 

embalagens/peças metálicas e plásticas, estopas usadas, pneumáticos e outros tipos de 
borrachas, baterias automotivas; 

 Restos de frentes de obras e entulhos diversos (restos de concretos, pavimentos asfálticos, 
alvenarias, estruturas metálicas, fiações elétricas, material terrosos, materiais diversos 
inservíveis); 

 Solos e/ou rochas – inertes – removidos de escavações); 
 Solos e/ou madeiras contaminados, removidos de escavações e/ou demolições 
 
Diante de tal cenário será exigido, portanto, que a operacionalização desse programa se dê através 
das empreiteiras responsáveis pelas diferentes etapas da construção e que as mesmas, submetidas à 
equipe técnica do PGA, implementem os seguintes principais procedimentos em seus respectivos 
lotes / subtrechos de atuação: 
 
 O lixo sólido doméstico coletado nas frentes de serviços e no canteiro de obras e/ou demais áreas 

de apoio administrativo-operacional do empreendimento deverá ser disposto em aterro licenciado 
Classe II (NBR 10.004/04), ou ofertado à coleta pública municipal; 

 
 Poderão ser depositados em bota-fora somente aqueles resíduos classificados como “inertes”, 

constituídos predominantemente por solos / materiais terrosos, segundo a NBR 10.004/04 e 
segundo as diretrizes estabelecidas no Programa de Gerenciamento de Material Excedente; 

 
 Os resíduos tidos como tóxicos ou com potencial de toxidade, gerados a partir da utilização de 

produtos químicos, deverão obrigatoriamente ser depositados provisoriamente em áreas que 
disponham de estruturas impermeáveis e de contenção de vazamentos, para posterior destinação 
à incineração ou à disposição em aterros industriais licenciados; 

 
 Pilhas, baterias e similares, oriundos de equipamentos utilizados nas obras do VLT, deverão ser 

destinadas à reciclagem, em atendimento ao disposto na Resolução CONAMA 401/08; 
 
 Os resíduos originados das eventuais operações de manutenções mecânicas (preventivas / 

corretivas) deverão ter atenção especial e gestão diferenciada. Ou seja, os pneumáticos e 
baterias deverão ser devolvidos aos fornecedores; os óleos usados deverão ser encaminhados 
para empresas recicladoras; peças metálicas devem ser comercializadas como sucata; 
embalagens diversas, não contaminadas, devem ser destinadas como lixo comum. Materiais 
potencialmente contaminados, em especial com óleos e graxas ou outros produtos químicos 
considerados perigosos, deverão ser dispostos de acordo com a sua especificidade e 
periculosidade; 

 
 Os diversos tipos de resíduos gerados em frentes de obras também deverão ter atenção especial 

e gestão diferenciada, frente às suas especificidades e possibilidades de segregação (recicláveis 
e não recicláveis). Assim, deverão ser observadas as condições e possibilidades de reuso ou 
reciclagem, além da devolução para fornecedores e venda para empresas recicladoras; 

 
 A eventual escavação e remobilização de solos contaminados, deverão obrigatoriamente culminar 

com a remoção dos mesmos das frentes de serviços, com imediata destinação à local aprovado 
pelos órgão ambientais, segundo as diretrizes estabelecidas no Programa de Gerenciamento de 
Material Excedente; 
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 Para o transporte de materiais / resíduos perigosos gerados na obra, até os locais aprovados 
como destino final, deverão ser adotados todos os procedimentos explicitados na legislação e 
normatização vigentes, em especial a obtenção prévia do CADRI – Certificado de Movimentação 
de Resíduos de Interesse Ambiental, devidamente emitido pela CETESB; 

 
 Após a conclusão das obras e consequente desmobilização / desmontagem do canteiro de obras 

e/ou outras quaisquer estruturas de apoio às obras, deverão ser implementadas as devidas ações 
de limpeza e remoção completa de entulhos acumulados (ou quaisquer outros tipos de materiais), 
além do transporte e disposição dos mesmos em local adequado e licenciado. 

 
 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
A implantação desse programa é de responsabilidade dos consórcios construtores / empreiteiras que 
executarão as obras. 
 
 Equipe Técncia 
 
Este programa deverá ser desenvolvido por um profissional com experiência na gestão de resíduos 
sólidos em geral, ficando a correspondente supervisão ambiental das atividades executadas a cargo 
da equipe técnica do PGA. 
 
 Cronograma 
 
Esse programa ambiental deverá ser implantado e permanecer ativo durante todo o período de 
construção do empreendimento. 
 
10.2.6.1 Subprograma de Controle de Resíduos da Construção Civil e de Material de 

Demolição 
 
 Justificativas 
 
A Resolução CONAMA nº 307/2002 define os RCCMD como os resíduos provenientes de 
construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 
preparação e da escavação de terrenos, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, 
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc., comumente chamados de 
entulhos de obras, caliça ou metralha. 
 
Para estes resíduos sólidos, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA introduziu nova 
ordem classificatória, regulamentada nas Resoluções CONAMA 307/02, 348/04, 431/11 e 448/12, 
conforme consolidado e mostrado no Quadro 10.2.6.1-1 a seguir: 
 

Quadro 10.2.6.1-1 
Ordem classificatória dos Resíduos da Construção Civil e de Material de Demolição 

 
Tipo de 
RCCMD 

Definição Exemplos Destinações 

Classe A Resíduos reutilizáveis ou 
recicláveis como agregados 

 
 resíduos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos 
provenientes de terraplanagem; 
 

 construção, demolição, reformas e 
reparos de edificações; 

 resíduos de componentes cerâmicos 
(tijolos, blocos, telhas, placas de 

Reutilização ou reciclagem 
na forma de agregados, ou 
encaminhados às áreas de 
aterro de resíduos da 
construção civil, sendo 
dispostos de modo a permitir 
a sua utilização ou 
reciclagem futura. 
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Tipo de 
RCCMD 

Definição Exemplos Destinações 

revestimento etc.), argamassa e 
concreto; 

 
 resíduos oriundos de processo de 

fabricação e/ou demolição de peças 
pré-moldadas em concreto (blocos, 
tubos, meios fios, etc.) produzidas nos 
canteiros de obras. 

 

Classe B São os resíduos recicláveis 
para outras destinações 

 plásticos, papel/papelão, metais, 
vidros, madeiras e outros; incluído o 
gesso (Resolução nº 431/2011) 

Reutilização/reciclagem ou 
encaminhamento às áreas 
de armazenamento 
temporário, sendo dispostos 
de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem 
futura. 

Classe C 
 

São os resíduos para os 
quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente 
viáveis que permitam a sua 
reciclagem/ recuperação 

 produtos oriundos do gesso 
Armazenamento, transporte 
e destinação final conforme 
normas técnicas específicas.

Classe D 
 

São os resíduos perigosos 
oriundos do processo de 
construção 

 tintas, solventes, óleos e outros, ou 
aqueles contaminados oriundos de 
demolições, amianto (CONAMA 
348/2004), reformas e reparos de 
clínicas radiológicas, instalações 
industriais e outros. 

Armazenamento, transporte, 
reutilização e destinação 
final conforme normas 
técnicas específicas. 

 
Considerando-se, portanto, que das obras das implantação do VLT resultará a geração de um volume 
considerável de resíduos da construção civil e de demolições (originadas das áreas a serem 
desapropriadas / demolidas e, principalmente, da retirada/substituição dos pavimentos e calçamentos 
das vias onde se dará a implantação do “viário” do VLT), entende-se que deverão ser monitoradas 
todas as etapas de geração, tratamento, transporte e acomodação e destinação final destes, em local 
adequado. Destaca-se que os resíduos de Classe A não podem ser descartados em aterro sanitário.  
 
A demolição de construções deverá considerar a atividade desenvolvida anteriormente no local, 
obedecer a prévio plano de demolição, visando a identificação de eventual passivo ambiental. Para 
verificação se a demolição será executada em áreas contaminadas deve-se utilizar o Programa de 
Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Caso os resíduos da demolição sejam considerados 
contaminados estes devem ser tratados conforme normas específicas.  
 
 Objetivos 
 
O objetivo do controle de RCCMD é garantir que todos os esses resíduos gerados pela construção do 
VLT sejam acondicionados e dispostos adequadamente, segundo sua classe, reduzindo riscos de 
contaminação do solo e dos corpos d´água pelo manuseio, tratamento e disposição inadequados dos 
resíduos sólidos gerados durante a implantação do empreendimento. 
 
Os locais utilizados para disposição final dos resíduos devem ser licenciados, caso contrário, o 
licenciamento ou autorização para disposição e encerramento será de responsabilidade da contratada. 
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 Principais Atividades 
 
Quanto à geração, acondicionamento, transporte e disposição dos RCCs, estabelecem-se os 
seguintes procedimentos: 
 

 Treinar os encarregados de frentes de obra para o correto recolhimento / acondicionamento 
dos resíduos de construção civil gerados nas respectivas frentes;  

 Os resíduos da construção civil e de demolições, provenientes de sobras secas de concreto, 
solo-cimento e material sólido, quando gerados, serão coletados no campo e encaminhados a 
aterros específicos.  

 Garantir a coleta, acondicionamento e destinação adequada dos resíduos da construção civil 
gerados com base nos requisitos legais.  

 Fiscalizar as áreas quanto à segregação, acondicionamento e transporte interno de resíduos.  
 Quando da desmobilização de canteiros de obra e eventuais alojamentos, deverão ser 

implementadas ações de limpeza e remoção dos entulhos, dispondo-os em local apropriado e 
previamente licenciado.  

 Comprovar a destinação específica destes resíduos, por meio da verificação dos recibos e 
Certificados dos aterros específicos.  

 
 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
A implantação desse programa é de responsabilidade dos consórcios construtores / empreiteiras que 
executarão as obras. 
 
 Equipe Técncia 
 
Este programa deverá ser desenvolvido por um profissional com experiência na gestão de resíduos 
sólidos gerados na construção civil, ficando a correspondente supervisão ambiental das atividades 
executadas a cargo da equipe técnica do PGA. 
 
 Cronograma 
 
Esse programa ambiental deverá ser implantado e permanecer ativo durante todo o período de 
construção do empreendimento. 
 
10.2.6.2 Subprograma de Controle e Gerenciamento de Resíduos Perigosos 
 
 Justificativas 
 
Os resíduos perigosos são aqueles classificados como inflamáveis, tóxicos, patogênicos, corrosivos ou 
reativos, que podem apresentar riscos à saúde pública, provocando ou contribuindo para o aumento 
de mortalidade ou incidência de doenças e que apresentem risco de poluição quando manejados ou 
dispostos de forma inadequada.  
 
Durante a fase de implantação do VLT é prevista a geração de uma série de produtos perigosos, 
conforme elencados a seguir, o que por sis sói justifica a implantação deste subprograma.  
 

 Restos de EPIs (contaminados e/ou não contaminados);  
 Resíduo hospitalar (material infectante resultante do funcionamento de ambulatórios e 

remédios inutilizados ou com validade vencida);  
 Resíduos de oficinas (óleos usados, embalagens, toalhas e estopas usadas, peças, 

pneumáticos, baterias automotivas, lâmpadas); 
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 Objetivos 
 
O objetivo deste gerenciamento é garantir que todos resíduos perigosos gerados pelas atividades da 
obra sejam acondicionados e dispostos adequadamente, reduzindo riscos de contaminação do solo e 
dos cursos d’água pelo manuseio, tratamento e disposição inadequados.  
 
 Principais Atividades 
 
Quanto à destinação final dos resíduos perigosos e/ou produtos químicos, estabelecem-se os 
seguintes procedimentos:  
 
 Todos os resíduos tóxicos provenientes de produtos químicos, óleos, graxas, etc. serão 

dispostos provisoriamente em áreas impermeáveis com dispositivos de contenção de 
vazamentos, conforme normas aplicáveis e ser destinados em conformidade com a legislação 
vigente;  

 Todas as pilhas e baterias geradas nas obras serão destinadas à reciclagem, de acordo com a 
resolução CONAMA 401/08.  

 O resíduo hospitalar/ambilatorial, se existente, será encaminhado à unidade de incineração ou 
desinfecção licenciada;  

 O resíduo de oficina, em razão da predominância de materiais não inertes ou perigosos será 
gerido de maneira específica. Assim, óleos usados serão encaminhados para recicladoras, 
peças podem ser geridas como sucata e embalagens diversas não contaminadas, como 
resíduo comum. Materiais contaminados com óleo/graxa ou produtos químicos considerados 
perigosos serão dispostos de acordo com a sua especificidade e periculosidade;  

 
Para o transporte dos resíduos perigosos até locais de disposição final, serão adotados os 
procedimentos especificados na legislação e normas técnicas pertinentes, inclusive a obtenção prévia 
de CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental a ser emitido pela 
CETESB.  
 
 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
A implantação desse programa é de responsabilidade dos consórcios construtores / empreiteiras 
responsáveis pelas obras e pela gestão/contratação da mão de obra alocada. 
 
 Equipe Técncia 
 
Este programa deverá ser desenvolvido por um profissional com experiência na gestão de resíduos 
sólidos perigosos, ficando a correspondente supervisão ambiental das atividades executadas a cargo 
da equipe técnica do PGA. 
 
 Cronograma 
 
Esse programa ambiental deverá ser implantado e permanecer ativo durante todo o período de 
construção do empreendimento. 
 
10.2.6.3 Subprograma de Controle e Gerenciamento de Produtos Químicos 
 
 Justificativas 
 
As atividades e instalações dos canteiros de obra poderão impactar o meio ambiente, caso não sejam 
implantadas estruturas sanitárias adequadas. O Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do SIM/VLT 
(fase 2) está localizada inteiramente em meio urbano, o que facilita as ligações sanitárias à rede de 
serviços urbanos existentes. 
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 Objetivos 
 
O objetivo deste gerenciamento é garantir que sejam instalados e corretamente utilizados os 
equipamentos de disposição de efluentes, inclusive os sanitários, e das obras, prevenindo 
contaminação de solo, poluição dos cursos d’água e condições de higiene inadequadas, focando 
inclusive o controle de vetores. 
 
 Principais Atividades 
 
Todos os eventuais efluentes gerados nos canteiros e frentes de obra devem ter seu 
acondicionamento, tratamento, transporte e disposição final planejados de forma a: 
 
 Não extravasar para a vizinhança por efeito da gravidade, expansão, ventos, drenagem, ou 

produzir odor; 
 Não contaminar o solo, águas superficiais e subterrâneas; 
 Ser adequadamente gerenciado no que diz respeito ao tratamento, transporte e disposição 

final, seja esta diretamente nos corpos hídricos, na rede coletora, estações de tratamento da 
SABESP ou privada; 

 Ser lançados em quantidades compatíveis com a capacidade das redes e equipamentos 
públicos que venham a utilizar. 

 
Poderão ser gerados resíduos líquidos oleosos ou com mistura de produtos químicos nas frentes de 
obra do VLT para os quais deverão ser implantados sistemas de coleta, acumulação e disposição final 
conforme Decreto Estadual n°8.468/76. 
 
Devem ser adotados os seguintes controles nas instalações sanitárias dos canteiros de obra: 
 
 Todas as áreas de trabalho devem contar com instalações sanitárias adequadas 

dimensionadas de acordo com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NRs); 
 Os sanitários devem apresentar boas condições de uso e em número suficiente para a 

quantidade de trabalhadores na área (na razão de pelo menos 01 sanitário para cada 20 
trabalhadores); 

 Todas as instalações sanitárias devem ser ligadas à rede de coleta geral (municipal) ou fossas 
sépticas conforme NBR 7.229/93. Opcionalmente, poderão ser utilizados banheiros químicos. 

 
 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
A implantação desse programa é de responsabilidade dos consórcios construtores / empreiteiras que 
executarão as obras. 
 
 Equipe Técncia 
 
Este programa deverá ser desenvolvido por um profissional com experiência na gestão de produtos 
químicos, ficando a correspondente supervisão ambiental das atividades executadas a cargo da 
equipe técnica do PGA. 
 
 Cronograma 
 
Esse programa ambiental deverá ser implantado e permanecer ativo durante todo o período de 
construção do empreendimento. 
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10.2.7  Programa de Educação Ambiental (PEA) 
 
 Justificativa 
 
Quando um novo empreendimento de grande porte se insere em um dado local é comum surgirem 
situações de conflito e impactos ambientais. Isto decorre da relação entre a população local e as 
ações geradas pelo empreendimento, como por exemplo, a instalação de infraestruturas e o aumento 
do número de trabalhadores relacionados ao período de obras. 
 
Portanto, é fundamental que os públicos-alvo participantes deste programa (população local, 
empreendedor e trabalhadores da obra) conheçam e compreendam os diversos elementos que 
compõem aquele novo meio que está se formando, uma vez que tal compreensão possibilitará o 
entendimento da necessidade de um relacionamento mais harmonioso entre os envolvidos.  
 
Para que esta compreensão ocorra por parte dos diversos públicos-alvo deste programa é 
imprescindível, entre outras medidas, a realização de algumas atividades educativas. Neste contexto, 
então, faz-se necessário à realização de um Programa de Educação Ambiental – PEA, que coordene 
estas atividades educativas e realize as demais ações necessárias à realização destas atividades.  
 
