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INTRODUÇÃO 

 

Este documento é apresentado como parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental para a duplicação da ferrovia conhecida como 

Ferroban, atualmente sob concessão da América Latina Logística - Malha 

Paulista S. A.; entre os pátios de Itirapina e Evangelista de Souza, e entre 

Paratinga e Perequê, abrangendo áreas entre os municípios de Itirapina e 

Cubatão, no Estado de São Paulo. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E EMPRESA CONSULTORA 

1.1. Identificação do empreendedor 

 

 

Razão Social: 
ALL – América Latina Logística Malha Paulista 

S.A. 

CNPJ:  02.502.844/0001-66 

Atividade: Transporte ferroviário de cargas 

Endereço: 
Rodovia Anhanguera s/n – km 24,2 – sala 02, São 

Paulo – SP 

Número CTF IBAMA: 748720 

Representante legal: Sildomar Tavares Arruda 

CPF: 105.461.546-20 

Cargo: Gerente de Projetos de Infraestrutura 

Endereço: Rua Emilio Bertolini, 100 – Curitiba/PR   

Telefone e fax: (0**41) 2141-7318 

E-mail: sildomar.arruda@all-logistica.com   

Contato: Bruno Lima 

CPF: 043.942.499-29 

Cargo: Analista 

Endereço: Rua Emilio Bertolini, 100 – Curitiba/PR   

Telefone/fax: (0**41) 2141-7103 

E-mail: bruno.lima@all-logistica.com 

 

1.1.1.  Organograma da empresa 

A Ferroban passou a integrar o grupo ALL – América Latina Logística, 

responsável por grande parte do transporte ferroviário de carga existente 

no país, cuja sede corporativa se localiza em Curitiba/PR. 

 

A seguir apresentam-se os organogramas da empresa que detalham a sua 

estrutura hierárquica. 
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Figura 1 - Organograma das diretorias. 

 

 
Figura 2 – Organograma da diretoria de ativos e planejamento operacional. 

 

 
Figura 3 – Organograma da diretoria de commodities. 
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Figura 4 – Organograma da diretoria de gente e relações institucionais. 

 

 
Figura 5 - Organograma da diretoria de industrializados. 
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Figura 6 - Organograma da diretoria de produção. 

 

 
Figura 7 – Organograma da diretoria financeira. 
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1.2. Identificação da empresa consultora 

 

 

Razão social: Assessoria Técnica Ambiental Ltda. 

Nome fantasia: Cia Ambiental 

CNPJ: 05.688.216/0001-05 

Registro do CREA-PR: 41043 

Número do CTF IBAMA: 2997256 

Endereço: 
Rua Capitão Souza Franco, n° 881, sala 136  

Bigorrilho, Curitiba/PR. CEP: 80.730-420. 

Telefone/fax: (0**41) 3336-0888 

E-mail: ciaambiental@ciaambiental.com.br 

Representante legal, 

responsável técnico e contato: 
Pedro Luiz Fuentes Dias 

CPF: 514.620.289-34 

Número do CTF IBAMA: 100593 

Endereço: 
Rua Capitão Souza Franco, n° 881, sala 136  

Bigorrilho, Curitiba/PR. CEP: 80.730-420. 

Telefone/fax: (0**41) 3336-0888 

E-mail: diramb@ciaambiental.com.br 
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1.3. Dados da equipe técnica multidisciplinar 

1.3.1. Coordenação 

 

 

 

 

Pedro Luiz Fuentes Dias 

Coordenador geral 

Engenheiro florestal, 
mestre em gestão e avaliação 

de impactos ambientais 
CREA PR-18299/D 

ART N° 20103324889 
CTF IBAMA – 100593 

 

Fernando Alberto Prochmann 

Coordenador do meio físico 

Engenheiro bioquímico, 
engenheiro de segurança, 

especialista em gestão e engenharia 
ambiental 

CREA PR-86218/D 
ART N° 20103818598 
CTF IBAMA – 1728257 

 

 

 

 

 

 

Rossana Ribeiro Ciminelli 

Coordenadora do meio socioeconômico 

Bacharel em ciências econômicas, 
mestre em economia 

CRE XI 4.358 
CTF IBAMA – 519163 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Oliveira Borges 

Coordenador do meio biótico 

Biólogo, especialista em gestão ambiental 
CRBio PR- 50444-07D 
ART N° 07-0161/10 

CTF IBAMA – 3156764 
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1.3.2. Equipe técnica 

Agnaldo Scarassati 

Engenheiro florestal, 

CREA SP-0685011533 

ART n° 92221220101945915 

CTF IBAMA – 2987237 

 
Ana Lúcia Twardowsky Ramalho do Vale 

Engenheira química, 

Especialista em gestão dos recursos naturais  

CREA PR-90.865/D 

ART n° 20103344731 

CTF IBAMA – 1889954 

 

André Luciano Malheiros 

Engenheiro civil, 

mestre em métodos numéricos 

CREA PR-67.038/D 

ART n° 20103843061 

CTF IBAMA – 924222 

 

Cassiano Fadel Ribas 

Biólogo, especialista 

CRBio PR 25.556/07 

ART N° 07-0093/10 

CTF IBAMA – 58261 

 

Clarissa Oliveira Dias 

Engenheira ambiental 

CREA PR-106.422/D 

ART nº 20103347269 

CTF IBAMA - 4892607 
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Cleusa Regina Maranho Heimbecker 

Historiadora 

CTF IBAMA – 2922542 

 

Clóvis Ultramari 

Arquiteto, 

CREA PR-16.551/D 

ART nº 20104205034 

CTF IBAMA – 335193 

 

Daniel Luís Lepka 

Biólogo, 

mestre em zoologia 

CRBio PR 41.795/07 

ART N° 07-0091/10 

CTF IBAMA – 1989788 

 