As ações do PEA deverão estar em consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 
nº 9.795 de 1999), que foi formulada, de acordo com as diretrizes gerais estabelecidas para a 
Educação Ambiental, nos diversos encontros de especialistas internacionais (Conferência de 
Estocolmo, 1972; Seminário de Jammi-Finlândia, 1974; Carta de Belgrado, 1975; Conferência de 
Tbilisi, 1977; Congresso de Moscou, em 1987; CNUMAD, Rio, 1992). 
 
Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 1998:181), “todas as recomendações, 
decisões e tratados internacionais sobre o tema evidenciam a importância atribuída por lideranças de 
todo o mundo para a Educação Ambiental como meio indispensável para conseguir criar e aplicar 
formas cada vez mais sustentáveis de interação sociedade/natureza e soluções para os problemas 
ambientais”.  
 
Registra-se que o Artigo 3º da Lei n. 9.795, de 27 de Abril de 1999, que institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental, em seu inciso V, define que fica incumbido “às empresas, entidades de classe, 
instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, 
visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as 
repercussões do processo produtivo no meio ambiente”. 
 
Desta forma, este programa atende as medidas potencializadoras e mitigadoras de alguns dos 
potenciais impactos identificados neste estudo e, ainda, por se tratar de um ambiente densamente 
urbanizado, o PEA focará também suas ações na realidade de áreas urbanas, tratando os temas de 
educação no trânsito e poluição atmosférica. 
 
Portanto, torna-se oportuno a execução de um PEA para apresentar à população afetada, os 
resultados encontrados no diagnóstico ambiental identificado no EIA, bem como os impactos 
ambientais e os respectivos programas ambientais referentes ao empreendimento em tela. Com isso, 
a Educação Ambiental estará estabelecida e calcada na realidade local, contemplando os 
componentes ambientais locais e o próprio empreendimento em questão. 
 
 Objetivos 
 
Este PEA tem como objetivo geral despertar a consciência dos seus públicos-alvo sobre os aspectos 
do meio ambiente (natural e urbano), considerando a importância do patrimônio natural e humano da 
região onde o empreendimento está inserido. 
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No entanto, há objetivos específicos para cada um dos grupos sociais que compõem os públicos-alvo 
deste programa. Em razão desta diferenciação, os objetivos específicos são apresentados abaixo, 
segundo cada categoria de público-alvo a ser atendida pelo programa. 
 
 Para operários e funcionários do empreendimento: 
 
 Disponibilizar as informações sobre as características ambientais da região e os princípios do 

desenvolvimento sustentável; 
 Sensibilizar e levar conhecimento sobre as ações geradoras de impactos e as medidas de 

prevenção durante a implantação do empreendimento; 
 Discutir a importância da manutenção e melhoria das condições ambientais da região e sua 

importância para a operação do empreendimento; 
 Apresentar os procedimentos de trabalho mais adequados para a conservação ambiental, 

previstos na legislação específica; 
 Apresentar os procedimentos de trabalho relacionados ao controle ambiental das condições de 

saúde e segurança ocupacional, previstos na legislação específica. 
 
 Para a comunidade em geral: 
 
 Disponibilizar para a população informações relativas às características ambientais da região e 

os princípios do desenvolvimento sustentável, ressaltando os conceitos de meio ambiente 
urbano (artificial); 

 Sensibilizar e levar conhecimento sobre as ações geradoras de impactos positivos e negativos; 
bem como as medidas potencializadoras e mitigadoras durante a implantação e operação do 
empreendimento; 

 Sensibilizar e consolidar de maneira lúdica os conceitos basilares de educação no trânsito para 
os diversos públicos-alvo (motoristas de automóveis, ciclistas e pedestres); 

 Alcançar com as ações do PEA todos os públicos-alvo (crianças, jovens, adultos, idosos e 
pessoas com necessidades especiais – deficientes auditivos, visuais e cadeirantes). 

 
 Principais Atividades 
 
As principais atividades previstas para se atingir os objetivos propostos são as seguintes: 
 
 Realização de reuniões com representantes dos poderes públicos da AID para firmar parcerias, 

sobretudo com as escolas visando à educação ambiental formal; 
 
 Incorporação do programa na estrutura de recursos humanos do Metrô e envolvimento das 

empreiteiras contratadas para serviços auxiliares da obra; 
 
 Elaboração de um plano de ação, definindo objetivos, métodos e estratégias de estruturação 

do programa de educação ambiental; 
 
 Contratação, treinamento e capacitação de profissionais a serem incumbidos de desenvolver o 

programa; 
 
 Fiscalização e correção de procedimentos rotineiros da obra, a fim de se evitar problemas 

ambientais; 
 
 Elaboração de cronograma, definição do conteúdo e realização de atividades educativas com a 

mão de obra envolvida no empreendimento, ressaltando as principais características 
ambientais da região e as práticas mais adequadas para a conservação ambiental e o 
desenvolvimento das atividades profissionais de cada segmento de trabalhadores; 
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 Elaboração de cronograma, definição do conteúdo e realização de ações educativas (reuniões, 
palestras e cursos) a serem desenvolvidos junto às comunidades do entorno; 

 
 Preparação de materiais didáticos, como, cartilhas, folders, vídeos e banners; que contemplem 

a temática ambiental proposta no programa e auxiliem nas campanhas educativas; 
 
 Realização de campanhas educativas junto aos trabalhadores da obra; e 

 
 Realização de campanhas educativas junto à população da AID, atuando, quando possível, 

com os alunos regularmente matriculados no ensino básico.  
 
Este Programa incorpora, ainda, o seguinte subprograma descrito adiante, a saber: Subprograma de 
Controle Ambiental das Condições de Saúde e Segurança Ocupacional. 
 
 Coordenação, instituição e Parcerias  
 
Este programa é de responsabilidade das empresas construtoras / empreiteiras que executarão as 
obras, as quais ficarão responsáveis pela organização e coordenação da equipe técnica executora 
deste PEA. No entanto, poderão ser firmadas parcerias com instituições de ensino da região para 
ampliação dos resultados do programa. 
 
 Cronograma 
 
O programa deverá ser iniciado imediatamente após a obtenção da LI e desenvolver-se durante todo o 
período de implantação do empreendimento. 
 
10.2.7.1 Subprograma de Controle Ambiental das Condições de Saúde e Segurança 

Ocupacional 
 
 Justificativa 
 
A ocorrência de acidentes com os trabalhadores no canteiro de obras e as ocorrências de doenças 
infectocontagiosas ou decorrentes de mal uso de produtos e equipamentos podem e devem ser 
evitadas a partir da implementação de procedimentos corretos relacionados ao manuseio de 
determinados produtos e/ou insumos, do uso de equipamentos de segurança adequados e da atenção 
para a higiene do local de trabalho. 
 
 Objetivos 
 
O objetivo principal deste Subprograma de Controle Ambiental das Condições de Segurança e Saúde 
Ocupacional é acompanhar e controlar a efetiva prática dos critérios de saúde, segurança e higiene de 
todos os trabalhadores envolvidos nas obras, conforme estabelecidos pelas normas e 
regulamentações vigentes, apresentadas a seguir. Complementarmente, objetiva-se monitorar as 
atividades e instalações visando melhorar e atender os requisitos necessários à saúde, segurança e 
higiene do trabalhador. 
 
 Lei Federal n.6.514/77: Altera o Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, relativo à segurança e medicina do trabalho e dá outras providências; 
 Portaria 3.214/78 e normas regulamentadoras que dispõem sobre a Segurança e Medicina do 

Trabalho; 
 Normas Técnicas ABNT: 

- NBR 7.678: Segurança na execução de obras e serviços de construção; 
- NBR 12.284: Áreas de Vivência em Canteiros de Obras; 
- NBR 5.413: Iluminação Geral para Áreas de Trabalho; 
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- NBR 9.653: Desmonte de Rocha e Vibrações. 
 
O acompanhamento e o controle acima referidos deverão ser aplicados em todas as frentes de obras 
e serviços, diretamente pela empresa contratada para a execução e aos subcontratados. 
 
 Principais Atividades 
 
A implantação do controle de saúde e segurança pressupõe as seguintes principais ações e/ou 
atividades: 
 
 Implantar um sistema de realização antecipada e periódica de exames médicos; ou seja, por 

ocasião da contratação dos trabalhadores, deverão ser realizados exames médicos visando à 
identificação de eventuais doenças infectocontagiosas e endêmicas; 

 Fornecer aos funcionários todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para 
cada tipo de função desenvolvida; 

 Cumprir todas as normas regulamentadoras de Saúde e Segurança do Ministério do Trabalho; 
 Implantar ambulatório nos canteiros de obras, com estrutura e equipamentos de saúde 

necessários para o pronto atendimento de primeiros socorros e ambulatoriais, incluindo o serviço 
de remoção de trabalhadores acidentados para instituições hospitalares; 

 Disponibilizar aos funcionários, instalados nos alojamentos dos canteiros de obras, equipamentos 
de lazer, os quais geram efeitos positivos sobre as condições físicas e psíquicas do homem; 

 Não estão previstos alojamentos permanentes na obra, contudo, caso sejam instalados, deverão 
estar afastados de áreas insalubres, contar com água potável em quantidade correspondente ao 
necessário, contar com todos os dispositivos de esgotos sanitários como fossas sépticas, 
sumidouros ou filtros, de acordo com a NBR 7.229/93; 

 Implantar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA; 
 Desenvolver um sistema de orientação e treinamento para os funcionários, com cursos de curta 

duração, visando à capacitação destes para prestação dos primeiro socorros necessários, além 
do conhecimento e conscientização das medidas de prevenção de acidentes adotada; 

 O vestuário fornecido aos funcionários das obras deve sempre apresentar cores berrantes, de 
modo a contrastar sensivelmente com o meio em que trabalham, para permitir sua identificação à 
distância. No período noturno, o vestuário deve conter peças refletivas; 

 Nas obras, utilizar sempre procedimentos executivos corretos, prescritos nas normas e manuais, 
visando também à redução de acidentes. Sempre que necessário haverá treinamento para uso de 
equipamentos; 

 Adotar as medidas preconizadas nos documentos técnicos do METRÔ. 
 
 Coordenação, instituição e parcerias  
 
A montagem da equipe responsável pelo programa e a execução do mesmo são de responsabilidade 
das empresas construtoras / empreiteiras que executarão as obras, que, no entanto, poderá realizar 
parcerias com instituições privadas de atendimento médico e de segurança e saúde ocupacional. 
 
10.2.8  Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento 
 
 Justificativas 
 
As obras projetadas, sempre associadas à movimentação de solos e rochas (em especial nas áreas 
onde ocorrerão os serviços de terraplenagens / escavações) e à extensão e características 
morfológicas e geológicas das áreas interferidas, resultam em alterações nos processos do meio físico 
que podem se manifestar predominantemente em erosões laminares e lineares, assim como na 
instabilização do terreno local, de forma pontual, ocasionando além da perda de solo, a possibilidade 
de alteração da qualidade das águas e o assoreamento dos cursos d’água. 
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Assim, no contexto da execução das obras do VLT, o controle dos processos erosivos é fundamental 
para evitar focos de degradação e requer a adoção de cuidados operacionais, que procurem evitar ao 
máximo a sua ocorrência, particularmente, em situações que envolvam: 
 
 obras de terraplenagem; 
 obras de drenagem; 
 execução de aterros, cortes e bota-fora; 
 instalação e operação de canteiros de obras, instalações administrativas e de apoio 

operacional; 
 limpeza de terrenos; 
 carreamento de materiais / sedimentos inertes para o interior de cursos d’água, entre outros. 

 
Portanto, com base no anteriormente exposto, justifica-se a implantação deste programa, a ser 
desenvolvido durante a fase de obras, tendo em vista as condições ambientais dos terrenos expostos 
pelas diferentes atividades das obras que, certamente, sofrerão alterações no relevo e no sistema 
natural de drenagem. 
 
 Objetivos 
 
Este Programa tem por objetivo elencar as ações operacionais preventivas e corretivas destinadas a 
promover o controle dos processos erosivos decorrentes da obra. 
 
 Principais Atividades 
 
As obras para a implantação do Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do SIM/VLT (fase 2) prevêem, 
em diferentes áreas, serviços típicos de terraplenagem / escavação do terreno natural. Dessa forma, 
entre os inúmeros elementos / dispositivos preventivos de controle de processos erosivos, que podem 
ser contemplados nas obras destacam-se: 
 
 Adoção, para os eventuais taludes de cortes e aterros e áreas de bota foras, conformação 

geométrica compatível com as características geotécnicas dos materiais e com a topografia 
das áreas limítrofes; 
 

 Definição de estruturas e dispositivos físicos de drenagens fixas e/ou provisórias com a 
finalidade de controlar e/ou redirecionar o fluxo das águas pluviais superficiais e profundas. 

 
Portanto, no contexto geral apresentado acima, recomenda-se que sejam implementadas e 
desenvolvidas as principais ações / atividades de caráter preventivo, corretivo e/ou de monitoramento: 
 
 Cobrir com lona plástica as pilhas de materiais de construção e/ou de insumos gerais, 

dispostas nas frentes de serviços (à exceção nas épocas de elevada pluviosidade quando, 
então, deverá ser usada lona impermeável); além de também se resguardar eventuais frentes 
com solos expostos (pequenos cortes / taludes) da incidência direta de águas de chuva; 

 Evitar os lançamentos de fluxos concentrados de água diretamente nos solos expostos, assim 
como a imediata aplicação de revegetação e/ou de revestimento impermeabilizante (onde 
pertinente) nas frentes de serviços cujos serviços tenham sido concluídos em definitivo; 

 
 Nas áreas onde eventualmente forem observados relevos mais inclinados, sujeitos a algum tipo 

de intervenção decorrente das obras, do canteiro de obras, de bota fora e/ou de qualquer 
eventual estrutura de apoio operacional, deverá ser implantado um sistema de “drenagem 
superficial provisória” (valetas de proteção, dissipadores de energia, bacias de contenção e 
decantação de sedimentos) no entorno dessas áreas, de tal forma controlar e reter as 
partículas de sedimentos que podem ser carreadas, principalmente, para as drenagens locais; 
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 De forma conjugada e complementar à construção dos dispositivos de drenagem superficial 
provisória, sugere-se a permanente proteção superficial dos eventuais taludes formados 
durante as obras (se provisório: com lona impermeável; se permanente: com estabilização 
geométrica e revestimento vegetal), dado o papel que desempenham na estabilização dos 
terrenos, impedindo a formação de processos erosivos e diminuindo a infiltração de água no 
mesmo, através da superfície exposta do talude. 

 
 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
A implantação deste Programa é de responsabilidade dos consórcios construtores / empreiteiras 
executoras das obras projetadas. 
 
 Equipe Técncia 
 
Este programa deverá ser desenvolvido por um engenheiro com experiência comprovada na área 
ambiental e em dinâmica superficial de processos físicos, ficando a correspondente supervisão 
ambiental das atividades executadas a cargo da equipe técnica do PGA. 
 
 Cronograma 
 
Este programa deve ser realizado durante a etapa de implantação do empreendimento.  
 
10.2.9  Programa de Controle de Tráfego 
 
 Justificativa 
 
As obras projetadas para a implantação do Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do VLT 
demandarão, por um determinado período de tempo, interferências diretas no viário local e com a 
necessidade de imposição de desvios do tráfego, em especial no entorno e proximidades das 
principais frentes de obra e, ainda, um aumento do tráfego de veículos pesados nas rotas de 
transporte previstas, em especial para o transporte do material excedente originado das escavações 
projetadas.  
 
Nesse contexto, justifica-se a implantação desse Programa uma vez que ele determinará os 
procedimentos gerais para a interrupção de tráfego e formação de desvios, necessários em obras 
localizadas em áreas urbanas e, também, os procedimentos aplicáveis nos casos de necessidade de 
recuperação das condições do pavimento. 
 
Cabe ressaltar que o transporte de cargas deverá envolver a necessidade de obtenção junto à 
Prefeitura Municipal e à CET de Santos de autorização especial para o tráfego em vias com restrições 
de horários para o tráfego de veículos pesados. O detalhamento das necessidades associadas a 
essas autorizações será realizado, oportunamente, também no âmbito desse Programa. 
 
 Objetivos 
 
O objetivo do Programa é especificar as medidas necessárias para mitigar as interferências no tráfego 
e no sistema viário decorrente das atividades de transportes (de pessoas, de insumos de construção, 
de equipamentos e de material escavado) à serviço das obras projetadas para esse trecho do VLT. 
 