Eduardo Vedor de Paula 

Geógrafo, 

mestre e doutor em geografia 

CREA PR-81.589/D 

ART nº 20104239087 

CTF IBAMA – 2961380 

 

Eron José Maranho 

Bacharel em economia, 

mestre em economia 

CRE XI 2.173 

CTF IBAMA – 519161 
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Fábio Manasses 

Geólogo, 

mestre em geologia ambiental/hidrogeologia 

CREA PR-79.674/D 

ART nº 20103328361 

CTF IBAMA – 5011173 

 

Felipe Maerschner Aguiar Peixoto 

Biólogo 

CRBio SP-064125-01D 

ART N° 2010/02979 

CTF IBAMA – 2279762 

 

Fernanda Góss Braga 

Bióloga, 

doutora em conservação da natureza 

CRBio PR 25575/07D 

ART N° 07-0100/10 

CTF IBAMA – 550481 

 

Gisley Paula Vidolin 

Bióloga, 

doutora em conservação da natureza 

CRBio PR 25256/07D 

ART N° 07-0112/10 

CTF IBAMA – 483390 

 

Guilherme Raffaelli 

Engenheiro agrônomo 

CREA PR-73.178/D 

ART nº 20103819403 

CTF IBAMA – 4335597 
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Hélio Roberto Linhares de Oliveira 

Advogado 

OAB PR - 43076  

CTF IBAMA – 3638673 

 

Jéssica Guerreiro de Miranda 

Tecnóloga em gestão ambiental 

CTF IBAMA – 4960316 

 

João Marcelo Deliberador Miranda 

Bióloga, 

doutor em zoologia 

CRBio PR 66275/07D 

ART N° 07-0103/10 

CTF IBAMA – 2003837 

 

José Augusto Coelho Ferreira 

Engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, 

mestre em engenharia mecânica/acústica 

CREA PR-53.499/D 

ART nº 20103990285 

CTF IBAMA – 293232 

 

Letícia Nerone Gadens 

Arquiteta e urbanista, 

mestre em gestão urbana 

CREA PR-89.941/D 

ART nº 20104139970 

CTF IBAMA – 5103734 
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Marcela Thierbach Ruiz 

Bacharel em comércio exterior, 

mestre em gestão ambiental 

CRA PR 21925 

CTF IBAMA – 3198270 

 

Mario Junior Saviato 

Biólogo, 

doutor em zoologia 

CRBio RS 53593/07D 

ART N° 07-0149/10 

CTF IBAMA – 574135 

 

Orestes Jarentchuck Junior 

Geógrafo 

CREA PR-110236/D 

ART nº 20104240727 

CTF IBAMA – 5083633 

 

Paulo Eduardo Zanettini 

Historiador, 

doutor em arqueologia 

CTF IBAMA – 1643325 

 

Paulo Roberto Malucelli 

Engenheiro civil 

CREA PR-9.198/D 

ART nº 20104197732 

CTF IBAMA – 355465 
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Rafael Lucchesi Balestrin 

Biólogo, 

Doutor em herpetologia 

CRBio RS-25423 

ART N° 07-0117/10 

CTF IBAMA – 26763 

 

Reginaldo Nunes Ribeiro 

Engenheiro agrônomo 

CREA SP-5062040162 

ART nº 92221220101946099 

CTF IBAMA – 2998038 

 

Sandra Aparecida Lieberg 

Bióloga, doutora 

CRBio SP-005393/01D 

ART nº 2010/02981 

CTF IBAMA – 3364015 

 

Sérgio Wirbiski 

Bacharel em ciências econômicas, 

especialista em planejamento agrícola e em economia rural 

CRE XI 1.841 

CTF IBAMA – 5105611 
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1.3.3. Equipe de apoio 

Adilson Wandembruck – engenheiro florestal, mestre 

Alexei Nowatzki - graduando em geografia 

André Marafon de Almeida – biólogo, mestre 

Antônio Marco Santos Ferreira 

Argeu Fuentes Dias – apoio logístico 

Daniel Mandrik Mellek – médico veterinário 

Débora Fernanda Canedo Silva - estagiária de técnico em meio ambiente 

Fabrício Bonfiglio – biólogo 

Felipe Dezzotti de Godoy – biólogo 

Geórgia Alana Andreas Nowakowski -  graduanda de economia 

Giácomo Wosniacki - engenheiro ambiental 

Glauco Ubiratan Kohler – biólogo, mestre 

Helder Rafael Nocko - engenheiro ambiental 

Josias Alan Rezini – biólogo 

Kaku Oliveira – biólogo 

Leticia Nunes da Costa - gestora ambiental 

Lize Helena Cappellari – bióloga, doutora 

Lucianna Maria Baggiotto Fernandes - engenheira ambiental, especialista 

Luiz Gustavo Lopes Louzada – auxiliar técnico 

Marciel Lohmann – geógrafo, mestre 

Nathalia Yurika – bióloga 

Nicholas Kaminski – biólogo, mestre 

Paulo Henrique Schinzel Rodrigues – designer gráfico 

Rafael Pasold – biólogo 

Simone Leonardi – bióloga 

Tiago João Cadorin – biólogo 

Tiê Pires com Adamenas - biólogo 

Vanessa Jasinski - estagiária de eng. ambiental 
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1.3.4. Empresas parceiras 
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2. DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2.1. Caracterização do empreendimento 

2.1.1. Histórico 

2.1.1.1. Histórico da instalação dos trilhos 

O estudo em questão compreende três trechos ferroviários, delineados a 

partir das suas características históricas próprias. Os trechos são: 

a) de Itirapina ao município de Mairinque; 

b) desde a estação de Canguera, no município de São Roque-SP, até a 

estação Evangelista de Souza, na Serra do Mar, dentro do município de 

São Paulo, em trecho pertencente à antiga linha Mairinque-Santos; e 

c) o terceiro trecho refere-se ao ramal de Piaçaguera ou Perequê, 

percorrendo os municípios de Praia Grande, São Vicente e Cubatão. 