Assim, vale ressaltar que em termos de “abrangência espacial” este programa deverá envolver todas 
as frentes de obra e de apoio operacional,  assim como todas as vias de tráfego necessárias para o 
transporte de pessoas e insumos, com destaque para as rotas para acesso ao bota fora  de materiais 
escavados e também para a eventual necessidade de transporte de material contaminado. 
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 Principais atividades 
 
As principais atividades a serem desenvolvidas no âmbito desse Programa serão estabelecidas 
conforme seguintes principais “diretrizes” de ordem geral: 
 
 Diretrizes de âmbito operacional: 

 
Definir e especificar procedimentos operacionais de gestão temporária de tráfego e de gestão do 
sistema viário para atender as necessidades da fase de instalação do empreendimento, no processo 
de mitigar e prevenir os impactos derivados do setor de transportes, principalmente aqueles 
associados à apropriação da capacidade de tráfego no sistema viário. Dentre os procedimentos 
operacionais a serem especificados destacam-se os seguintes:  
 
o Controle de despachos de veículos de cargas, tanto nas frentes de obras como nas áreas do bota 

fora, de forma a garantir intervalos mínimos entre saídas de veículos carregados com material 
escavado nas frentes de obras; 
 

o Especificação das rotas de transportes desde as frentes de obras até as áreas de bota fora de 
materiais escavados, discriminadamente para cada frente / lote de obras, de forma a distribuir o 
tráfego gerado em diferentes rotas e reduzir assim, as interferências no tráfego geral; 
 

o Operação de apoio e de controle de tráfego em trechos com desvios provisórios e interrupção 
temporária de tráfego (procedimentos de gestão temporária de tráfego). 

 
 Diretriz de âmbito institucional: 

 
Promover a coordenação com a Secretaria Municipal de Transportes de Santos e CET de Santos para 
atendimento aos requisitos legais e institucionais para implantar qualquer alteração no sistema de 
tráfego na cidade, tais como procedimentos operacionais temporários e/ou permanentes de gestão de 
tráfego. Nesse caso, somente serão consideradas as eventuais necessidades de desvios de tráfego 
durante as obras e interrupções temporárias. A coordenação institucional é necessária pelo fato 
dessas intervenções serem localizadas na via pública. Tal coordenação envolve as aprovações dos 
projetos de desvios provisórios de tráfego, interrupções de vias públicas, interferências em itinerários 
e/ou dispositivos de transporte coletivo (pontos de parada); medidas de prevenção para a segurança 
para pedestres e ciclistas, entre outras.  
 
As medidas de gestão de tráfego envolverão coordenação com a Companhia de Engenharia de 
Tráfego CET. No caso de envolvimento de interferências com linhas de ônibus intermunicipais, haverá 
necessidade de coordenação com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos EMTU, da STM 
Secretaria de Transportes Metropolitanos, do Governo do Estado de São Paulo. 
 
 Diretrizes de âmbito corporativo: 

 
Estabelecer condições mínimas para contratação das empresas prestadoras dos serviços de 
transportes incluindo:  
 
o Exigência de contratação de empresas formalmente registradas para exercer as funções de 

transporte de carga em áreas urbanas, que contam com sistemas de Gestão de Saúde e 
Segurança no Trabalho, e cujos processos de contratação de operadores de transportes sejam 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 
 

o Exigência de contratação de empresas que contam com sistema de controle e monitoramento de 
manutenção preventiva de veículos;  
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o Exigência de contratação de empresas que contam com sistema de controle de saúde e 
segurança no trabalho; 

  
o Exigência de contratação de empresas cujas frotas atendam especificações técnicas e de idade 

máxima de veículos exigida pelo Programa. Em princípio sugere-se a idade máxima de 5 anos 
para os veículos de cargas e de passageiros. 

 
 Diretrizes de Comunicação e Participação: 

 
Incluir processos de comunicação e de participação pública associados aos procedimentos 
operacionais de gestão temporária de tráfego, em consonância com o Programa de Comunicação 
Social do empreendimento. Essas diretrizes devem atender as exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) que estabelece o prazo mínimo de 48 horas para a comunicação ao público de 
eventuais necessidades de alterações no tráfego e no sistema viário. 
 
 Diretrizes de Segurança no Trânsito: 

 
São as diretrizes já consagradas para a segurança no trânsito, incluindo:  
 
o Fiscalização de veículos e operadores de transporte;  

 
o Medidas de Treinamento e de Educação no Trânsito para operadores envolvendo direção 

defensiva, primeiros socorros, fatores de riscos de acidentes; entre outros;  
 

o Planos de contingências e ações emergenciais para eventualidades de incidentes e acidentes. 
Serão especificados formulários e procedimentos para os registros de acidentes e incidentes, 
classificando-os de acordo com a gravidade. 

 
Diante de todo o contexto mostrado acima, destacam-se as correspondentes “medidas específicas” 
associadas ao efetivo desenvolvimento e operacionalização desse Programa: 
 
o Especificação das capacidades máximas dos caminhões basculantes a serviço do transporte de 

material escavado, de acordo com as frentes de obras e as respectivas rotas de acesso ao bota 
fora escolhido. 
 

o Delimitação de áreas de estacionamento e de espera para veículos a serviço das obras de 
maneira a minimizar as interferências com o tráfego geral.  
 

o Implantação de um sistema de comunicação, via rádio, para gestão de controle de despachos de 
saídas de veículos carregados com material escavado dos reservatórios, promovendo o 
ordenamento dos despachos conforme a distribuição das rotas de transporte. 
 

o Especificação de instruções de controle para o sistema de gestão de controle de despachos de 
saídas de veículos carregados com material escavado dos reservatórios. 

 
o Adoção de critérios de distribuição de rotas de transportes, para cada frente de trabalho de 

maneira a minimizar as interferências do tráfego de caminhões carregados com o tráfego geral. 
 

o Especificação das condições mínimas para contratação de empresas prestadoras de serviços de 
transportes a serviço das obras envolvendo: 

 
- Idade da frota 
- Sistema de gestão de saúde e de segurança 
- Condições de contratação de recursos humanos 
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- Atendimento a requisitos de treinamento e capacitação 
- Sistema de manutenção de veículos 
- Avaliação e supervisão cautelar dos operadores de veículos 

 
o Especificação de ações de âmbito institucional e operacional para implantação de medidas de 

gestão temporárias de tráfego envolvendo desvios de tráfego e interrupções de vias para as 
obras. Tais ações envolvem: 

 
- Elaboração de projeto de intervenção,  
- Protocolos de solicitação de autorizações na Secretaria Municipal de Ttransportes e    
  na Companhia de Engenharia de Tráfego – CET / Santos. 
- Especificação de apoio operacional para gestão do tráfego; 
- Projeto de sinalização de trânsito durante obras em vias públicas; 
- Especificação de mecanismos de comunicação prévia à população. 

 
o Implantação de treinamento de operadores de transportes envolvendo: 

 
- Cursos de integração ao ambiente corporativo do projeto 
- Fatores de risco 
- Programas de Prevenção de Riscos de Ambientais 
- Princípios de Saúde e Segurança no Trabalho 
- Ergonomia nos transportes 
- Trânsito e Cidadania 
- Código Nacional de Trânsito 
- Direção defensiva 
- Inspeção prévia à operação 
- Procedimentos de Comunicação e Informação 
- Primeiros socorros 
- Código de ética para operadores de transportes 

 
o Especificação de normas e procedimentos de registro e análise de ocorrências de acidentes e 

incidentes envolvendo veículos a serviço das obras 
 
 Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 
 
A implantação Programa é de responsabilidade do empreendedor / consórcio construtor que, 
conforme já destacado anteriormente, deverá manter interfaces específicas com: (i) a Secretaria 
Municipal de Transportes SMT de Santos; (ii) Secretaria dos Transportes Metropolitanos; (iii) 
Companhia de Engenharia de Tráfego CET de Santos; e (iv)  Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos EMTU, da STM Secretaria de Transportes Metropolitanos, do Governo do Estado de São 
Paulo. 
 
 Equipe Técnica 
 
Este programa deverá ser elaborado e conduzido por um Engenheiro especialista na área de 
transportes 
 
 Cronograma 
 
Este programa deverá ter a fase de planejamento e organização da coordenação institucional antes do 
início das obras. A implantação e operação deverão ocorrer durante todo o período de obras por 
envolver todos os tipos de transportes 
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10.2.10  Programa de Paisagismo e Reurbanização 
 
 Justificativa 
 
Para a implantação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo e de suas estruturas de apoio 
operacional serão necessárias algumas intervenções que acarretarão em alterações da paisagem ao 
longo do traçado, bem como nas áreas das estações e em uma parcela da área da Praça dos 
Andradas, entre outras. 
 
A execução deste programa justifica-se, portanto, pela necessidade de integração dessas novas 
estruturas originadas do VLT à paisagem urbana local, temporárias e/ou permanentes, a partir da 
implantação de um projeto paisagístico no entorno das estações, revitalização da paisagem na área 
da Praça dos Andradas e a partir da incorporação de mobiliário urbano, além da redefinição do 
desenho urbano local quando necessário. 
 
 Objetivos 
 
O objetivo deste programa é a revitalização da paisagem em na área de inserção do VLT / Trecho 
Conselheiro Nébias Valongo e nas áreas das principais estruturas de apoio operacional, além da 
redefinição do desenho urbano nos locais onde ocorrerá interferência em função da implantação do 
empreendimento, visando à incorporação desse novo equipamento, de forma harmônica, na paisagem 
urbana da região. 
 
 Principais atividades 
 
Para atingir o objetivo proposto por este programa será necessária à execução de algumas atividades, 
com destaque para: 
 
 Projeto paisagístico do entorno das estações, complementado por um detalhamento de 

propostas contemplando a revitalização da paisagem e redefinição do desenho urbano; 
 Identificação e execução da readequação do sistema viário no entorno das estações quando 

necessário; 
 Integração paisagística entre o projeto do VLT e a área onde o traçado do mesmo secciona a 

Praça dos Andradas; 
 
 Coordenação, Instituição e Parcerias 
 
A coordenação e execução deste programa são de responsabilidade das empresas construtoras / 
empreiteiras que executarão as obras que, para tanto, deverão contar com equipe técnica compatível 
às exigências do programa. O empreendedor poderá propor parcerias com a  Prefeitura  de Santos. 
 
 Cronograma 
 
O cronograma deste programa deverá ser compatível com a implantação do VLT / Trecho Conselheiro 
Nébias - Valongo, de forma que ao término da implantação do empreendimento, a revitalização da 
paisagem e a redefinição do desenho urbano também estejam executadas e concluídas. 
 
10.3  Programa de Manejo e Recomposição Arbórea Urbana 
 
 Justificativas 
 
Para a implantação e operação das estruturas operacionais e de apoio projetadas para o Trecho 
Conselheiro Nébias – Valongo do VLT (fase 2), está prevista a possibilidade de supressão de 337 
indivíduos arbóreos, pertencentes a 44 espécies e 19 famílias. Desse total de espécies registradas, 23 
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são exóticas, 20 são espécies nativas do Brasil e uma espécie não foi identificada quanto à origem. 
Uma única espécie (Handroanthus impetiginosus) foi classificada como “quase ameaçada” segundo a 
Lista de Espécies da Flora do Brasil (JBRJ, 2013). 
 
Não houve registro de espécies ameaçadas segundo a Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção (Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente nº 6, de 23 de setembro 
de 2008), Lista Oficial das Espécies da Flora do Estado de São Paulo Ameaçadas de Extinção 
(Resolução SMA nº 48, de 21 de setembro de 2004) e Lista Vermelha da IUCN (IUCN, 2014). 
 
De acordo com a avaliação de impacto ambiental, a supressão de vegetação poderá impactar 
negativamente a qualidade ambiental e qualidade de vida da população usuária do local, em 
decorrência da perda habitats para a fauna, perda de cobertura vegetal, perda dos serviços 
ecossitêmicos oferecidos pela vegetação, entre outros impactos cumulativos, como aumento da 
impermeabilização do solo e redução da taxa de infiltração de água, alteração de condições 
climáticas, entre outros. 
  
Desta maneira, entende-se que a reposição dos indivíduos arbóreos removidos da ADA, em 
decorrência da implantação da infraestrutura operacional e de apoio do VLT é de suma importância 
para a manutenção da qualidade ambiental e de vida da região e justificando, assim, a implantação 
deste plano de manejo. 
 
 Objetivos 
 
O objetivo deste programa é o atendimento das obrigações legais relativas à compensação ambiental 
pela supressão de vegetação, em especial aquela relativa  ao corte de exemplares arbóreos isolados, 
no município de Santos, segundo as orientações contidas na Lei Municipal Complementar 719/2011 
que disciplina o corte de árvores nativas e exóticas em vias públicas. 
 
Da mesma forma, a efetiva implantação deste programa terá por objetivos gerais e específicos: 
 
 Recuperar o número de indivíduos arbóreos nas áreas de efetiva intervenção do 

empreendimento aos níveis anteriores à implantação do mesmo; 
 Contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população que mora no entorno do 

empreendimento e da população que usará este sistema de transporte; 
 Mitigar a eventual perda dos recursos alimentares e os abrigos para a avifauna local; 
 Contribuir com a recuperação e melhoria da paisagem urbana. 
 

 Principais Atividades 
 
O Programa de Manejo e Recomposição Vegetal compreenderá quatro etapas distintas, sendo elas:  
(i) elaboração do Projeto de Recomposição Vegetal e encaminhamento para aprovação do órgão 
ambiental; (ii) seleção de áreas para plantio; (iii) execução do plantio nas áreas selecionadas; e, (iv) 
monitoramento e manutenção do plantio. 
 
(i) Elaboração do Projeto de Recomposição Vegetal 
 
Deverá ser elaborado o projeto de revegetação onde serão indicadas a(s) área(s) de plantio 
georreferenciadas, quantidade total de mudas por espécie, metodologia utilizada no plantio, equipe 
técnica responsável, cronograma de implantação e demais aspectos pertinentes. O projeto final será 
encaminhado para apreciação do Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos da 
CETESB, visando a sua aprovação e a respectiva emissão do Termo de Compromisso de 
Recuperação Ambiental – TCRA. 
 



  
 
 
 
 

724 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

Em relação à escolha das espécies vegetais a serem utilizadas no plantio deverão ser nativas e 
apropriadas a cada situação da área de inserção do empreendimento. 
 
(ii) Seleção de áreas para plantio 
 
Os plantios das mudas provenientes da revegetação poderão ser distribuídos em áreas distintas 
contemplando, por exemplo) áreas de interesse ecológico e a arborização urbana, conforme acordos 
firmados com as partes envolvidas. 
 
As áreas de interesse ecológico ao plantio serão determinadas após consulta à prefeitura de Santos. 
Os gestores das Unidades de Conservação presentes nas áreas de influência também poderão ser 
consultados para indicação de áreas para o plantio dentro dos limites da UC ou em sua zona de 
amortecimento, caso existente. 
 
Destaca‐se que a escolha das áreas de interesse ecológico deve considerar os critérios de prioridade 
preconizados no artigo 3º da Resolução SMA 08/2008, tais como: localizadas em Áreas de 
Preservação Permanente, em especial aquelas localizadas em nascentes, áreas com elevado 
potencial de erodibilidade dos solos, áreas de interligação de fragmentos florestais remanescentes 
(corredores ecológicos), áreas localizadas em zonas de recarga hídrica e de relevância ecológica e 
áreas localizadas em zonas de amortecimento de Unidades de Conservação. 
 
Uma vez que o empreendimento situa‐se em área urbana, é proposto também que um percentual das 
mudas adquiridas para o plantio compensatório seja destinado à arborização urbana de praças e vias 
públicas encontradas nas áreas de influência do empreendimento com o objetivo de proporcionar 
melhor qualidade ambiental e incrementar o valor paisagístico da região. 
 
Vale ressaltar que o Manual Técnico de Arborização Urbana da Cidade de São Paulo (2005) enfatiza 
que os projetos de arborização devem ter por princípio respeitar os valores culturais, ambientais e de 
memória da cidade. Além de considerar sua ação potencial de proporcionar conforto para as 
moradias, sombreamento, abrigo e alimento para avifauna, diversidade biológica, diminuição da 
poluição, condições de permeabilidade do solo e paisagem, contribuindo para a melhoria das 
condições urbanísticas. 
 
(iii) Execução do plantio nas áreas selecionadas 
 
 Área de Interesse ecológico 

 
Quanto às práticas a serem aplicadas para o plantio em áreas de interesse ecológico, estão previstas: 
preparo do solo, controle inicial das espécies exóticas competidoras, marcação das covas, adubação, 
plantio de mudas de tamanho adequado e isolamento da área visando controlar os fatores impeditivos 
à sobrevivência e ao crescimento das plantas. 
 
 Arborização Urbana 

 
Observadas as premissas para a escolha do local e espécies arbóreas já citadas, o plantio de mudas 
nas vias públicas deverá seguir as indicações presentes em manuais e guias de arborização urbana e 
da Prefeitura Municipal de Santos. Dentre as recomendações presentes no Manual Técnico de 
Arborização Urbana da Cidade de São Paulo (2005) estão: dimensionamento da cova; preparo do 
solo; caso as características do passeio público permita, manter área não impermeabilizada em torno 
das árvores na forma de canteiro, faixa ou soluções similares; amparar a muda por tutor e irriga‐las até 
sua completa consolidação. 
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(iv) Monitoramento e manutenção do plantio 
 
O monitoramento dos plantios permitirá a elaboração de relatórios de acompanhamento onde serão 
apresentadas as informações relativas às atividades realizadas e os resultados obtidos, além de 
registros fotográficos. A periodicidade de entrega destes relatórios poderá ser trimestral ou conforme 
estipulado pelo órgão ambiental. 
 