 

A ferrovia, no primeiro trecho, tem início na estação de Itirapina, 

localizada no município de mesmo nome, estendendo-se até o município 

de Mairinque, cortando os municípios a seguir relacionados. Entre 

parênteses são citadas estações ou pátios de cruzamentos nos respectivos 

municípios:  

1) Itirapina (Itirapina e Graúna Nova);  

2) Ipeúna, os trilhos percorrem esse município em um pequeno trecho 

e não há nenhuma estação em seu território; 

3) Rio Claro (Camaquã Novo, Batovi Novo, Rio Claro Novo e Santana);  

4) Santa Gertrudes (Santa Gertrudes);  

5) Cordeirópolis (Cordeirópolis);  

6) Limeira (Limeira e Tatu Novo); 

7) Americana (Americana); 

8) Nova Odessa (Recanto e Nova Odessa); 

9) Sumaré (Sumaré); 

10) Hortolândia (Hortolândia); 

11) Campinas (Boa Vista Velha, Descampado e Viracopos); 
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12) Indaiatuba (Itaici e Pimenta Novo); 

13) Salto (Salto Novo);  

14) Itu (Itu Novo, Convenção, Pirapitingui Novo e Botuxim);  

15) Alumínio, os trilhos percorrem esse município em um pequeno 

trecho, e não há estação em seu território; e 

16) Mairinque (Dona Catarina, Engenheiro Acrísio e Capricórnio), se 

conectando então com a estação de Canguera, em São Roque. 

 

No trecho pertencente à Mairinque-Santos os trilhos passam pelos 

municípios de:  

17) São Roque (Canguera e Parada do Carmo); 

18) Cotia (Caucaia do Alto);  

19) Itapecerica da Serra (Parada de Linfa, Aldeinha e Itaquaciara);  

20) São Lourenço da Serra, os trilhos percorrem esse município em 

um pequeno trecho, e não há estação em seu território; 

21) Embu-Guaçu (Embu-Guaçu e Mario Souto);  

22) São Paulo, distritos de Engenheiro Marcilac e Parelheiros 

(Engenheiro Marsilac, Represa Billings e Evangelista de Souza).  

 

A partir da estação Evangelista de Souza os trilhos seguem pelo Ramal de 

Jurubatuba (Estações de Rio dos Campos, Engenheiro Ferraz, Pai Matias, 

Mãe Maria, Salles da Cruz, Acaraú e Gaspar Ricardo), cujo trecho não é 

objeto desse estudo, uma vez que já está duplicado (ver o mapa a 

seguir). 
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Figura 8 – Inserção do empreendimento na linha Mairinque-Santos e no Ramal 

de Perequê. 

Fonte: ALL, 2010. 

 

A partir da estação de Paraitinga sai o ramal de Piaçaguera (ou Perequê), 

com os trilhos passando pelos municípios de:  

23) Praia Grande (Paraitinga ou Paratinga); 

24) São Vicente (Engenheiro Gladson), finalizando em 

25) Cubatão (Perequê). 

 

No mapa a seguir pode-se ver o traçado da ferrovia e todas as estações 

ou pátios de cruzamentos dos três trechos, bem como as respectivas 

bitolas.1 

  

                                    
1 Bitola é a distância entre as faces internas dos boletos dos trilhos. 

Bitola larga - No Brasil, é a bitola de 1,600 m. 

Bitola mista - Via férrea com três ou mais trilhos, para permitir a passagem de veículos com bitolas 

diferentes. (ANTT, 2010) 
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  Legenda:    Vermelho = bitola larga (1,60m) 

         Azul = bitola mista (1,00 e 1,60m) 
Figura 9 – Localização das estações entre Itirapina e Perequê. 

Fonte: ALL – Ampliação de Pátios MN, s/d. 

 

2.1.1.1.1. Trecho entre as estações de Itirapina e Capricórnio 

Esse trecho é composto pela junção de vários ramais e variantes 

construídos desde o século XIX, principalmente pela Cia. Paulista de 

Estrada de Ferro e pela Estrada de Ferro Sorocabana, por motivos e 

interesses diversos, em função da expansão cafeeira do Estado de São 

Paulo, ou para encurtar distâncias e aumentar a capacidade de transporte 

da estrada, conforme detalhado a seguir. O desenvolvimento histórico 
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está relatado a seguir procurando-se manter a ordem em que os 

municípios foram atingidos pela ferrovia, dando-se ênfase à cronologia. 

 

No século XIX, com o avanço dos cafezais no território paulista, cada vez 

mais distantes do litoral, tornava-se premente a necessidade de 

mudanças no sistema de transporte da produção, feita no lombo de 

burros. Martins (2008) explicou os motivos pelos quais os fazendeiros 

desejavam a implantação dos trilhos: 

 

À proporção que a cultura avançava para o interior, o custo de seu 

transporte aumentava, e claro, quanto maior a distância entre a 

fazenda e o porto de escoamento, mais se elevava o frete e menor 

era o seu lucro. A situação se agravou quando os cafezais 

atingiram a distância de duzentos quilômetros dos portos de 

embarque. Não só o produto corria o risco de se deteriorar no 

longo percurso como também o investimento nas tropas se 

tornava abusivo. [...] As tropas de mulas levavam de três semanas 

a um mês para seguir de Campinas, pela serra da Mantiqueira, a 

São Paulo, e só então descer pelas escarpas para Santos.   

 

Assim foi fundada a São Paulo Railway, primeira ferrovia em São Paulo 

ligando o Porto de Santos a Jundiaí. E com o mesmo objetivo de 

transportar café foram fundadas, por particulares, outras companhias 

ferroviárias, como a Mogiana, a Sorocabana, a Paulista, dentre outras. 

 

A Companhia Paulista de Estradas de Ferro (CPEF), fundada em 1872 por 

grandes fazendeiros, capitalistas e comerciantes do Estado, tiveram como 

líder, para a sua fundação, o próprio Presidente da Província de São Paulo, 

Joaquim Saldanha Marinho. Essa companhia decidiu estender os trilhos, 

em bitola larga de 1,60 metros, entre Jundiaí e Campinas, e a partir daí 

implantou uma rede de trilhos pelo interior da província em busca do café 

para exportação. 
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Segundo estudo de Perinelli Neto (2008), três eram os interessados na 

ferrovia da Paulista: os cafeicultores, as companhias ferroviárias e o 

governo:  

- os cafeicultores, para atender as necessidades de transporte das 

produções de café ao Porto de Santos;  

- as companhias ferroviárias, interessadas nos lucros dos fretes e nas 

garantias de juros e isenção de impostos na importação de materiais 

ferroviários, além do privilégio da zona de cinco léguas de cada lado da 

linha férrea, oferecidas pelo governo; 

- e o governo, o qual tinha interesse em integrar zonas e defender as 

fronteiras do território nacional. 

 

As plantações de café avançaram para terras virgens do interior paulista, 

devastando as florestas originais. Com o uso de técnicas simples de 

cultivo e o esgotamento do solo era preciso sempre buscar novas terras 

férteis para expansão dos cafezais. Com essa mentalidade, os cafezais se 

expandiram pelo interior de São Paulo. O avanço da cultura cafeeira 

representou também o crescimento demográfico daquelas regiões e a 

expansão dos trilhos, enquanto a cobertura vegetal decrescia. 

 

Para Nunes (2005), a expansão ferroviária paulista se deu no período de 

1867 a 1930, quando foram formadas dezoito companhias ferroviárias, as 

quais tinham por principal objetivo a captação de cargas de café.  Nunes 

menciona ainda que mesmo após a crise da economia cafeeira em 1930 

até 1960, nas novas zonas abertas, onde ainda havia terras férteis, 

continuou a ocorrer a formação de novos cafezais, motivando a 

continuidade da expansão ferroviária.  

 

A Cia. Paulista iniciou com o trecho Jundiaí-Campinas e deu 

prosseguimento às obras para além de Campinas, chegando a atingir as 

cidades de Limeira e Rio Claro (1872), Cordeirópolis (1876) e Colômbia, 

em 1929, às margens do Rio Grande, na divisa com Minas Gerais, além de 
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ter atingido diversas outras vilas através de ramais que se interligavam 

aos troncos principais. À medida que seus lucros cresciam, adotou a 

estratégia de adquirir companhias menores, ampliando a rede de trilhos. 

Foi assim com a Cia. Rio-Clarense, por exemplo. 

 

Itirapina, ponto inicial deste estudo, era e ainda é um importante 

entroncamento ferroviário. No território do município, diversas estações 

existiram ao longo dos anos, sendo que a maioria já foi demolida. 

 

Os primeiros trilhos chegaram a Itirapina pela Companhia Rioclarense de 

Estradas de Ferro, que implantou, entre 1885 e 1887, um trecho 

ferroviário ligando as cidades de Rio Claro a São Carlos e abrindo a 

Estação de Morro Pellado (depois denominada como Itirapina-velha).  A 

realização desse empreendimento coube à Rioclarense, porque havia 

divergências entre a Paulista, dona da concessão, e o governo do Estado 

de São Paulo, que era influenciado pelos fazendeiros da região de São 

Carlos, sobre a bitola dos trilhos a serem implantados no trecho. A 

Paulista queria que os trilhos fossem em bitola larga (1,60m), como já 

eram todas as suas linhas, e o governo desejava bitola métrica. A 

Paulista, então, abdicou da concessão em favor do Conde do Pinhal, que 

fundou a Companhia Estrada de Ferro Rioclarense, junto com seus sócios, 

em 1884. A Rioclarense abriu o ramal de Jaú, entre a estação de Visconde 

do Rio Claro (antiga Feijão) e Jaú, passando pela estação de Morro Pellado 

(Itirapina-Velha), em bitola métrica, como o governo queria. Essa estrada 

chegou a Araraquara (1885), Brotas (1886) e Jaú (1887). Em 1889, a 

Rioclarense enfrentava problemas financeiros e vendeu o trecho para 

empreendedores ingleses, que alteraram o nome para The Rio Claro 

Railway. Em 1892, o trecho foi novamente vendido, agora para a Paulista. 

Isso permitiu que a Paulista expandisse seus trilhos, interligando-os com 

outros ramais que possuía.  
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Na figura a seguir se vê o trecho entre Rio Claro e São Carlos. Esse trecho 

passava pela estação de Feijão (depois denominada de Visconde do Rio 

Claro-velha), num lugar atualmente pertencente ao município de Itirapina. 

Ali os trilhos bifurcavam para São Carlos e Brotas. 

 

 

Figura 10 – Trecho Rio Claro – São Carlos, em vermelho, construído pela Cia. 

Rioclarense, 1884. 

Fonte: GIESBRECHT, 2009. 

 

Em 1916, a Paulista construiu um novo tronco, entre Rio Claro e Itirapina, 

deslocando a antiga estação Morro Pellado para 500 metros adiante, 

abrindo as Estações de Itirapina, Batovi, Camaquã, Itapé e Graúna. A 

estação de Morro Pellado foi transformada em depósito e a nova estação 

de Itirapina passou a ser o encontro das linhas do trecho entre Rio Claro e 

Jaú, sendo ali a baldeação de uma bitola para outra.  
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Em Itirapina, outras estações foram construídas, atendendo a linhas que 

se dirigiam a Barretos, e do trecho entre Rio Claro e São Carlos, como as 

de Ubá, Graúna e Graúna-nova e Estrela, todas já demolidas. 