 Área de Interesse ecológico 

 
O monitoramento e manutenção nas áreas de interesse ecológico será realizado por, no mínimo, 24 
meses após a conclusão do trabalho, conforme preconizado no parágrafo 1º do art. 10 da Resolução 
SMA 08/2008. A manutenção das áreas revegetadas será realizada por tratos culturais necessários ao 
bom desenvolvimento das mudas, tais como: coroamento, adubação, irrigação, tutoramento e poda 
das mudas, reposição de mudas mortas e demais medidas pertinentes quando necessário. 
 
 Arborização Urbana 

 
Para o monitoramento e manutenção das áreas arborizadas estão previstos: irrigação, adubação, 
podas, manutenção da permeabilidade do canteiro ou faixas, tratamento fitossanitário e renovação do 
plantio em caso de maus tratos ou acidentes. As podas de limpeza são realizadas com a remoção de 
galhos secos ou doentes e a poda de formação (condução) com a retirada dos ramos laterais da 
muda. 
 
 Coordenação, Instituição e Parcerias 
 
Esse programa é de responsabilidade do empreendedor, via empresas construtoras / empreiteiras que 
executarão as obras; no entanto, poderão ser instituídas parcerias com instituições privadas ou 
públicas. 
 
 Cronograma 
 
A seleção dos indivíduos arbóreos que serão transplantados deverá se dar antes do início das obras. 
Já as ações de plantio, visando compensar a supressão das árvores, podem ser iniciadas 
concomitantemente às obras (para as áreas verdes e parques da região) e continuar até se atingir o 
número de plantio desejado. 
 
Posteriormente, deve-se considerar uma etapa de acompanhamento e monitoramento do 
desenvolvimento dos espécimes plantados para garantir a consolidação desse plantio. 
 
10.3.1  Subprograma de Monitoramento da Avifauna 
 
 Justificativa 
 
O diagnóstico de avifauna realizado na Área Diretamenbte Afetada - ADA constatou que a a maioria 
das espécies registradas (89%) apresenta baixa sensibilidade às perturbações antrópicas, o que é 
condizente com o ambiente estudado: uma área alterada e com reduzida cobertura vegetal. 
Entretanto, nessa ADA, foram registradas 27 espécies de 16 famílias de aves, das quais três são 
granívoras e uma nectarívora; ou seja, sua alimentação depende exclusivamente de espécies 
vegetais. 
 
Portanto, com base no anteriormente exposto, a proposição deste subprogramna de monitoramento é 
devida ao fato de que as atividades de implantação do VLT (emissão de ruídos e supressão de 
vegetação) poderão contribuir, mesmo que apenas por um determinado período, para o 
afugentamento de uma parcela dessa avifauna.  
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 Objetivos 
 
A implantação deste subprograma terá por objetivos gerais e específicos: 
 

 Avaliar a ocorrência de impactos causados pelo empreendimento sobre a avifauna, incluindo 
alterações comportamentais e/ou alterações de composição na comunidade de aves, tendo 
como foco espécies endêmicas, ameaçadas de extinção e as de maior sensibilidade aos 
possíveis impactos a serem gerados pelo empreendimento; 

 Indicar medidas mitigatórias e/ou compensatórias para os eventuais impactos verificados, em 
decorrência da implantação e operação do empreendimento. 

 
 Principais Atividades 

 
O Subprograma de Monitoramento de Avifauna tem como principais atividades a execução das 
campanhas de monitoramento, bem como a avaliação dos dados obtidos nestas campanhas. Quanto 
ao número de campanhas a serem executadas, visando contemplar a sazonalidade climática anual e, 
relacionada a esta, a sazonalidade de espécies – espécies migratórias ou visitantes, que ocorram 
naquela área somente em determinado período do ano – propõe-se a realização de quatro campanhas 
distribuídas ao longo do ano, portanto, com frequência trimestral. 
 
 Coordenação, Instituição e Parcerias 
 
A implantação desse subprograma é de responsabilidade do consórcio construtor / empreiteiras que, 
para tanto, deverá constratar profissional habilitado e com experiência comprovada no diagnóstico e 
monitoramento da avifauna. 
 
 Cronograma 
 
Este subprograma monitoramento de avifauna deve iniciar antes do início das obras e finalizar um ano 
após o término das obras.  
 
Estão previstas quatro campanhas por ano, sendo um ano no início das obras e um anos após o 
término da obra. 
 
10.4 Programa de Comunicação Social 
 
 Justificativa 
 
A implantação do VLT no trecho Conselheiro Nébias – Valongo provocará algumas alterações na 
região de sua implantação, tais como, desapropriações, supressão de vegetação, alteração da 
paisagem, readequação e reestruturação do sistema viário, interferências em infraestruturas urbanas, 
aumento da mobilidade da população residente nas áreas de influência, entre outras. 
 
Desta forma, a execução do Programa de Comunicação Social justifica-se pela necessidade de 
divulgação das intervenções a serem executadas para a implantação do VLT e das alterações 
advindas deste novo empreendimento. Isto implicará, portanto, em comunicar e envolver a população 
diretamente afetada nos esclarecimentos e discussões dos impactos positivos e negativos oriundos do 
empreendimento, bem como das medidas para atenuar ou potencializar estes impactos, conforme 
apresentados nos demais programas ambientais contidos neste EIA. 
 
Dadas as diferenças socioeconômicas da população englobada pela ADA e AID deste 
empreendimento, deve-se considerar o perfil desta população, identificando os valores, 
conhecimentos e atitudes, com vistas a compreender a relação que estas estabelecem com a sua 
realidade.    
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Na medida em que o projeto executivo esteja consolidado, a população diretamente afetada deve ser 
informada sobre quaisquer alterações no projeto e suas implicações nos impactos levantados e 
apresentados. 
 
 Objetivos 
 
Este programa tem como objetivo geral, a consolidação de meios de comunicação para que o 
empreendedor possa divulgar as ações nas diferentes fases do empreendimento, planejamento, 
implantação e operação. 
 
A implantação deste programa permite a divulgação de informações oficiais e seguras a respeito do 
empreendimento, mantendo a população e as demais instituições envolvidas informadas a respeito de 
todas as etapas do empreendimento, contribuindo para a redução da ansiedade e expectativa da 
população. 
 
Os objetivos específicos do Programa de Comunicação Social estão elencados a seguir: 
 
 Implementar e executar ações de comunicação social e interação social para apresentação e 

discussão dos programas e projetos propostos voltados à minimização / potencialização dos 
impactos; 

 Definir os perfis da população diretamente afetada, considerando os dados socioeconômicos 
deste EIA e contatos com a população local; 

 Esclarecer a população a respeito dos impactos ambientais e as medidas adotadas para 
minimizar ou potencializar os mesmos; 

 Contribuir para a redução das interferências da obra na rotina da população da ADA 
orientando-as a respeito de procedimentos e medidas adotadas pelo empreendedor durante a 
execução das diferentes intervenções necessárias para a implantação do empreendimento; 

 Apoiar os demais programas e projetos ambientais a serem executados em decorrência da 
implantação do empreendimento, subsidiando o planejamento e a execução das diversas 
ações, visto que o programa irá orientar e intermediar as ações de comunicação do 
empreendedor com seus diferentes interlocutores; 

 Garantir que a comunidade envolvida tenha informações suficientes a respeito do andamento 
de todas as etapas do empreendimento; 

 Diminuir a ansiedade da população da ADA provocada pelas alterações que o empreendimento 
trará para a área; 

 Otimizar os benefícios proporcionados pelo empreendimento, principalmente os relacionados a 
melhoria da mobilidade na AII, AID, ADA e a expansão do transporte; 

 Coordenar, adequar e executar as atividades deste programa, de forma a garantir o bom 
desenvolvimento dos mesmos. 

 
 Principais Atividades 
 
As ações de caráter imediato estão relacionadas à fase de planejamento e serão iniciadas na 
sequência deste EIA, a partir da emissão da LP. Esta etapa inicia-se com o treinamento dos 
profissionais responsáveis pelo desenvolvimento do sistema, que devem capacitar as pessoas 
envolvidas em estabelecer o contato com a mídia na esfera local e regional e elaborar o cronograma 
para realização de reuniões com as partes interessadas da população.  
 
Para que se realize o detalhamento do programa primeiramente é necessário identificar os perfis da 
população afetada. Para o caso específico da população a ser desapropriada, visitas são realizadas 
para auxiliar nesta etapa de planejamento. Então são estabelecidos objetivos, métodos e estratégias 
que busquem atender às especificidades do empreendimento. 
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Na medida em que o projeto executivo esteja consolidado, a população diretamente afetada deve ser 
informada sobre quaisquer alterações no projeto e suas implicações nos impactos levantados e 
apresentados. 
 
As atividades necessárias para o cumprimento desta primeira etapa do programa são: 
 
 Montagem de um banco de dados do programa, com o descritivo das ações do mesmo e o 

registro de todas as ações executadas; 
 Integração de informações resultantes de outros programas ambientais; 
 Uniformizar as informações e imagens institucionais do empreendimento que serão veiculadas 

por diferentes empresas; 
 Elaboração detalhada do Programa de Comunicação Social para o empreendimento, incluindo 

os perfis da população afetada; 
 Treinamento e capacitação de profissionais incumbidos de executar a comunicação social e 

interação com a comunidade; 
 Avaliação da necessidade de serviço de atendimento telefônico do tipo “0800”; 
 Identificação dos principais atores sociais, lideranças e instituições atuantes na região e 

abertura de um canal de comunicação; 
 Organização e realização de eventos com os diversos atores sociais e públicos-alvo 

identificados; 
 Manutenção do canal de comunicação já existente entre o empreendedor e os servidores da 

prefeitura de Santos, auxiliando as atividades dos demais programas; 
 Identificação das atividades que serão desenvolvidas no âmbito dos demais programas e que 

necessitem de parceria com o Programa de Comunicação Social para definição das diretrizes 
de ação e manutenção de atividades conjuntas com outros programas ambientais; 

 Auxiliar a preparação de um plano de divulgação com informações sobre os imóveis a serem 
desapropriados e o cronograma previsto para execução deste processo. Essa atividade será 
realizada por meio de reuniões previamente agendadas e acordadas com a população afetada, 
sendo uma ação conjunta com o Programa de Acompanhamento do Processo de 
Desapropriação; 

 Elaboração de um plano de divulgação do cronograma das atividades da obra; 
 Realizar contatos e firmar parcerias com os diferentes tipos de mídia – jornais, rádios, sites de 

internet - de alcance local e regional; 
 
As ações de caráter permanente compõem a segunda etapa do programa e promovem ações que, 
apesar de abrangerem todas as etapas do empreendimento, tem foco na fase de implantação, 
consistindo basicamente: 
 

(a) Da execução das medidas definidas na etapa anterior (primeira etapa) e dos ajustes 
necessários para o cumprimento destas atividades decorrentes de reuniões; e 

 
(b) Contatos do empreendedor com os agentes da prefeitura e com a população da AID e 

ADA. 
 
Esta etapa funcionará de acordo com o processo de comunicação social estabelecido na etapa 
anterior. Ao mesmo tempo ocorrerão intervenções específicas de modo a garantir que as medidas 
mitigadoras, compensatórias e potencializadoras alcancem seus objetivos propostos. 
 
As ações relacionadas à segunda etapa devem estar balizadas sobre as seguintes atividades: 
 
 Organizar um cronograma de reuniões com os responsáveis pelos demais programas 

ambientais que fazem interface com o Programa de Comunicação Social; 
 



  
 
 
 
 

729 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 Preparação do material de comunicação social a ser utilizado nestes programas, focando-se na 
produção de: folders, cartilhas, banners, vídeos, gravações em rádios e jornais impressos; 

 
 Realizar a divulgação em diversos meios de comunicação (jornal, TV e rádio) e distribuir 

material informativo a respeito deste trecho do VLT, disponibilizando informações do trajeto e 
localização das estações; 

 
 Manter atualizadas as informações disponibilizadas para os meios de comunicação, como 

rádio, televisão e jornais impressos de alta circulação acerca das diferentes etapas da 
implantação do empreendimento; 

 
 Definir critérios de auto avaliação do programa, emitindo relatórios periódicos de atividades, 

para manter um padrão de qualidade, cumprindo o cronograma e os objetivos propostos. 
Sugere-se que se mantenha o controle das demandas vindas por parte da população, assim 
como o controle daquelas que foram atendidas pelo PCS, estabelecendo desta forma um 
indicador para o programa. 

 
 Criar mecanismos de participação da população: reuniões e consultas em locais acessíveis a 

todos, como postos de atendimento nas comunidades afetadas. 
 
 Coordenação, Instituição e Parcerias 
 
A coordenação e execução deste programa são de responsabilidade do empreendedor, que, para 
tanto, deverá contar com equipe técnica compatível às exigências do programa. Por sua vez, esta 
equipe técnica manterá estreito contato com a prefeitura de Santos, bem como com os representantes 
da sociedade civil, para otimização dos resultados do programa e cumprimento dos objetivos e 
execução das atividades. 
 
 Cronograma 
 
As atividades previstas para serem realizadas por meio do Programa de Comunicação Social deverão 
ser iniciadas a partir da emissão da licença prévia (LP). As atividades previstas no âmbito deste 
programa deverão ser realizadas em toda a etapa de implantação deste trecho do VLT. 
 
10.5  Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação 
 
 Justificativa 
 
A implantação do Trecho Conselheiro Nébias – Valongo do SIM/VLT (fase 2) resultará em 
intervenções em algumas áreas situadas ao longo do traçado, especialmente para instalação das 
estações e seus respectivos acessos. 
 
Cabe ressaltar que as intervenções que se derem sobre imóveis particulares implicarão no pagamento 
de indenizações. As intervenções em áreas institucionais também ocorrem de forma pontual, devendo-
se proceder à abertura de processo de desafetação da área. 
 
O empreendimento objeto deste licenciamento enquadra-se na categoria de utilidade pública segundo 
a alínea (j) “meios de transporte coletivo” do Art 5º do Decreto-lei n. 3.365 de 21 de junho de 1941. 
Desta forma, as desapropriações – efetivadas somente mediante ao aviso prévio e pagamento de 
indenização justa e em dinheiro – deverão atender aos preceitos desta norma jurídica. 
 
É imperativo, portanto, a execução de um Programa de Acompanhamento do Processo de 
Desapropriação, que abranja as diferentes etapas desta negociação (cadastramento dos imóveis e 
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população, avaliação dos imóveis e negociação dos valores indenizatórios, pagamento efetivo das 
indenizações e apoio à população afetada). 
 
Este programa tem como papel fundamental garantir aos proprietários das áreas passíveis de 
desapropriação a melhor forma possível de negociação dos valores indenizatórios. Esta medida 
diminui a insegurança e a ansiedade da população afetada, atenuando as possibilidades de 
degradação da qualidade de vida da população diretamente afetada.  
 
Assim, as definições das formas de negociação e indenização são fundamentais para o bom 
andamento de toda a implantação do empreendimento. A partir da correta execução deste programa, 
certamente o empreendedor contará com maior apoio da população na implantação dos demais 
Programas Ambientais, que envolvam as populações da área diretamente afetada e do entorno. 
 
 Objetivos 
 
O objetivo principal do programa é viabilizar a aquisição das áreas necessárias à implantação do 
empreendimento, preservando os interesses das partes envolvidas no processo, sem qualquer 
prejuízo às mesmas. 
 
Visando atingir este objetivo geral, foram definidos os objetivos específicos a seguir: 
 
 Acompanhar o processo de indenização dos imóveis afetados, atentando para os 

desdobramentos sociais deste processo; 
 
 Estabelecer os critérios de negociação e de elaboração dos cálculos e procedimentos para a 

determinação dos valores dos imóveis; 
 
 Manter contatos interinstitucionais para desafetação de áreas públicas; 

 
 Coordenar as ações dos diversos subprogramas que fazem parte deste programa; 

 
 Atender aos critérios estabelecidos pela Norma ABNT/NBR-14653, bem como as normas e 

diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE), ambos para 
avaliação dos imóveis e negociação com a população afetada. 

 
 Principais Atividades 
 
As principais atividades inerentes ao Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação 
são apresentadas a seguir: 
 
 Definição das diretrizes gerais do Programa de Acompanhamento do Processo de 

Desapropriação; 
 Acompanhamento dos avisos prévios (decretos de desapropriação); 
 Definição da metodologia, dos procedimentos e dos documentos necessários para 

cadastramento, vistoria e avaliação dos imóveis; 
 Realização de ações de comunicação sobre o cadastramento das famílias e propriedades 

diretamente afetadas; 
 Montagem de um banco de dados para o cadastramento; 
 Realização dos cadastramentos individuais das famílias e das propriedades diretamente 

afetados pelo empreendimento; 
 Realização de reuniões de monitoramento do programa; 

 
Especificamente para as ações de cadastramento dos imóveis afetados deverá ser conduzido 
conforme os padrões estabelecidos pela EMTU e de acordo com a legislação vigente. Apresenta-se, a 
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seguir, a relação “referencial” de documentos necessários ao processo administrativo de 
desapropriação: 
 

 Ficha de Inscrição Imobiliária do Imóvel; 
 Ficha de Desapropriação; 
 Ficha de Descrição do Terreno; 
 Ficha de Descrição das Benfeitorias; 
 Foto da Fachada do Imóvel; 
 Planta Individual do Imóvel; 
 Avaliação Individual do Imóvel; 
 Título de Propriedade do Imóvel; 
 Certidão Negativa de Débitos ou Demonstrativo de Débitos Imobiliários; 
 Cópia do Decreto de Utilidade Pública; 
 Memorial Descritivo da Área Expropriada; 
 Memorial Descritivo da Área Remanescente; e 
 Planta Expropriatória. 

 
Por sua vez, os procedimentos de perícia e avaliação dos imóveis deverão respeitar as seguintes 
diretrizes: 
 

(i) Os imóveis serão avaliados individualmente para fins do ajuizamento de ação de 
desapropriação, segundo metodologia técnica respaldada nos instrumentos normativos 
reconhecidos pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) e pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Isto inclui a valoração por localização de 
acordo com a zona de mercado em que o imóvel está inserido; 

 
(ii) Serão celebrados acordos com os expropriados, condicionados à homologação judicial e à 

entrega imediata do bem livre e desembaraçado de coisas e pessoas, calculando o valor, para 
fins do acordo, até o limite da avaliação técnica da EMTU, atualizado até a data da negociação, 
permitindo o prosseguimento do feito até o final da decisão judicial. 

 
 Coordenação, Instituição e Parcerias  
 
O Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação é de responsabilidade do 
empreendedor, representado pela EMTU. 
 
 Cronograma 
 
O Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação dos imóveis afetados deverá ser 
iniciado imediatamente após a obtenção da Licença Prévia – LP e da publicação do Decreto de 
Utilidade Pública – DUP, perdurando até o momento em que todos os atingidos sejam devidamente 
indenizados e/ou reassentados, quando este for o caso. 
 
10.6 Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 
 
Para que a implantação do Trecho Conselheiro Nébias – Valongo não venha a causar danos ao 
patrimônio histórico, cultural, arqueológico e dos bens edificados (tombados ou não), a ação 
mitigadora indicada no presente estudo é a de se implantar um Plano de Gestão do Patrimônio 
Cultural e Arqueológico, composto por dois programas, conforme discriminados a seguir: 
 

I. Subprograma de Prospecção, Monitoramento e Resgate Arqueológico; e 
II. Subprograma de Educação Patrimonial, 

 



  
 
 
 
 

732 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

Em relação aos bens arqueológicos, especificamente, este procedimento está previsto na Portaria 
IPHAN nº 230/2002 (revogada pela Instrução Normativa IPHAN 01/2015), que dispõe sobre as 
medidas necessárias à proteção do patrimônio arqueológico de empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento ambiental. Dessa forma, cada um dos programas arqueológicos específicos, que 
consolidarão o presente Plano, deverá contar com a respectiva aprovação do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e ser realizado por profissional de arqueologia que deverá 
elaborar e apresentar projeto a esse órgão, de acordo com as especificações contidas nas Portarias 
IPHAN nº 07/1988 e nº 230/2002 (revogada pela Instrução Normativa IPHAN 01/2015), visando obter 
Portaria de autorização de pesquisa, publicada no Diário Oficial da União.  
 
Especificamente em relação aos bens culturais e edificados deverão ser submetidos também aos 
órgãos deliberativos do município de Santos, para análise e manifestação, os respectivos relatórios de 
diagnóstico do Patrimônio Cultural e Histórico. 
 
 Justificativa 
 
Uma vez que os sítios arqueológicos encontrados em solo brasileiro são considerados bens da União, 
conforme Art. 20, inciso X da Constituição Federal do Brasil, sendo protegidos pela Lei Federal 
3.924/61, “seu estudo deve preceder qualquer atividade que possa vir a danificá-los ou obstruir o 
acesso a eles enquanto fontes de informação científica”. 
 
Por esse motivo, qualquer empreendimento que possa acarretar destruição total ou parcial de bens 
arqueológicos precisa obrigatoriamente ser precedido de levantamento e resgate do patrimônio 
arqueológico ameaçado, por equipe técnica qualificada e autorizada, de acordo com as normas do 
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Lei n. 3.924/61 e Portaria n. 07/88). 
 
Foram consideradas de maior potencial impacto sobre o patrimônio cultural arqueológico as obras 
capazes de produzirem maior interferência no solo, devido ao intenso revolvimento de terra como: 
instalação de canteiro de obras, terraplenagens para obras de apoio, escavação para execução do 
“viário” do VLT e das estações. Estas ações poderão trazer à tona, descaracterizar ou destruir 
vestígios arqueológicos porventura ali enterrados. Também poderá ocorrer o soterramento de sítios 
arqueológicos em eventuais áreas de aterro e bota-fora. 
 
Diante de tais aspectos, indica-se que o presente Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Arqueológico contemple, inicialmente, o desenvolvimento de dois subprogramas específicos, conforme 
detalhados adiante. 
 
 Objetivos 
 
Os objetivos gerais, principais, inerentes dois subprogramas mencionados anteriormente são:  
 
 Prevenir a destruição de sítios e/ou ocorrências arqueológicas e a descaracterização ou danos 

aos bens históricos em decorrência das atividades necessárias à implantação do 
empreendimento; 

 Avaliar novos impactos não detectados na fase de diagnóstico; 
 Elaborar proposição de medidas de controle desses impactos. 

 
Os objetivos específicos comuns aos dois subprogramas são:  
 
 Detectar e proteger sítios e/ou ocorrências arqueológicas antes da etapa de obras; 
 Averiguar de forma sistemática, nas áreas dos sítios identificados, por meio da aplicação de 

procedimentos de resgate arqueológico, a ocorrência de vestígios detentores de informações 
sobre os processos de transformação sociocultural ocorridos na área; 
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 Recomendar ao empreendedor as medidas mais adequadas quanto à preservação e / ou 
escavação dos sítios arqueológicos localizados; 

 Salvaguardar os vestígios encontrados, assegurando à sociedade e aos órgãos de gestão que 
não ocorrerão danos ao patrimônio identificado, além de aprofundar e produzir informações 
sobre a história da ocupação da área do empreendimento; 

 Adotar medidas de controle dos impactos que possam surgir durante a execução das obras 
para implantação do empreendimento; 

 Fomentar iniciativas de promoção, defesa e preservação dos bens históricos e arqueológicos; 
 Promover a co responsabilidade pela preservação do Patrimônio Arqueológico regional e local; 

e 
 Comunicar, esclarecer e sensibilizar a comunidade e os profissionais direta ou indiretamente 

envolvidos com o empreendimento sobre as especificidades do patrimônio cultural, das 
pesquisas ligadas ao licenciamento ambiental e das implicações jurídico-legais de qualquer tipo 
de dano ao patrimônio nacional. 

 
 Principais Atividades 
 
Este Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico deverá ser desenvolvido e 
coordenado por arqueólogo devidamente autorizado pelo IPHAN e receber apoio de uma instituição 
pública ou privada, apta a receber a guarda de possíveis bens arqueológicos encontrados, de acordo 
com o disposto na Portaria IPHAN 07/88. 
 
Para o caso dos bens arqueológicos este Plano deverá contemplar o Subprograma de Prospecção, 
Monitoramento e Resgate Arqueológico e o Subprograma de Educação Patrimonial, descritos adiante. 
 
 Cronograma (referencial) de Execução 
 
Os trabalhos de campo, relativos aos dois programas mencionados deverão ocorrer antes do início 
das obras e de qualquer movimentação de solo decorrente da implantação do empreendimento. 
 
Os trabalhos de laboratório e pesquisa documental complementar poderão ocorrer antes ou durante a 
fase de implantação do empreendimento, quando também deverão ser desenvolvidos os trabalhos de 
laboratório arqueológico. 
 
 Coordenação, instituição e Parcerias 
 
Cada programa arqueológico específico deverá contar com a respectiva aprovação do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e ser realizado por profissional de arqueologia que 
deverá elaborar e apresentar projeto a esse órgão, de acordo com as especificações contidas nas 
Portarias IPHAN nº 07/1988 e nº 230/2002 (revogada pela Instrução Normativa IPHAN 01/2015), para 
obtenção da permissão / autorização de pesquisa. 
 
De acordo com o disposto nas Portarias supracitadas, tais programas deverão ser desenvolvidos sob 
o custeio financeiro do empreendedor e coordenados pelo arqueólogo devidamente autorizado pelo 
IPHAN. 
 
10.6.1  Subprograma de Prospecção, Monitoramento e Resgate Arqueológico 
  
 Justificativa 
 
A realização de uma campanha de prospecção arqueológica intensiva em subsuperfície na ADA do 
empreendimento é recomendada como “ação preventiva”. Assim, por meio da implantação de malhas 
de unidades de escavação (poços-testes), deverá ser corroborado ou não o potencial indicado, seja 
através da identificação de possíveis vestígios enterrados ou ausência dos mesmos. Tais 



  
 
 
 
 

734 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

Já o monitoramento arqueológico deverá ser entendido como um acompanhamento da progressão 
das obras desde as fases iniciais de implantação da infraestrutura projetada até os últimos serviços 
imprescindíveis de movimentação de sedimentos do solo. Deverá compreender desde o levantamento 
das frentes em fase anterior às ações de locação do empreendimento, o acompanhamento das obras 
interventivas realizadas e vistorias posteriores à execução de cada atividade potencialmente destrutiva 
do estrato de solo, como serviços de limpeza do terreno (destoca), de escavação e de movimentos de 
terra (terraplanagem). 
 
Por sua vez, os trabalhos de resgate arqueológico serão realizados com base em avaliações 
individuais, levando-se em conta critérios de significância arqueológica e as proposições teórico-
metodológicas mais adequadas à linha de pesquisa. 
 
 Objetivos  
 
De forma geral e abrangente são objetivos desse Plano: 
 
 Prevenir danos ao Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico regional, protegido pela 

Constituição Federal e pela Lei 3.924/61 e bens de interesse histórico ou arquitetônico; 
 
 Verificar todos os locais vulneráveis do ponto de vista arqueológico (pré-colonial e histórico), 

antes de qualquer intervenção na área diretamente afetada pelo empreendimento, que possa 
pôr em risco os bens porventura existentes nesses locais; 

 
 Avaliar novos impactos não detectados na fase de diagnóstico e elaborar proposição de 

medidas de controle desses impactos, e caso sejam encontrados bens de interesse, implantar 
medidas adequadas à preservação ou estudo dos sítios localizados, através da adoção de 
programa arqueológico específico de preservação e resgate do patrimônio. 

 
 Salvaguardar o conjunto das informações que possam advir dos vestígios encontrados, 

assegurando à sociedade e aos órgãos de gestão que não ocorram perdas significativas de 
conhecimento que fazem referência ao patrimônio cultural envolvido, e dessa forma podendo 
aprofundar e / ou produzir novas informações sobre o histórico da ocupação humana das áreas 
pesquisadas enriquecendo o contexto arqueológico regional e o nacional. 

 
 Principais Atividades 

 
Procedimentos Específicos Recomendados: 
 
 Para as atividades de “Prospecção”: 

 
 Execução de prospecções sistemáticas, através de atividades de caminhamento intensivo e 

aplicação de unidades interventivas, com implantação de malhas ortogonais e / ou 
alinhamentos de poços-teste, tanto para a averiguação da incidência de ocorrências 
arqueológicas afloradas em superfície quanto para identificação de vestígios arqueológicos 
enterrados nos terrenos considerados como ADA do empreendimento; 

 
 Avaliação do potencial informativo e científico, raridade de ocorrência e estado de conservação 

atual dos sítios de interesse identificados e registro dos mesmos no Cadastro Nacional de 
Sítios Arqueológicos junto ao SGPA – Sistema de Gerenciamento de Patrimônio Arqueológico 
do IPHAN; 

 
 Curadoria e exame, em laboratório, dos eventuais materiais arqueológicos coletados (aqueles 

que estejam em eminente risco de ser perdidos); 
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 Análise, síntese e interpretação dos dados obtidos nas atividades investigativas de campo. 
 

As atividades de prospecção arqueológica deverão resultar em um “Relatório Final” onde deverão 
estar contempladas todas as atividades realizadas, com registro e documentação escrita e fotográfica. 

 
Os sítios arqueológicos localizados deverão ser imediatamente registrados no IPHAN e os serviços de 
resgate arqueológico deverão ser providenciados. A metodologia a ser utilizada deverá ser 
apresentada ao IPHAN em documento complementar ao projeto de pesquisa, devendo variar de 
acordo com a tipologia e características específicas de cada sítio. 
 
 Para as atividades de “Monitoramento”: 

 
 Acompanhamento e vistoria das frentes de obra potencialmente causadoras de impacto sobre 

o patrimônio (escavações) nas áreas definidas como potencialmente arqueológicas e/ou 
inacessíveis na fase de prospecção arqueológica; 

 
 Registro dos sítios de interesse porventura encontrados junto ao Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos do IPHAN; 
 
 Curadoria e análise, em laboratório, de eventuais bens arqueológicos coletados; 

 
 Síntese e interpretação dos dados obtidos. 

 
As atividades de monitoramento arqueológico deverão gerar relatórios parciais de campo, por trecho 
ou período, e um “Relatório Final” onde deverão estar contempladas todas as atividades realizadas, 
com registro e documentação escrita e fotográfica. 
 
Os sítios arqueológicos localizados deverão ser imediatamente registrados no IPHAN e os serviços de 
resgate arqueológico deverão ser providenciados imediatamente após a localização de um sítio 
arqueológico. 
 
 Para as atividades de “Resgate”: 

 
Realização de atividades técnicas específicas de resgate científico arqueológico, como abertura de 
unidades de escavação (sondagens arqueológicas, poços-teste), retificação de perfis estratigráficos 
expostos, aplicação de técnicas de escavação em superfícies amplas (áreas de decapagem), 
exposição das estruturas de interesse, levantamento arquitetônico dos bens edificados e coleta 
georreferenciada do material de interesse; 
 
 Tarefas de curadoria e análise, em laboratório, dos bens arqueológicos coletados e destinação 

para conservação e salvaguarda desse material; 
 
 Síntese e interpretação dos dados obtidos. 

 
 Tais procedimentos deverão permitir a elaboração de relatório técnico a ser enviado ao IPHAN 

com os resultados finais obtidos suscitados pela aplicação das técnicas investigativas de 
campo e de gabinete / laboratório e as recomendações derradeiras no caso de ainda 
remanescerem eventuais bens de interesse arqueológico que possam estar em risco; 
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10.6.2  Subprograma de Educação Patrimonial 
 
 Justificativa 
 
A educação ambiental patrimonial objetiva promover a apropriação, valorização e ressignificação dos 
bens de interesse cultural, arqueológico ou histórico, da região para a população presente nas áreas 
de influência do empreendimento, através da difusão dos conhecimentos até então alcançados pela 
ciência arqueológica e pelos trabalhos de arqueologia desenvolvidos para o processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento em questão. 
 
Além da comunidade como um todo, o público alvo também deverá ser composto por profissionais 
direta ou indiretamente envolvidos no projeto de implantação e execução do empreendimento. 
 
Este programa deverá ter caráter preventivo e ocorrer durante a fase de implantação do 
empreendimento, condicionando, sua execução, à obtenção da licença de operação (LO).  
 Objetivos 
 
 Fomentar iniciativas de promoção, defesa, preservação e conservação dos bens arqueológicos, 

históricos e culturais; 
 
 Promover a corresponsabilidade pela preservação do patrimônio arqueológico, histórico e 

cultural, local e regional; 
 
 Comunicar, esclarecer e sensibilizar a comunidade local empreendimento sobre as 

especificidades dos bens patrimoniais envolvidos, os impactos e os riscos a que esses 
patrimônios possam estar submetidos, além das implicações jurídico-legais quanto à 
ocorrência de qualquer tipo de dano, que de maneira indiscriminada, venha a ser causados ao 
patrimônio nacional. 

 
 Principais Atividades: 
 
 Aplicações de palestras com recursos audiovisuais para o público alvo indicado; 

 
 Elaboração de material impresso para divulgação do conhecimento alcançado através do 

desenvolvimento dos programas das etapas anteriores dos estudos patrimoniais culturais. 
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11 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (SNUC) 
 
O Programa de Compensação Ambiental proposto pelo empreendedor, a título de medida 
compensatória por danos ambientais causados pelo empreendimento, visa a analise da Câmara de 
Compensação Ambiental – CCA da SMA, criada por meio da Resolução SMA 18 de 2004.  
 
Neste Programa é apresentada a UC - Unidade de Conservação de Proteção Integral proposta para 
receber os recursos advindos da compensação ambiental, conforme estabelecido na legislação em 
vigor: (i) Lei nº 9.9985/2000; (ii) Decreto Federal nº 4.340/2002; e (iii) Decreto Federal nº 6848/2009. 
 