 

Em 1941, o ramal de Jaú foi incorporado aos ramais de Agudos e de 

Bauru, formando em Itirapina uma bifurcação com o Tronco-Oeste de 

bitola larga da Paulista e não mais de baldeação de uma bitola para outra. 

 

 

Figura 11 – Ramal de Jaú, em vermelho, 1941. 

Fonte: GIESBRECHT, 2009. 

 

Em 1976 foi aberto um novo caminho, denominado de Variante Santa 

Gertrudes-Itirapina (passando pelos atuais municípios de Ipeúna e Rio 

Claro). Esse trecho ferroviário foi idealizado nos anos 50 pela Cia. 

Paulista, a qual iniciou a construção visando encurtar o trecho em cerca 

de cinco quilômetros, reduzir o número de curvas, de 66 para 28, diminuir 

o raio das curvas, aumentar a velocidade dos trens e aumentar o peso de 
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carga transportada. (WIKIPEDIA, 2010) A finalização das obras e o início 

da operação ferroviária aconteceram sob a administração da FEPASA, em 

1976, quando correram os primeiros trens de cargas. Para atender ao 

tráfego de trens, antigas estações do trecho velho foram desativadas e 

outras foram abertas no novo trecho. Trens de passageiros circularam por 

esses trilhos no período de 1980 a 2000.  

 

Os municípios de Itu, Mairinque e Campinas se interligaram em 1873, 

conforme explicações de Giesbrecht (2010), a seguir transcritas: 

 

Em 1873, foi entregue pela Ituana a sua linha-tronco ligando a 

estação de Jundiaí da SPR [Sorocabana] a Itu, com bitola de 96 

cm. A anexação da Ituana pela Sorocabana em 1892 alterou toda 

a história. O trecho foi prolongado até Mairinque, a bitola foi 

ampliada para 1 metro e o trecho entre Mairinque e Francisco 

Quirino foi prolongado até Campinas, dando origem ao ramal de 

Campinas. Em 1924, o ramal foi unido à partida da ex-Funilense, 

na nova estação da Sorocabana em Campinas. O ramal 

transportou passageiros até 1976. Durante os anos 80, o ramal foi 

sendo progressivamente desativado, à medida que se entregavam 

os trechos da variante da Fepasa unindo a estação de Boa Vista a 

Mairinque, em Guaianã. Em fins dos anos 80, o ramal já não 

existia mais, arrancando-se os trilhos restantes e passando-se a 

usar somente a variante.  

 

As estações de Cordeirópolis, Tatu e Limeira (as duas últimas no Município 

de Limeira) foram abertas em 1876, na linha tronco da Cia. Paulista, que 

se dirigia ao Norte do Estado, e que atingiu Colômbia em 1929. Em 1875, 

os trilhos tinham chegado a Americana, Sumaré e Campinas. Com a 

mesma finalidade foram estendidos trilhos nos municípios de Mairinque 

(1894), Itu (1897), Nova Odessa (1907) e Hortolândia (1917).  

 

Cordeirópolis permaneceu mesmo depois das alterações feitas nas linhas, 

em 1916, pela Paulista. Essa estação era ponto de bifurcação com o ramal 
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de Descalvado, que seguia para as cidades de Araras e Pirassununga e 

havia sido inaugurado em 1877. Esse ramal foi desativado no ano de 

1976.  

 

A Variante Boa Vista-Guaianã, trecho de 104 km, entre as estações de 

Boa Vista, em Campinas, e Guaianã, em Mairinque, foi lançada em 1972, 

no Programa de Corredores de Exportação do Primeiro Plano Nacional de 

Desenvolvimento – I PND. O Programa tinha por finalidade transporte e 

armazenamento de modo a acelerar o processo de exportação, ou 

consumo interno, via Porto de Santos, da produção de soja do Centro-

Oeste, bem como de outros produtos, como café e farelo. Para tanto, 

diversos trechos ferroviários foram modificados, conforme escreveu 

Giesbrecht (2010): 

 

Por volta de 1977, foi aberta pela Fepasa uma linha ligando a 

estação de Boa Vista, da antiga CP [Paulista] e nos subúrbios de 

Campinas, às proximidades da estação de Helvetia, esta na linha 

do ramal de Campinas da ex-Sorocabana. Em 1985, a continuação 

desta linha uniu-a às proximidades de Cangüera, na Mairinque-

Santos, passando por fora do pátio de Mairinque. A variante Boa 

Vista-Guaianã, como foi chamada, unia na prática a antiga 

Mogiana diretamente ao porto de Santos e era na prática a 

retificação do ramal de Campinas, que por sua vez englobava uma 

parte da linha original da antiqüíssima Ituana. Com isso, versões 

novas de antigas estações foram criadas, todas as estações do 

ramal de Campinas foram desativadas com o próprio ramal, e a 

única estação remanescente na linha foi a de Pimenta (original), 

exatamente onde os dois leitos - o velho e o novo - se cruzaram. A 

linha hoje tem um dos maiores movimentos ferroviários do Estado. 

 

 

Na tabela a seguir são apresentadas informações a respeito das estações 

pertencentes ao primeiro trecho do empreendimento objeto deste 

trabalho. 
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Tabela 1 – Estações do trecho Itirapina a Capricórnio. 

Município Estação (sigla ALL) Condição atual2 

Data de 
inauguração e 
ramal a quem 

pertencia 

Estrutura 
identificada nos 

limites da: 

Itirapina  
(4 PN) 

1.ITIRAPINA (ZIQ) 
 

 
Estação de Itirapina 
 

Era o ponto de encontro do novo 
tronco, com bitola larga, seguindo 
para Rio Claro, com o ramal de Jaú. 
O ramal de Jaú acabou por se 
"fundir" aos outros ramais que dele 
saíam, como o de Agudos, para 
formar, em 1941, o tronco oeste de 
bitola larga da Paulista, 
transformando Itirapina em ponto 
de bifurcação e não mais de 
baldeação de uma bitola para 
outra. A estação passou vários anos 
abandonada. Em 2008, a Prefeitura 
executou obras de recuperação do 
patrimônio. 