Dadas as especificidades deste Programa de Compensação Ambiental, o mesmo acompanha o 
presente EIA-RIMA em encadernação à parte, bem como em arquivo próprio em meio digital. 
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12 PROGNÓSTICO DA QUALIDADE FUTURA 
 
Entende-se que para a elaboração de um prognóstico da situação ambiental futura “sem” (alternativa 
“zero”) e “com” a implantação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo (Fase 2) na área de 
influência do empreendimento, alguns fatores preponderantes e respectivos processos, com 
capacidade de promover mudanças significativas no futuro da região, devem ser contemplados 
prioritariamente, dos quais se destacam: 
 
 Transporte, Circulação Viária e Mobilidade Urbana entre os município da Região Metropolitana 

da Baixada Santista, e seus reflexos em tempos de viagens e respectivos efeitos na 
dinamização de todos os setores econômicos, social e ambiental da metrópole; 

 
 Qualidade Ambiental Urbana e as alterações nos ecossistemas, requalificação e paisagem 

urbana; níveis de ruído e qualidade do ar, entre outros; 
 
 População e Atividades Econômicas, representadas pelos benefícios sociais e os reflexos 

sobre as atividades econômicas presentes na RMBS; 
 
12.1 Prognóstico das Condições Emergentes “sem” a Implantação do VLT 

(Alternativa “Zero”) 
 
12.1.1  Meio Físico 
 
As observações de campo associadas às séries de dados históricos levantados para o projeto em si e, 
da mesma forma, as conclusões procedentes do diagnóstico ambiental das áreas de efetivo interesse 
para este estudo, permitem concluir, considerando-se a não instalação do empreendimento, por uma 
situação de tendência à continuidade da situação atual. Ou seja, a dinâmica vigente de usos e/ou 
ocupações dos solos urbanos, verificada para a região de inserção do empreendimento projetado, já 
impõe forte pressão antrópica sobre alguns dos recursos naturais locais. 
 
Nesse cenário, então, foi possível se observar que em determinadas porções de terreno a 
consolidação de uma estrutura urbana desordenada e a disposição irregular de esgoto sanitário 
contribuem com o comprometimento da qualidade das águas da maioria dos cursos d’água inseridos 
nas áreas sob influência do empreendimento. 
 
Também vale ser mencionado que a paisagem urbana das áreas de inserção do traçado projetado do 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo e de seu entorno imediato é constituída atualmente por 
vias e diferentes tipos de edificações (residencial, comercial, industrial, entre outras) estabelecidas ao 
longo de muitas décadas, para o desempenho de funções associadas aos diversos momentos que as 
sociedades locais viveram no passado. Dessa forma, se mantida a atual dinâmica dos usos e 
ocupações do solo local, conforme mencionada anteriormente, serão esperados por conseqüência 
também alguns novos tipos de potencial contaminação do solo e/ou água subterrânea. 
 
Por fim, a não implantação do VLT tenderá potencializar, ou até mesmo elevar, os atuais índices 
verificados de ruídos e de poluição atmosférica / fumaça, decorrentes da operação de uma frota de 
veículos de uso individual e/ou coletivo que dão atendimento às necessidades de deslocamento de 
uma parte da população local. 
 
12.1.2  Meio Biótico 
 
A análise do cenário de não implantação do VLT conduz à percepção de que as tendências atuais das 
características urbanas na ADA e AID do empreendimento serão mantidas. 
 



  
 
 
 
 

739 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

As pressões sobre alguns dos fragmentos remanescentes de vegetação observados em áreas de 
morros, especialmente na AII e AID, serão crescentes, principalmente associadas ao crescimento 
urbano e à intensificação da ocupação dessas áreas, em especial pelas moradias irregulares. Mesmo 
os fragmentos que não forem suprimidos através de ações de desmatamento, porém passíveis de 
introdução de espécies exóticas, deverão apresentar uma tendência de piora em seu estado de 
preservação, uma vez que os fragmentos pequenos e isolados têm sua autosustentabilidade 
comprometida, mesmo depois de cessadas as interferências antrópicas. 
 
Especificamente a área de implantação do empreendimento caracteriza-se pela urbanização 
consolidada, cuja interface com o meio biótico está bastante alterada, sendo que o aspecto de maior 
significância é a presença de indivíduos arbóreos (com a correspondente avifauna atraída por essas 
árvores) localizados nas vias, praças (em especial a da Praça dos Andradas) e parques situadas no 
entorno imediato do traçado projetado do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo. 
 
Mesmo com baixo significado ecológico ou biológico, essa arborização (pontual e/ou localizada) é 
importante para a população local, tendo em vista a capacidade desta em produzir um microclima 
favorável àquela população, formando um isolamento térmico e acústico, além de promover um 
incremento na umidade relativa e na melhoria da qualidade do ar local. 
 
Assim, considerada a não implantação do empreendimento, deverá ser mantido o atual padrão de 
distribuição da vegetação e da avifauna, conforme verificados no entorno do eixo projetado do VLT e 
de suas principais estruturas de apoio operacional, bem como suas conseqüências e 
correspondências diretas. 
 
12.1.3  Meio Socioeconômico 
 
As áreas dos territórios municipais de Santos e São Vicente, AII do presente estudo, apresentam 
grande dinâmica, tanto econômica, quanto populacional. Tal dinâmica deverá ser mantida, posto que 
se trata de uma região fundamental para o estado, e mesmo para o país. Neste sentido, o Porto de 
Santos possui importância impar uam vez que é um dos principais portos do país. Ainda que outros 
portos venham sendo instalados no país, e consequentemente haja uma redistribuição da importância 
dos portos no comércio brasileiro, o Porto de Santos deverá continuar sendo o principal porto para 
comércio de produtos industrializados, por um longo período. 
 
Outro aspecto importante para a manutenção desta dinâmica é a exploração de petróleo e gás na 
Bacia de Santos. Verifica-se que o processo de revitalização do mercado imobiliário da Baixada 
Santista em curso, já em parte motivado pela exploração da Bacia de Santos, deverá ser mantido e 
ampliado. 
 
Dada a localização do Porto de Santos e sua atual condição de pólo metropolitano, Santos deverá 
continuar exercendo a polaridade na região. Em conseqüência desta polaridade espera-se uma 
valorização imobiliária na ilha, abrangendo parte dos municípios de Santos e São Vicente e a inserção 
de novos tipos de serviços, em diferentes áreas destes municípios. Tal situação poderá aumentar 
ainda mais os problemas habitacionais dos dois municípios. 
 
Outro aspecto fundamental é a questão do trânsito e do transporte. Neste aspecto espera-se uma 
piora da situação, em relação à situação atual. Atualmente já se verifica uma carência de um sistema 
de transporte rápido interligando as duas cidades, o que hoje é feito por ônibus. A tendência de 
crescimento da demanda por transportes coletivos aumentará, resultando em piora da qualidade do 
transporte por ônibus. A conseqüência natural deste processo, associado ao aumento da dinâmica 
econômica, será o acréscimo da circulação em veículos individuais. Esse acréscimo, por sua vez, 
resultará em mais trânsito nas cidades, posto que as mesmas não dispõem de vias para absorção 
deste tráfego. 
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Na ADA, caso o empreendimento não seja implantado, a tendência de curto prazo é a manutenção 
das condições atuais de uso da área. Logo deverá ser mantida a existência dos usos atuais na área 
de abrangência do SIM-VLT e o processo de degradação de alguns territórios ao longo do traçado do 
empreendimento. As mudanças que por ventura ocorram, estarão associadas aos processos de 
revitalização e valorização imobiliária, que atualmente encontram-se concentradas em áreas próximas 
à região portuária, central de Santos e do Valongo. 
 
12.2  Prognóstico das Condições Emergentes “com” a Implantação do VLT 
 
12.2.1  Meio Físico 
 
A construção e operação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo serão responsáveis por 
algumas alterações no âmbito do meio físico, em magnitudes que poderão variar de pequenas a 
médias, quase sempre limitadas ao entorno imediato do “eixo referencial” projetado do 
empreendimento. 
 
Assim, ainda, na fase de implantação do VLT, há a possibilidade de interferências, localizadas e de 
pequena magnitude, principalmente nas áreas projetadas para a implantação dos canteiros de obras e 
das principais frentes de serviços ao longo do traçado projetado, incluindo aquelas relacionadas 
também às obras de travessia do Canal 1. Nesses locais, haverá a concentração das atividades de 
máquinas, equipamentos e de uma pequena frota de veículos, potencialmente emissores de material 
particulado, fumaças, ruídos e vibrações. 
 
Haverá, ainda, nessas frentes de serviços, a possibilidade de contaminação dos solos locais e dos 
corpos d’água superficiais, localizados nas proximidades das obras, motivados por eventual manuseio 
inadequado de combustíveis, óleos, graxas, etc. Também poderão ocorrer nas áreas dos canteiros, 
eventuais interferências nos solos e recursos hídricos, por ação do lançamento acidental de efluentes 
e/ou disposição-armazenamento inadequados de resíduos sólidos / detritos. 
 
Ainda com relação aos recursos hídricos superficiais, as obras de implantação do VLT, em especial 
aquelas relacionadas à travessia so Canal 1 poderão potencializar o aporte de sedimentos para esses 
corpos d’água, acarretando a possibilidade de alteração, pontual, da qualidade das águas. 
 
Por sua vez, quando do início das operações da retirada do pavimento atual e/ou escavação do solo 
local para a implantação da estrutura viária do VLT deverá ser dispensada uma atenção especial aos 
locais e às formas de estocagem provisória desse material excedente (restos de pavimentos, entulhos 
e solos), de tal forma se evitar que a disposição inadequada do mesmo possa contribuir com o 
processo de assoreamento dos corpos hídricos locais. Complementarmente, atenção especial deverá 
ser dispensada na caracterização (conforme padrões / CETESB) desse solo escavado, buscando-se 
identificar no mesmo algum tipo de contaminação pré-existente.  
 
Da mesma forma, nestas mesmas frentes de serviços, também são esperadas interferências pontuais, 
na fase de implantação, nos níveis de ruídos e/ou de vibrações induzidas e/ou de recalques pontuais 
nos solos, por curto espaço de tempo, em decorrência de algumas obras específicas de 
terraplenagens e/ou de implantação de estruturas de fundações. 
 
Já para a fase de plena operação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo é esperada uma 
importante redução local nos níveis das emissões de poluentes atmosféricos (CO, CO2, HC, Nox, MP, Sox), 

decorrentes da diminuição da frota de veículos (coletivos e de particulares), atualmente em circulação 
na área de inserção do projeto. Estima-se, ainda, que a operação do VLT / Trecho Consleiro Nébias – 
Valongo possa contribuir não só na redução de emissão de poluentes, como também na redução do 
consumo de combustíveis atualmente utilizado no abastecimenro da frota automotiva em circulação 
naquela região. 
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Também na fase de operação do VLT, especificamente em relação à possibilidade de redução dos 
níveis de ruídos, decorrente da redução do número de veículos em circulação (com potencial 
possibilidade de substituição pelo VLT), o ganho ambiental esperado será concentradamente maior 
nas vias onde atualmente trafegam os veículos de transporte coletivo (ônibus e vans) cujas linhas 
tenderão a ser remanejadas ou reduzidas. 
 
12.2.2  Meio Biótico 
 
A área de implantação do empreendimento situa-se em região urbana consolidada e a eventual 
necessidade de supressão pontual de indivíduos arbóreos e arbustivos não apresentará elevada 
relevância, em termos de conservação da biodiversidade, uma vez que as espécies nativas 
identificadas na área de influência do empreendimento são bastante comuns e utilizadas para fins 
paisagísticos.  
 
Entretanto, uma eventual supressão arbórea, conforme considerada para a implantação das estruturas 
de apoio operacional do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo poderá se refletir negativamente, 
mesmo que de forma tênue, por exemplo, no aumento da temperatura local ambiente e no aumento da 
concentração de poluentes e particulados no ar, reduzindo a umidade relativa do ar e, ainda, 
reduzindo os recursos alimentares e abrigo para a avifauna. 
 
Complementarmente, entende-se também que as atividades de implantação do empreendimento 
implicarão, de forma pontual e localizada e por um determinado período de tempo, na utilização de 
uma frota de veículos, máquinas e equipamentos diversos, todos emissores de ruídos potencialmente 
capazes de contribuir com o afastamento progressivo da avifauna ali diagnosticada, durante a 
elaboração deste estudo.  
 
Por sua vez, os potenciais implactos ambientais decorrentes da implantação e operação do VLT 
implicarão em uma correspondente “compensação ambiental”, para fins de atendimento à legislação 
ambiental vigente, conforme prevista na Lei Federal n. 9.985/2000 – SNUC - Sistema Nacional das 
Unidades de Conservação e nos Decretos Federais nº 4.340/2002 e nº 6.848/2009.  
 
12.2.3  Meio Socioeconômico 
 
Conforme apontado anteriormente, no âmbito do diagnóstico socioeconômico consolidado neste EIA, 
a manutenção da dinâmica populacional e econômica da RMBS independe da implantação do SIM-
VLT. No entanto, é sabido que sistemas de transportes públicos, quando não causam a dinamização, 
contribuem para sua ampliação. Neste sentido, prevê-se, com a implantação do SIM-VLT, uma 
redistribuição territorial dos processos de distribuição populacional e dos processos de produção e 
distribuição econômica. 
 
Neste ponto é importante destacar que a implantação do SIM-VLT não trata apenas de aumentar a 
oferta de transporte na região, mas também uma oportunidade de reorganização do sistema e dos 
fluxos de transportes. A partir dessa reorganização será possível uma maior circulação de pessoas e 
mercadorias dentro da RMBS. O aumento da circulação e a redução do tempo disposto em viagens de 
transporte coletivo contribuem significativamente para a melhoria da qualidade de vida da poplação 
em geral.  
 
No entanto, também há que se considerar que este aumento da circulação de pessoas, dada a 
concentração de serviços públicos no município de Santos, em relação aos demais municípios da 
Baixada Santista, poderá resultar em aumento na pressão sobre esses serviços. Neste sentido, é 
importante que a redistribuição de fluxos dentro da RMBS também se reflita em redistribuição dos 
serviços públicos. 
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Na AID e ADA prevê-se, com a implantação do empreendimento, uma mudança dos vetores de 
valorização imobiliária e de crescimento da atividade comercial e de serviços.  Ou seja, a implantação 
do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo consolidará as áreas no entorno das estações situadas 
ao longo do traçado como áreas de intervenções urbanas, nas quais, poderá ocorrer o adensamento. 
Por sua vez, na área lindeira ao traçado, a implantação do empreendimento acarretará em alteração 
do uso e ocupação do solo e, consequentemente, uma oscilação dos preços dos terrenos e imóveis.   
 
Na ADA, especificamente, a implantação do empreendimento resultará pontualmente na 
desapropriação de imóveis atualmente ocupados para uso residencial, institucional, comercial e de 
serviços. Esta medida pode ocasionar problemas sociais e econômicos pontuais, restritos aos próprios 
usuários dos imóveis, mas que não acarretarão problemas nas dinâmicas metropolitanas ou 
municipais. 
 
Impactos pontuais, decorrentes da emissão de ruído e vibração, também poderão ser ocasionados em 
patrimônios históricos dos municípios, mas estes podem ser evitados e corrigidos com a implantação 
de medidas de controle, conforme estabelecidas no Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Arqueológico (incluindo o Subprograma de Prospecção, Monitoramento e Resgate Arqueológico) 
 
Por outro lado, a efetiva operação do SIM-VLT trará uma série de “benefícios socioambientais”, com 
destaque para a redução dos tempos de viagens dispendidas a trabalho, a negócios e demais 
atividades; a redução do número de acidentes - tanto de vítimas fatais como feridos em decorrência do 
trânsito de autos e veículos -; a redução no consumo de combustíveis, decorrente da possibilidade de 
substituição de parte da frota automotora pelo VLT; a redução dos custos de manutenção de vias; a 
redução dos congestionamentos e consequentemente da poluição atmosférica, beneficiando a saúde 
e proporcionando melhor qualidade de vida para a população. 
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13 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
A implantação do SIM-VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) se constituirá em uma 
grande contribuição à mobilidade urbana, refletindo‐se significativamente na melhoria das condições 
de deslocamento da população de Santos e com efeitos positivos para a mobilidade em toda a RMBS.   
 
Além disso, as novas ligações propiciadas pelo empreendimento deverão integrar os sistemas 
estruturais de transporte de ônibus municipal e metropolitano, alterando de forma positiva a 
acessibilidade da população, de forma planejada e com previsibilidade para atender suas 
necessidades diárias. 
 
A construção desse segundo trecho do SIM-VLT da RMBS, complementarmente ao primeiro trecho já 
em construção  (Barreiros – Porto), será feita com o emprego de uma moderna e inovadora tecnologia 
ainda pouco utilizada no país; porém, já com larga experiência de aplicação na Europa e em outros 
continentes. 
 
A implantação do SIM-VLT da RMBS, incluindo o trecho Conselheiro Nébias – Valongo, justifica‐se 
pelo crescimento significativo da demanda de transporte nesta região metropolitana, conforme 
prognosticado nos estudos realizados pelo Governo do Estado de São Paulo, especialmente aqueles 
relacionados às atividades portuárias, de gás e petróleo e demandas de transporte. Nesse contexto, o 
empreendimento projetado virá ao encontro das demandas de transporte previstas para darem 
atendimento, principalmente, às novas atividades atraídas pela implantação da base da Petrobrás 
para atendimento ao Pré‐Sal e, da mesma forma, pela expressiva ampliação Porto de Santos, 
incluindo o seu respectivo terminal de passageiros. 
 
A avaliação ambiental consolidada neste EIA, especificamente para as diferentes componentes 
ambientais  passíveis de interferência, considerando-se as diferentes etapas do projeto (planejamento, 
implantação e operação), demonstrou que dentre os impactos ambientais negativos, previstos de 
ocorrerem, destacam-se: 
 

o Supressão de indivíduos arbóreos - alteração da paisagem; 
o Perdas de imóveis e impacto social pelo processo de desapropriação; 
o Indução à alteração do uso e ocupação do solo da ADA e seu entorno imediato 
o Geração de ansiedade e insegurança na população da ADA e AID 
o Interrupções temporárias dos serviços básicos de infraestrutura urbana 
o Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de implantação e da 

operação do VLT / trecho Conselheiro Nébias – Valongo. 
 
Da mesma forma, dentre os impactos ambientais positivos, previstos nas diferentes fases do 
empreendimento, destacam-se: 
 

o Redução das emissões de poluentes atmosféricos e ruídos, decorrente da diminuição da 
frota de veículos coletivos e particulares, em circulação; 

o Aumento da mobilidade da população residente nas áreas de influência; 
o Aumento da arrecadação tributária; 
o Geração de empregos; 
o Readequação do sistema de transporte público; 
o Aumento da renda da população da ADA 
o Benefícios socioambientais do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo. 

 
No cenário mostrado acima, deve ser ressaltado que para cada um dos impactos identificados são 
propostas no presente EIA, as correspondentes medidas de controle ambiental que, por sua vez, 
poderão ter características mitigadoras e/ou compensatórias (para os impactos negativos), ou 
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potencializadoras (para os impactos positivos), cujas implementações são na maioria das vezes de 
responsabilidade do empreendedor, via empresas construtoras contratadas. 
 
Os benefícios previstos de ocorrem com a implantação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias - Valongo 
são positivos especialmente para o município de Santos; entretanto, quando analisado no contexto do 
SIM – Sistema Integrado Metropolitano, inúmeros reflexos positivos deverão ser esperados para toda 
a RMBS, contribuindo para a racionalização do sistema de transporte metropolitano, para uma 
redução generalizada dos tempos gastos no transporte, para economias nos custos de transportes e 
para uma grande diversidade de outros benefícios socioeconômicos, diretos e indiretos, que 
asseguram que o balanço socioambiental geral é amplamente positivo. 
 
Complementarmente, também é possível se afirmar que o empreendimento projetado VLT / Trecho 
Conselheiro Nébias - Valongo vai ao encontro das diretrizes de desenvolvimento urbano e das 
necessidades logísticas previstas para a cidade de Santos e para toda a RMBS, além de conjugar‐se 
com os preceitos das cidades sustentáveis..  
 
Assim, detalhando o anteriormente exposto, entende-se que o empreendimento projetado localiza‐se 
em área urbanizada, total e fortemente antropizada; portanto, com baixíssima tendência de afetar o 
ambiente natural. Haverá, entretanto, a necessidade de manejo de alguns indivíduos arbóreos 
existentes ao longo do eixo referencial do traçado do VLT. Para compensar estes efeitos, foram 
propostos medidas de compensação pela supressão de vegetação nativa e exemplares arbóreos 
isolados, conforme determina a legislação vigente, além do próprio Plano de Compensação Ambiental 
(SNUC). 
 
Em relação à fauna terrestre, especialmente a avifauna, embora a vegetação existente na ADA do 
empreendimento já se encontre bastante degradada pela atividade humana, a supressão de 
indivíduos arbóreos isolados poderá trazer consequências para a fauna, entre elas a perda de hábitat, 
embora a fauna da ADA se caracterize pela predominância absoluta de espécies de baixa 
sensibilidade a alterações ambientais. Neste caso, o plantio compensatório de mudas também é uma 
medida mitigatória a esse impacto, uma vez que depois de revegetadas as áreas propostas servirão 
de habitat para avifauna regional. 
 
Relativamente aos potenciais impactos do meio físico, ressalta-se que todos terão caráter temporário e 
ocorrência predominantemente na fase de obras, refletindo na maioria das vezes as atividades e os 
serviços típicos de escavações e terraplenagens (emissão de poeiras / particulados e ou gases 
poluentes, ruídos e vibrações, contaminações pontuais de solos e/ou águas subterrâneas) 
 
Por fim, relativamente aos potenciais impactos do projeto no meio antrópico, entende-se que os 
mesmos incidirão na etapa de obras, principalmente, sobre a população residente no entorno imediato 
do traçado projetado do VLT e sobre os trabalhadores alocados nas diferentes frentes de serviços, 
com o que a ênfase maior é dada às medidas de controle, segurança e conforto ambiental dos 
moradores e usuários das áreas afetadas, e da mesma formaaos trabalhadores das obras. 
 
Por sua vez, as desapropriações previstas para a implantação do empreendimento e os 
deslocamentos involuntários constituem‐se em impacto negativo, irreversível e permanente, para o 
qual haverá a afetação principalmente de moradias, serviços e usos mistos, regulares, que 
demandarão atividades de desapropriação, seguidas das respectivas avaliações e indenizações. As 
desapropriações deverão ser precedidas de uma avaliação técnica pericial dos imóveis e de justa 
indenização aos proprietários, conforme determina a legislação em vigor. 
 
No que se refere aos patrimônios arqueológico, histórico, cultural e arquitetônico, podendo estes 
serem tombados ou não, entende-se que preliminarmente à qualquer eventual intervenção das obras 
projetadas, deverão ser obtidas as respectivas manifestações e/ou aprovação prévia dos órgãos de 
proteção do patrimônio, além da efetiva implementação do Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, 
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Cultural e Arqueológico (incluindo o Subprograma de Prospecção, Monitoramento e Resgate 
Arqueológico e o Subprograma de Educação Patrimonial), conforme proposto neste EIA. 
 
Portanto, tomando-se como base todos os aspectos expostos anteriormente e entendendo-se que o 
empreendimento projetado poderá desenvolver-se em bases sustentáveis e de integração com o meio 
ambiente local, conclui-se que é possível, através da implantação das medidas de controle e dos 
programas ambientais recomendados no presente EIA, se atingir uma situação de conciliação dos 
interesses e obrigações de cunho social, legal e de preservação ambiental do empreendedor e, da 
mesma forma, de atendimento das necessidades e direitos da população residente no município de de 
Santos e de todos os demais da RMBS. 
 
Assim, diante dos resultados obtidos pelos estudos multitemáticos ora apresentados e, também, das 
considerações apresentadas anteriormente, a equipe técnica responsável pela elaboração deste 
Estudo de Impacto Ambiental considera viável, do ponto de vista ambiental, a implantação do projeto 
do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) com base nas medidas preventivas e 
programas definidos para a mitigação e compensação dos impactos negativos do empreendimento, e 
em vista disso, recomenda o licenciamento prévio do empreendimento pela CETESB. 
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15 EQUIPE TÉCNICA 

 
A identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração deste EIA-RIMA, bem como todos os 
técnicos e consultores que participaram do mesmo é apresentada no Quadro 15-1. 
 
Destaca-se que as cópias das Arrecadações de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais 
mencionados são apresentadas no item 16 - ANEXOS do presente estudo. 
 

Quadro 15-1 
Equipe Técnica responsável pela elaboração do EIA-RIMA do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2) 

 

NOME 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
ÁREA / ATUAÇÃO GERAL 

(EIA) 

Jacinto Costanzo Junior Geólogo CREA: 0600658443 
 Responsável Técnico e 
 Coordenador Geral do EIA-RIMA 

Walter Sérgio de Faria Geólogo CREA: 0601194981 

 Coordenador Técnico do EIA-RIMA 
 Caracterização do Empreendimento 
 Aspectos Legais 
 Diagnósticos do Meio Físico 
 Impactos e Programas Ambientais 
 Revisão Geral do EIA-RIMA 

Karina Barbosa de Aguiar Geógrafa CREA: 5063370419 
 Coordenação Geral do Meio Físico; 
 Níveis de Ruídos e Vibrações; 
 Impactos e Programas Ambientais. 

Bruno Pontes Costanzo Engº Produção CREA: 5062440285  Caracterização do Empreendimento 

Caetano Pontes Costanzo Geólogo  CREA: 5062983540  Meio Físico: 
Passivos Ambientais  

Leonardo Vieira G. da Silva Engº Ambiental CREA: 5063848472  Meio Físico: 
Passivos Ambientais 

Maíra Daronco Teruya Engª Ambiental CREA: 5063133800 

 Meio Físico: 
Recursos hídricos superficiais, 
Qualidade das águas, Passivos 
ambientais 
Impactos e Programas Ambientais 
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NOME 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
ÁREA / ATUAÇÃO GERAL 

(EIA) 

Fernanda Bardelli Geógrafa CREA: 5063504390 

 Meio Físico: 
Aspectos climáticos e 
meteorológicos, Geomorfologia, 
Pedologia, Dinâmica do terreno. 
Impactos e Programas Ambientais 

Celine Coutinho Geóloga CREA: 5069339544 

 Meio Físico: 
Geologia, Geotecnia, Recursos 
hídricos subterrâneos. 
Impactos e Programas Ambientais 

Laura Rocha de C. Lopes 
Arquiteta e 
Urbanista 

CAU: A33632-7 

 Coordenação Geral do Meio 
Socioeconômico; 

 Diagnósticos do Meio 
socioeconômico; 

 Sistema Viário; 
 Impactos e Programas Ambientais 

Rita Monteiro Falcão Geógrafa CREA: 5063856693 

 Meio Socioeconômico: 
Perfil econômico (AII/AID), Perfil 
demográfico (AII/AID/ADA), 
Qualidade de vida (AII/AID/ADA), 
Reivindicações sociais. 
Impactos e Programas Ambientais 

Natália T. Margarido Engª Ambiental CREA: 5068965709 

 Meio Socioeconômico: 
Saneamento (AII/AID/ADA, 
Paisagem urbana (ADA), Áreas 
passíveis de desapropriação, Uso e 
ocupação do solo (AID/ADA), 
Reivindicações sociais 
Impactos e Programas Ambientais 

Lúcia Juliani Arqueóloga --- 
 Meio Socioeconômico: 
        Patrimônio Histórico e Arqueológico 
        Impactos e Programas Ambientais 

Mariana A. Adas Bióloga CRBio: 074657/01-D 
 Coordenação Geral do Meio Biótico; 
 Fauna terrestre; 
 Impactos e Programas Ambientais 

Fausto Carnier Biólogo CRBio:  74476/01-D 
 Meio Biótico: 

Flora / Cadastramento Arbóreo 
Impactos e Programas Ambientais 

Raquel Colombo Oliveira Bióloga CRBio: 79597/01-D 
 Meio Biótico: 

Avifauna  
Impactos e Programas Ambientais 
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NOME 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
ÁREA / ATUAÇÃO GERAL 

(EIA) 

Brenda B. R. Corrêa Bióloga CRBio: 100254/01-P 
 Meio Biótico: 

Flora; 
Impactos e Programas Ambientais 

Arthur Macarrão Biólogo CRBio: 056145/01-D  Meio Biótico 
Avifauna 

Julierme Z. Lima Barboza Geógrafo CREA: 5063220828  Coordenação da Cartografia / 
Geoprocessamento 

Eder Silvestre Geógrafo CREA 5063505098  Cartografia e Geoprocessamento 

Roger Biganzolli Geógrafo CREA: 5069227370  Cartografia e Geoprocessamento 

Apoios Técnico e 
Operacional 

 
 Ruy de Carvalho Monteiro (estagiário em Geografia) 
 Nathalee Bosquê Fernandes (estagiária em Geografia) 
 Marina Bianchi Nurchis (estagiária em Geografia) 
 Isadora Bagnariolli Petinari (estagiária em Gestão Ambiental) 
 Mariana Tonon (estagiária em Biologia) 
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16 ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

 Certidão nº 542/2014 – Prefeitura Municipal de Santos (Uso e Ocupação do Solo) 
 

 Declaração – Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Prefeitura Municipal de Santos (Art.5º / 
Parágrafo Único / Resolução CONAMA 237/97 

 
 Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTs / Equipe Técnica 

 
 Certificados de Calibração (Equipamentos de Medição / ruídos e vibração) 

 
 Portaria IPHAN nº 8, de 06/02/2015 (Diagnóstico Arqueológico) 

 
 Ofício DAEE nº 69/2015 (dispensa de solicitação de outorga de direito de uso de recurso 

hídrico) 
 

 CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico (Protocolo / Solicitação de Análise e Manifestação quanto à implantação do VLT / 
Trecho Conselheiro Nébias – Valongo) 

 
 CONDEPASA – Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos (Protocolo / Solicitação 

de Análise e Manifestação quanto à implantação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – 
Valongo) 

 
 IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Protocolo / Solicitação de 

Análise e Manifestação quanto à implantação do VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo) 
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CERTIDÃO Nº 542/2014 – Prefeitura Municipal de Santos 
(Uso e Ocupação do Solo) 
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DECLARAÇÂO –  Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Prefeitura Municipal de Santos 

(Art.5º / Parágrafo Único / Resolução CONAMA 237/97) 
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Anotação de Responsabilidade Técnica – ARTs 
(Equipe Técnica) 
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Portaria IPHAN nº 8, de 06/02/2015 
(Diagnóstico Arqueológico) 
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"ANEXO II
Mapa de Setorização

"

IV -Condicionar a eficácia das presentes permissões e renovações à apresentação, por parte dos
arqueólogos coordenadores, de relatórios parciais e finais, em meio físico e digital, ao término dos
prazos fixados nos projetos de pesquisa anexos a esta Portaria, contendo todas as informações previstas
nos artigos 11 e 12 da Portaria SPHAN n.º 07, de 1º/12/88.

V -Os Relatórios e quaisquer outros materiais provenientes das pesquisas abaixo relacionadas
ficam obrigados a inserir a logomarca do Iphan, conforme Marca e Manual de Aplicação disponível no
endereço eletrônico www.iphan.gov.br.

VI -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROSANA PINHEL MENDES NAJJAR

ANEXO I

01-Processo nº. 01450.003436/2015-18
Projeto: Diagnóstico e Prospecção Arqueológica do Ramal de Interligação LT 500 kV SE Sinop

- Santa Carmem
Arqueóloga Coordenadora: Suzana Schisuco Hirooka
Apoio Institucional: Museu de Pré-História Casa Dom Aquino - Centro de Pesquisa e La-

boratório de Arqueologia
Área de Abrangência: Municípios de Sinop e Santa Carmem, Estado do Mato Grosso
Prazo de Validade: 03 (três) meses
02-Processo n° 01512.002382/2014-11
Projeto: Diagnóstico Arqueológico Interventivo e Prospecção Arqueológica Sistemática para a

ampliação da SE Maçambará
Arqueólogo Coordenador: Juliano Bitencourt Campos
Apoio Institucional: Núcleo de Pré História e Arqueologia da Universidade de Passo Fundo
Área de Abrangência: Município de Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
03-Processo n° 01512.002471/2014-59
Projeto: Diagnóstico Arqueológico Interventivo e Prospecção Arqueológica Sistemática para

implantação da LT 230 kV Santo Ângelo - Maçambará C2
Arqueólogo Coordenador: Juliano Bitencourt Campos
Apoio Institucional: Núcleo de Pré História e Arqueologia da Universidade de Passo Fundo
Área de Abrangência: Municípios de Itaqui, Maçambará, São Borja, Itacurubí, Bossoroca, São

Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, Vitória das Missões e Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do
Sul

Prazo de Validade: 09 (nove) meses
04-Processo n.º 01496.000434/2014-51
Projeto: Diagnóstico Arqueológico Interventivo na Área de Implantação da Barragem Pal-

meiras
Arqueólogo Coordenador: Jôuldes Matos Duarte
Apoio Institucional: Instituto de Arqueologia e Patrimônio Cultural do Ceará - INSTITUTO

TEMBETÁ
Área de Abrangência: Munícipio de Fortaleza, Estado do Ceará
Prazo de validade: 02 (dois) meses
05-Processo nº 01402.001931/2014-79
Projeto: Diagnóstico e Prospecção para o Complexo Fotovoltaico Sertão
Arqueólogo Coordenador: Ana Joaquina da Cruz Oliveira
Apoio Institucional: Museu Dom Avelar Brandão Vilela - Teresina
Área de Abrangência: Município de João Costa, Estado do Piauí
Prazo de Validade: 03 (três) meses
06-Processo nº 01402.001932/2014-13
Projeto: Diagnóstico e Prospecção para o Complexo Fotovoltaico Sobral
Arqueólogo Coordenador: Ana Joaquina Cruz Oliveira
Apoio Institucional: Museu Dom Avelar Brandão Vilela - Teresina
Área de Abrangência: Município de São João do Piauí, Estado do Piauí
Prazo de Validade: 03 (três) meses
07-Processo n° 01401.000687/2014-37
Projeto: Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial da PCH Verde 4A
Arqueólogo Coordenador: Gilson Rodolfo Martins
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul -

MuArq/UFMS
Área de Abrangência: Municípios de Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Camapuã, Estado do

Mato Grosso do Sul
Prazo de Validade: 13 (treze) meses
08-Processo n.º 01514.007151/2014-75
Projeto: Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico Histórico e Cultural do Distrito Mendanha

(Etapa de Diagnóstico e Prospecção)
Arqueólogo Coordenador: Arkley Marques Bandeira
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem - Universidade Federal

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM
Área de Abrangência: Município de Diamantina, Estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
09-Processo n.º 01504.001627/2014-83
Projeto: Diagnóstico e Prospecção Arqueológica nas áreas de influência do Trecho de Du-

plicação da Adutora de água em Tomar do Geru/ Itabaianinha e área de Barragem do Riacho Gua-
rarema

Arqueólogo Coordenador: Fernanda Libório Ribeiro Simões e Luis Felipe Freire Dantas San-
tos

Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó - Universidade Federal de Sergipe -
MAX/UFS

Área de Abrangência: Município de Santa Luzia do Itanhy, Estado de Sergipe
Prazo de validade: 04 (quatro) meses
10-Processo n.º 01514.004231/2014-79
Projeto: Diagnóstico Arqueológico Interventivo da Fazenda Gaitas
Arqueólogo Coordenador: Sérgio Bruno dos Reis Almeida
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem - Universidade Federal

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM
Área de Abrangência: Município de Buritizeiro, Estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 03 (três) meses
11-Processo n.º 01498.002916/2014-26
Projeto: Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial nas áreas de influência do Projeto

Pontal - Área Norte
Arqueólogo Coordenador: Elisângela de Morais Silva

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JUREMA MACHADO

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL
E FISCALIZAÇÃO

CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA

PORTARIA No- 8, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2015

A DIRETORA DO CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE
PATRIMÔNIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Portaria n.º 308, de
11/05/2012, e de acordo com o disposto no inciso VIII, art. 17, Anexo I, do Decreto n.º 6.844, de
07/05/2009, e com a Lei n.º 3.924, de 26/07/1961, e com a Portaria SPHAN n.º 07, de 1º/12/1988, e
ainda do que consta dos processos administrativos relacionados nos anexos a esta Portaria, resolve:

I -Expedir PERMISSÃO sem prejuízo das demais licenças exigíveis por diferentes órgãos e
entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos de pesquisa arqueo-
lógica relacionados no anexo I desta Portaria.