01/06/1916 
Cia.Paulista 

UP Araraquara – 
Malha Norte 

Itirapina 

2.GRAÚNA (ZOX) 
 

 
Início do pátio de Graúna 
 
 

Em 1986 o prédio da estação já 
havia sido demolido, sendo apenas 
posto de cruzamento ferroviário. 

1980 
FEPASA 
Variante Santa 
Gertrudes-Itirapina 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Rio Claro 

3.CAMAQUÃ (ZQX) 
 

 
Pátio de Camaquã 
 

Em 1986, havia pequena instalação 
provisória, mas sem função para a 
FEPASA. Nova estação foi 
construída, posteriormente, mas 
em 2010 nada mais havia. Apenas 
posto de cruzamento ferroviário. 

1976 
FEPASA 
Variante Santa 
Gertrudes-Itirapina 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Rio Claro 

4.BATOVI  (ZBI) 
 

 
 Estação de Batovi  

A função desse posto de 
cruzamento de trens era monitorar 
a junção e separação das linhas. O 
prédio foi desativado em 1980. Em 
2003 estava abandonado e sem 
telhado. 

1976 
FEPASA 
Variante Santa 
Gertrudes-Itirapina 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

                                    
2 Muitas das estações permanecem sob responsabilidade da União, outras foram cedidas 

a prefeituras para fins diversos, e algumas são empregadas pela ALL como estrutura 

administrativa. 
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Município Estação (sigla ALL) Condição atual2 

Data de 
inauguração e 
ramal a quem 

pertencia 

Estrutura 
identificada nos 

limites da: 

Rio Claro (5 PN) 

5.RIO CLARO NOVO (ZRX) 
 

 
Pernoite em Rio Claro, construído 
pela ALL  
 

O prédio da estação foi demolido. 
Em 2008 a ALL construiu pernoite 
para os maquinistas (estrutura com 
cozinha, banheiros, 12 quartos 
climatizados), e sede para os 
maquinistas (área de 74m2, com 
escritório, sala de treinamento, 
banheiro e vestiários).  

1980 
FEPASA 
Variante Santa 
Gertrudes-Itirapina 

UP Campinas – 
Malha Norte 
Oficina e Pernoite 
MN 

Rio Claro 
6.SANTANA (ZWX) 
 

O prédio da estação foi demolido. 
Era em 2010 um pátio de 
cruzamento. 

1980 
FEPASA 
Variante Santa 
Gertrudes-Itirapina 
 

Malha Norte 

Santa Gertrudes 

7.SANTA GERTRUDES (ZSQ) 
 

Estação de Santa Gertrudes 
 

Em 2010 o prédio da estação 
estava razoavelmente conservado e 
sendo usado como almoxarifado da 
Prefeitura de Santa Gertrudes. 

01/12/1887 
Cia.Paulista 
Saída para a  
Variante Santa 
Gertrudes-Itirapina 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Cordeiró-polis 

8.CORDEIRÓPOLIS (ZCD) 
 

 
Estação de Cordeirópolis 

O prédio da estação, em 1914, foi 
ampliado. Ganhou um quiosque, no 
centro do triângulo formado pelo 
prédio da estação e as plataformas 
de embarque de cada uma das 
linhas, o qual foi destruído em 
1993. 
A estação em 2010 estava 
abandonada. 
O pátio da estação foi reconstruído 
pela ALL em 2007 (ALL, 2007). 

11/08/1876 
Cia. Paulista 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Limeira 

9.LIMEIRA (ZLI) 
 

 
Estação de Limeira 
 
 
 

O prédio da estação está sendo 
restaurado pela Prefeitura de 
Limeira. 

30/06/1876 
Cia. Paulista 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 
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Município Estação (sigla ALL) Condição atual2 

Data de 
inauguração e 
ramal a quem 

pertencia 

Estrutura 
identificada nos 

limites da: 

Limeira 

10.TATU NOVO (ZTT) 
 

 
Estação de Tatu 
 

O prédio da antiga estação 
encontra-se abandonado e 
depredado. 
O pátio foi reconstruído pela ALL 
em 2007. (ALL, 2007) 

30/06/1876 
Cia. Paulista 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Americana 

11.AMERICANA (ZAC) 
 

 
Estação de Americana 

O prédio da atual estação foi 
construído em 1912. Em 2004 a 
Prefeitura de Americana restaurou 
o prédio. E em 2009 a ALL fazia 
ampliações de seu pátio. 
 

27/08/1875 
Cia. Paulista 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Nova Odessa 

12.RECANTO (ZRC) 
 

 
Estação de Recanto 

O prédio sofreu modificações e em 
2009 era usado como moradia por 
um antigo funcionário da ferrovia. 

07/10/1916 
Cia.Paulista 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Nova Odessa  
(1 PN) 

13.NOVA ODESSA (ZNO) 
 

 
Estação de Nova Odessa 
 

Prédio atual da estação foi 
construído em 1929, encontrando-
se abandonado. 

01/08/1907 
Cia.Paulista 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Sumaré (2 PN) 

14.SUMARÉ (ZSU) 
 

 
Estação de Sumaré 
 

O prédio da atual estação, usada 
pela ALL, foi construído em 1916 
(GIESBRECHT, 2010)  

27/08/1875 
Cia.Paulista 
 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 
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Município Estação (sigla ALL) Condição atual2 

Data de 
inauguração e 
ramal a quem 

pertencia 

Estrutura 
identificada nos 

limites da: 

Hortolândia  
(6 PN) 

15.HORTOLÂNDIA (ZHO) 
 

 
Estação de Hortolândia 
 

Atualmente a estação está em 
desuso. A prefeitura do Município 
tem projeto para a restauração do 
prédio. 

01/04/1917 
FEPASA 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Campinas 

16.BOA VISTA VELHA  (ZBV)  
  

 
Pátio de Boa Vista Nova 
 

O prédio da estação encontrava-se 
em desuso. 
Principais cargas: açúcar cristal, 
soja e farelo de soja. (ALL, 2007) 

21/12/1875 
Cia.Paulista 
Ponto de partida da 
Variante Boa Vista-
Guedes 

UP Sorocaba – 
Malha Norte  
Posto de 
Manutenção de 
Locomotivas Boa 
Vista – Mogi 
Guaçu 

Campinas  

17.DESCAMPADO (ZDS)  
km 243 
 

 

O pátio foi reconstruído pela ALL 
em 2007. (ALL, 2007)   

Campinas 

18.VIRACOPOS (ZVK) 

 
Estação de Viracopos 
 

Durante a gestão da FEPASA esse 
pátio de cruzamento tinha 
movimento intenso. O prédio da 
estação atualmente está 
depredado. 

1978 
Variante Boa Vista-
Guaianã 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Indaiatuba 

19.ITAICI (ZIC) 
 

 
Pátio de Itaici 
 

Pátio de cruzamento de trens. 
1985 
Variante Boa Vista-
Guaianã 

Malha Norte 
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Município Estação (sigla ALL) Condição atual2 

Data de 
inauguração e 
ramal a quem 

pertencia 

Estrutura 
identificada nos 

limites da: 

Indaiatuba  
(3 PN) 

20.PIMENTA (ZXI) 
 

 
Estação de Pimenta 
 

É um pátio de cruzamento. Nunca 
houve movimentação de 
passageiros na estação. 

06/08/1984 
FEPASA 
Variante Boa Vista 
Guaianã. 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Salto 

21.SALTO (ZST) 
 

 
Pátio da Estação de Salto 
 

É um pátio de cruzamento. Nunca 
houve movimentação de 
passageiros na estação. Estação 
depredada.  

1985 
FEPASA 
Variante Boa Vista 
Guaianã. 
 
 

Malha Norte 

Itu 

22.ITU NOVO (ZYU) 
 

 
Estação Itu Novo 

É um pátio de cruzamento. O 
prédio é a sede da via permanente 
da ferrovia. 

26/02/1986 
FEPASA 
Variante Boa Vista 
Guaianã. 
 

UP Sorocaba – 
Malha Norte - 
Pernoite MN 

Itu 

23.CONVENÇÃO (ZFY) 
 

 
Pátio de Convenção 
 

No novo traçado da Variante Boa 
Vista Guaianã, Convenção é um 
pátio de cruzamento. 

30/07/1946 
Sorocabana 
No antigo traçado do 
Ramal de Campinas. 
Variante Boa Vista 
Guaianã. 
 

UP Araraquara – 
Malha Norte 

Itu 

24.PIRAPITINGUI NOVA (ZXP) 
 

 
Estação Pirapitingui  

Desativada. Encontra-se 
depredada. 

1985 – FEPASA 
Variante Boa Vista-
Guaianã 
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Município Estação (sigla ALL) Condição atual2 

Data de 
inauguração e 
ramal a quem 

pertencia 

Estrutura 
identificada nos 

limites da: 

Itu 

25.BOTUXIM (ZDY) 
 

 
Pátio de Cruzamento Botuxim, km 
182 
 

O prédio da antiga estação foi 
demolido. 
O pátio foi reconstruído pela ALL 
em 2007. (ALL, 2007) 

30/07/1946 
Ramal de Campinas 
cruza com a Variante 
Boa Vista-Guaianã  

Malha Norte 

Mairinque (Vila 
Dona Catarina) 

26.DONA CATARINA (ZDI) 
 

 
Início do Pátio da Estação Dona 
Catarina 
 

Desativada em 1986. Em 2008 
parte servia a moradia e parte à 
Polícia Militar.  
O pátio foi reconstruído pela ALL 
em 2007. (ALL, 2007) 
Estação foi demolida. 

04/07/1894 
Sorocabana-Ituana 
Ramal de Campinas 

Malha Norte 

Mairinque 

27.ENGENHEIRO ACRÍSIO 
 

 
Estação de Engenheiro Acrísio 
 

Em 2008 a estação foi reformada, 
mas voltou a ficar em desuso. 

03/06/1985 
FEPASA 
Variante Boa Vista-
Guaianã 

 

Mairinque (2PN) 

28.CAPRICÓRNIO (ZCX) 
 

 
Estação Capricórnio abandonada 

Prédio da estação abandonado. 
Pátio de cruzamento com trilhos. 

03/06/1985 FEPASA 
– Variante Boa Vista-
Guaianã 

UP Sorocaba – 
Malha Norte 

Fontes: 

(a) CD-ALL/AMBIENTAL Informações Gerais – Arquivos: 
. Mapa de distâncias FERROBAN – 2004. Ambiental 
. Localizar Estações ALL 
. ALL – Mapa Assistidas, PML, PMV, PA, etc. 
. ALL – PNs da Malha Norte 

(b) GIESBRECHT, 2010 
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2.1.1.1.2. Trecho Mairinque-Santos 

O transporte ferroviário entre Jundiaí e o Porto de Santos, através da 

Serra do Mar, foi aberto ao tráfego em 16 de fevereiro de 1867 e era 

denominada, até 1946, como São Paulo Railway Company (SPR).  

 

A companhia detentora da concessão do trecho era a São Paulo Railway 

Company Ltd. (SPR), de capital inglês, em sistema de monopólio, o que 

garantia o transporte de toda a produção paulista destinada à exportação, 

bem como de todos os produtos importados que chegavam pelo Porto de 

Santos. Aproveitando-se desse privilégio, cobrava elevadas tarifas para 

esse transporte. 