II -Expedir RENOVAÇÃO sem prejuízo das demais licenças exigíveis por diferentes órgãos e
entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos de pesquisa arqueo-
lógica relacionados no anexo II desta Portaria.

III -Determinar às Superintendências do IPHAN das áreas de abrangência dos projetos, o
acompanhamento e a fiscalização da execução dos trabalhos, inclusive no que diz respeito à destinação
e à guarda do material coletado, assim como das ações de preservação e valorização dos rema-
nescentes.

Marta
Realce



Nº 27, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015 13ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012015020900013

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

Apoio Institucional: Colegiado de Arqueologia e Preservação
do Patrimônio - Universidade Federal do Vale do São Francisco

Área de Abrangência: Município de Petrolina, Estado de
Pernambuco

Prazo de Validade: 05 (cinco) meses
12-Processo n.º 01506.005415/2014-55
Projeto: Diagnóstico, Prospecção Intensiva e Educação Pa-

trimonial das obras do Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários
Arqueólogo Coordenador: Manoel Mateus Bueno Gonzalez
Apoio Institucional: Centro Regional de Pesquisas Arqueo-

lógicas - Núcleo de Pesquisa e Estudo em Chondrichthyes - NU-
P E C / C E R PA

Área de Abrangência: Municípios de Presidente Bernardes,
Santo Anastácio, Caiabú, Parapuã e Inúbia Paulista, Estado de São
Paulo

Prazo de Validade: 12 (doze) meses
13-Processo n.º 01506.004385/2014-60
Projeto: Diagnóstico Interventivo e Educação Patrimonial

das Obras de duplicação de acesso ao Terminal Integrador Portuário
Luiz Antônio Mesquita (TIPLAM) e implantação dos Pátios Fer-
roviários de Moura e Jurubatuba

Arqueólogo Coordenador: Manoel Mateus Bueno Gonzalez
Apoio Institucional: Centro Regional de Pesquisas Arqueo-

lógicas - Núcleo de Pesquisa e Estudo em Chondrichthyes - NU-
P E C / C E R PA

Área de Abrangência: Municípios de Santos e Cubatão, Es-
tado de São Paulo

Prazo de Validade: 06 (seis) meses
14-Processo n.º 01506.004722/2014-19
Projeto: Diagnóstico, Prospecções Intensivas e Educação Pa-

trimonial das obras de melhoria do Sistema Viário de Santos - Pe-
rimetral da Margem Direita - Trecho canal 4 a Ponta da Praia

Arqueólogo Coordenador: Manoel Mateus Bueno Gonzalez
Apoio Institucional: Centro Regional de Pesquisas Arqueo-

lógicas - Núcleo de Pesquisa e Estudo em Chondrichthyes - NU-
P E C / C E R PA

Área de Abrangência: Municípios de Santos, Estado de São
Paulo

Prazo de Validade: 06 (seis) meses
15-Processo n.º 01506.005485/2014-11
Projeto: Diagnóstico Arqueológico Interventivo e Educação

Patrimonial das Obras de Loteamento Residencial Santa Rita do Pi-
cadão

Arqueólogo Coordenador: Edson Luis Gomes
Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Monte Mor -

Museu Municipal Elisabeth Aytai
Área de Abrangência: Município de Ribeirão Preto, Estado

de São Paulo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
16-Processo n.º 01506.004686/2014-93
Projeto: Prospecção e Gestão do Patrimônio Arqueológico do

Loteamento Residencial Jardim Cristo Redentor
Arqueólogo Coordenador: Plácido Cali e Marianne Sallum
Apoio Institucional: Prefeitura Municipal da Estância Bal-

neária de Peruíbe - Departamento de Cultura - Museu Histórico e
Arqueológico de Peruíbe

Área de Abrangência: Município de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
17-Processo n.º 01506.004620/2014-01
Projeto: Diagnóstico Arqueológico SIM-VLT da Região Me-

tropolitana da Baixa Santista - Trecho Conselheiro Nébias/Valongo
Arqueólogo Coordenador: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira

Juliani e Luiz Fernando Erig Lima
Apoio Institucional: Centro Regional de Pesquisas Arqueo-

lógicas - Núcleo de Pesquisa e Estudo em Chondrichthyes - NU-
P E C / C E R PA

Área de Abrangência: Município de Santos, Estado de São
Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
18-Processo n.º 01450.003994/2014-94
Projeto: Programa de Levantamento Arqueológico, Prospec-

ção e Educação Patrimonial nas áreas de Construção da LT 500 kV -
SE Luziânia - SE Brasília Leste/C1 e C2

Arqueólogo Coordenador: Mozart Martins de Araújo Júnior
Apoio Institucional: Museu Goiano Zoroastro Artiaga
Área de Abrangência: Municípios de Luziânia, Cidade Oci-

dental e Cristalina, no Estado de Goiás; e Regiões Administrativas
VII e XIV, Paranoá e São Sebastião, no Distrito Federal

Prazo de Validade: 06 (seis) meses
ANEXO II
01-Processo n.º 01512.001841/2013-50
Projeto: Diagnóstico Arqueológico Prospectivo Interventivo

para o empreendimento Central Geradora Eólica Fronteira Sul I, II e
III

Arqueólogos Coordenadores: Jorge Luiz de Oliveira Viana e
Luciana da Silva Peixoto

Apoio Institucional: Laboratório de Ensino e Pesquisa em
Antropologia e Arqueologia - Universidade Federal de Pelotas

Área de Abrangência: Município de Santana do Livramento,
Estado do Rio Grande do Sul

Prazo de validade: 03 (três) meses
02-Processo n.º 01510.001527/2012-14
Projeto: Salvamento Arqueológico na Área de Implantação

do lote 05 da Rodovia SC-100 Interpraias- Trecho Barra de Laguna-
Barra do Camacho

Arqueólogo Coordenador: Osvaldo Paulino da Silva
Apoio Institucional: Instituto de Pesquisas Ambientais e Tec-

nológicas - Universidade do Extremo Sul Catarinense -
I PAT / U N E S C

Área de Abrangência: Município de Laguna, Estado de Santa
Catarina

Prazo de Validade: 06 (seis) meses
03-Processo n.º 01514.004400/2012-17
Projeto: Diagnóstico Arqueológico Interventivo nas Áreas de

Influência do Empreendimento Morro Escuro Minerais
Arqueólogo Coordenador: Thiago Moreira Alves
Apoio Institucional: Museu de Ciências Naturais - Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG
Área de Abrangência: Municípios de Santa Maria de Itabira,

Estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL
RETIFICAÇÃO

Na portaria nº 11, de 05 de fevereiro de 2015, publicada no
D. O. U. de 06 de fevereiro de 2015, Seção I, caderno eletrônico,
página 04, em relação ao projeto do Anexo II, retifica-se:

ANEXO II
13 7370 - Revista Aliança Cultural III
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA CULTURAL BRASIL-ISRAEL
CNPJ/CPF: 10.996.160/0001-96
Cidade: Rio de Janeiro - RJ
Onde se lê: Período de captação: 01/01/2015 a 01/02/2015
Leia-se: Período de captação: 02/02/2015 a 31/12/2015

SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO
À CULTURA

PORTARIA Nº 71, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2015

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CUL-
TURA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Portaria
nº 426, de 28 de maio de 2014 e o art. 4º da Portaria nº 120, de 30
de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Aprovar o(s) projeto(s) cultural(is), relacionado(s)
no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s) proponente(s)
fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou pa-
trocínios, na forma prevista no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da Lei
n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de
23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IVAN DOMINGUES DAS NEVES

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
142012 - I CONEXÃO FIL - FESTIVAL INTERNACIO-

NAL INTERCÂMBIO DE LINGUAGENS - EDIÇÃO MANAUS
2014

Paulo Henrique Bezerra de Paula Pessoa
CNPJ/CPF: 816.611.342-20
Processo: 01400004171201471
Cidade: Manaus - AM;
Valor Aprovado R$: R$ 483.391,24
Prazo de Captação: 09/02/2015 à 30/08/2015
Resumo do Projeto: Realizar no primeiro semestre de 2014,

no Teatro Amazonas, em Manaus, o I Conexão FIL - Festival In-
ternacional Intercâmbio de Linguagens, estendendo até o Norte do
país o bem sucedido projeto de Karen Acioly de Intercâmbio de
Linguagens Artísticas que já está em seu 12º ano de atividade no Rio
de Janeiro.

1410324 - Os Servos de Pan
Marília Barreto Nogueira
CNPJ/CPF: 10.769.854/0001-90
Processo: 01400064396201487
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado R$: R$ 268.268,00
Prazo de Captação: 09/02/2015 à 31/12/2015
Resumo do Projeto: O projeto ?Os Servos de Pan? trata da

criação e apresentação de um espetáculo infantil multicultural em um
plano anual com ensaios e 23 apresentações. As peças serão apre-
sentadas nas cidades de São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Belo Ho-
rizonte/MG, Porto Alegre/RS e Florianópolis/SC. A divulgação será
feita de forma ampla e terá âmbito internacional, pretendendo al-
cançar crianças e jovens, que terão acesso à cultura de forma lúdica
e contagiante. Haverá auxílio a seis entidades beneficentes

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
1411849 - MÚSICA PARA TODOS
MARCO DE ALMEIDA AGENCIA PRODUTORA LTDA -

ME
CNPJ/CPF: 15.119.575/0001-03
Processo: 01400077370201407
Cidade: Sorocaba - SP;
Valor Aprovado R$: R$ 286.225,60
Prazo de Captação: 09/02/2015 à 31/12/2015
Resumo do Projeto: Projeto de formação musical gratuita

para alunos matriculados regularmente no ensino público de Sorocaba
que apresentam bom rendimento escolar com idade entre 08 e 16
anos e que tenham situação social de risco. Projeto Cultural com
duração de 09 meses que acontecerá na Escola Musix, na cidade de
Sorocaba.

ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )
148717 - "Se Liga! Percepções na Arte e Ciência"
Logorama Projetos e Produções Culturais Ltda.

CNPJ/CPF: 10.826.338/0001-50
Processo: 01400041483201466
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado R$: R$ 858.970,00
Prazo de Captação: 09/02/2015 à 31/12/2015
Resumo do Projeto: "Se Liga!" é uma série de exposições

voltadas para o público jovem que apresenta a relação entre arte e
ciência como formas interligadas de expressão do conhecimento e
sensibilidade humana. Foi idealizada tendo como base exposições
como Design and The Elastic Mind (MOMA), que apresenta a re-
lação entre arte e ciência, sob um ponto de vista contemporâneo e
experimental. O projeto será realizado no Centro Cultural Banco do
Brasil do Rio de Janeiro com circulação em São Paulo.

PORTARIA N° 72, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2015

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CUL-
TURA, no uso das atribuições legais, que lhe confere a Portaria n°
426, de 28 de maio de 2014 e o art. 4º da Portaria nº 120, de 30 de
março de 2010, resolve:

Art.1° - Prorrogar o prazo de captação de recursos do(s)
projeto(s) cultural(is), relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria,
para o(s) qual(is) o(s) proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar
recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista no § 1º
do Artigo 18 e no Artigo 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de
1991, alterada pela Lei n.º 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IVAN DOMINGUES DAS NEVES
ANEXO I
ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS - (ART.18)
14 3267 - MAÍRA
Quadrilha da Arte Ltda - ME
CNPJ/CPF: 14.009.027/0001-50
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2015 a 31/12/2015
14 9564 - Dança em Trânsito
Centro de Documentação e Pesquisa em Dança do Rio de

Janeiro Ltda.
CNPJ/CPF: 05.320.592/0001-42
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2015 a 31/12/2015
14 7331 - Vampiro
Maurício Machado Vieira Produções Artísticas - ME
CNPJ/CPF: 01.142.861/0001-77
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2015 a 31/12/2015
12 1761 - Teatro Musical &#x2013; Aventuras de um Pia-

nista pela
Música Erudita e Popular
Cooperativa de Produção de Arte e Cultura
CNPJ/CPF: 06.199.671/0001-00
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2015 a 30/06/2015
ÁREA: 3 MÚSICA INSTRUMENTAL/ERUDITA -
( A RT. 1 8 )
14 11295 - Sociedade Filarmônica de Valinhos - Temporada

2015
Sociedade Filarmônica de Valinhos
CNPJ/CPF: 02.403.379/0001-06
SP - Valinhos
Período de captação: 01/01/2015 a 31/12/2015
ÁREA : 6 HUMANIDADES : LIVROS DE VALOR
ARTÍSTICO, LITERÁRIO OU HUMANÍSTICO
(ART. 18)
14 12818 - O Sentido das Águas
Luiz Ricardo Silva
CNPJ/CPF: 381.094.096-87
MG - Belo Horizonte
Período de captação: 01/01/2015 a 31/12/2015
ANEXO II
ÁREA: 3 MÚSICA EM GERAL - (ART. 26)
13 11309 - Gravação do CD e Show de Lançamento - Pau-

linho
Pedra Azul - 60 Anos
Paulo Hugo Morais Sobrinho
CNPJ/CPF: 244.107.216-15
MG - Belo Horizonte
Período de captação: 01/01/2015 a 31/12/2015
14 0180 - Andrea Ferrer canta Família Gonzaga (Nome Pro-

visório)
BB Produções Artística Ltda.
CNPJ/CPF: 05.462.028/0001-64
BA - Salvador
Período de captação: 01/01/2015 a 31/12/2015
ÁREA: 4 ARTES VISUAIS - (ART. 26)
12 8356 - POSITIVO NA LATA
Instituto Bogéa de Educação, Esporte e Música
CNPJ/CPF: 12.888.865/0001-15
DF - Brasília
Período de captação: 01/01/2015 a 31/12/2015

PORTARIA N° 73, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2015

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CUL-
TURA, no uso das atribuições legais, que lhe confere a Portaria n°
426, de 28 de maio de 2014 e o art. 4º da Portaria nº 120, de 30 de
março de 2010, resolve:

Art. 1º - Aprovar a alteração do nome do projeto abaixo
relacionado:

PRONAC 11-30 56- "A Arte Cerâmica Brasileira", publi-
cado na portaria de aprovação n. 0371/11 de 04/07/2011, publicado
no D.O.U. em 05/07/2011, para "A Cerâmica no Brasil: Sistema-
tização Bibliográfica".

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IVAN DOMINGUES DAS NEVES

Marta
Realce



  
 
 
 
 

761 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofício DAEE nº 69/2015 
(Dispensa de solicitação de outorga de direito de uso de recurso hídrico) 





  
 
 
 
 

762 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico 

(Protocolo / Solicitação de Análise e Manifestação quanto à implantação do VLT / 
Trecho Conselheiro Nébias – Valongo) 

 





























  
 
 
 
 

763 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDEPASA – Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos 
(Protocolo / Solicitação de Análise e Manifestação quanto à implantação do VLT / 

Trecho Conselheiro Nébias – Valongo) 









































  
 
 
 
 

764 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Protocolo / Solicitação de Análise e Manifestação quanto à implantação do VLT / 

Trecho Conselheiro Nébias – Valongo) 
 
 
 
 
 
 
 
 



























  
 
 
 
 

765 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
VLT / Trecho Conselheiro Nébias – Valongo (Fase 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificados de Calibração 
(Equipamentos de Medição / ruídos e vibração) 

 
















