 

Para escapar dos preços cobrados pela SPR, em 1882 já se pensava numa 

rota alternativa. Diversos foram os projetos elaborados com essa 

finalidade, porém, todos fracassaram em função do monopólio concedido 

à SPR. 

 

Na década de 1920, cerca de dois terços de toda a produção nacional era 

escoada pelo Porto de Santos, os quais, portanto, eram transportados 

pela SPR. Por isso, tornou-se vital encontrar alternativa para o transporte 

entre o planalto e o litoral e vice-versa. O governador Julio Prestes de 

Albuquerque, em 1926, recém empossado, para cumprir seu programa de 

governo prometido em campanha, determinou a compra da SPR, e desse 

modo pôr fim ao monopólio. No segundo semestre daquele ano, a compra 

se concretizou, sendo a estrada incorporada à Estrada de Ferro 

Sorocabana, cujo controle acionário era do governo paulista. De imediato 

se iniciou os estudos para a construção de uma rota para o litoral, estrada 

Mairinque-Santos. Foi escolhido como ponto inicial, o lugarejo denominado 

Samaritá, no litoral, aproveitando-se dos trilhos da SPR até o cais do 

Porto de Santos, e sendo Mairinque o outro extremo da estrada, no 

planalto. 
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Em 25 de janeiro de 1930 foi inaugurado o trecho entre Mairinque e 

Canguera, coincidindo com o início da Revolução Industrial Brasileira e a 

implantação da política industrializante de Getúlio Vargas. 

 

Segundo Lichti (1996) foi necessária a “abertura de túneis (sendo a maior 

parte em curva) confecção de vigas de cimento armado sobre grotas, 

abismos, córregos e rios, assentamento dos trilhos em rampas de 1,5 e 

2%.”  

 

O trecho foi construído em bitola métrica. Na Serra do Mar foi necessária 

a construção de 27 túneis e 5.400 metros de viadutos e pontes, num 

trecho de 42 quilômetros, onde se previu a possibilidade de, no futuro, 

duplicar a ferrovia. A Sorocabana não utilizava nenhum tipo de apoio ou 

sistema especial de cabos para transpor o desnível de cerca de 800 

metros da Serra do Mar, o que deixava a linha lenta, porém ganhava em 

capacidade de transporte. 

 

 
Figura 12 – Túnel n° 1 de Santos a Mairinque, projetado para via dupla, 1934. 

Fonte: Coleção do Museu da Companhia Paulista (LICHT, 2004)  

 

Na construção dessa ferrovia muitos trabalhadores perderam a vida em 

acidentes, ou por doenças como a maleita. Contribuíram para a 

construção da estrada, imigrantes de diversas nacionalidades: italianos, 

russos, poloneses, etc. Na figura que segue foi registrada a participação 

de italianos na obra de uma ponte. 
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Figura 13 – Trabalhadores de origem italiana na construção de ponte. 

Fonte: Foto publicada no livro Gli Italiani in Brasile, apud NOVO MILÊNIO, 2010.  

 

O tráfego regular dos trens de carga e de passageiros entre Mairinque e 

Santos iniciou em 10 de dezembro de 1937. Na figura a seguir pode-se 

ver, marcado em vermelho, o traçado da Mairinque-Santos. 

 

 
Figura 14 – Ligação entre Mairinque-Santos, em vermelho, 1937. 

Fonte: GIESBRECHT, 2009 
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Os trens eram tracionados por locomotivas a diesel, como se observa no a 

seguir. Posteriormente, a linha passou a ser percorrida por locomotivas 

elétricas. 

 

 
Figura 15 - Mapa de linhas com tração diesel e eletrificadas da E.F. Sorocabana. 

Fonte: Imagem: pesquisa do historiador Waldir Rueda nos arquivos do jornal Cidade de 
Santos, mantidos no acervo da Universidade Católica de Santos (Unisantos) (LICTH, 

2009). 
 

Nos anos 90, a FEPASA – Ferrovia Paulista S.A., nova dona da estrada, 

implantou sistema de eletrificação de 3 mil volts de corrente contínua, 

com subestações nas estações Evangelista de Souza e Gaspar Ricardo. 
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Figura 16 – Antiga subestação de Evangelista de Souza. 

 

A seguir estão descritos os principais fatos históricos das estações ou 

pátios de cruzamentos do empreendimento e que pertenceram à linha 

Mairinque-Santos. 

 

Tabela 2 – Estações no trecho Mairinque-Santos (de Canguera a Capricórnio) 

Estação Descrição Município 
Localização 

Fundação 
Condição 

1 – Canguera 

Estação de Canguera  

A estação de Canguera foi 
inaugurada como ponta de linha 
do primeiro trecho de 10,357 km 
da Mairinque-Santos. Em 1998, 
estava fechada e abandonada. 
Fica no bairro de Canguera, em 
São Roque. Canguera era o nome 
da fazenda da qual se originou a 
cidade de Mairinque, além do 
bairro do mesmo nome. De 
Canguera saía a variante Boa-
Vista- Guaianã. (1985-2002)   

São Roque 

1930 
Com trilhos. 
Com 
moradores.  

 
2-Parada do Carmo 

 
Pátio de Parada do Carmo 

Ficava no Bairro do Carmo. E 
atendia a população do Bairro do 
Carmo, hoje Quilombo do Carmo.  

São Roque 

Com trilhos. 
Com moradias, 
algumas 
próximas aos 
trilhos.  

 
3-Caucaia do Alto 

Caucaia do Alto foi inaugurada 
como ponta de linha do segundo 
trecho da Mairinque-Santos, em 
1931. A estação fica a 1 km a 
leste da estrada que liga Cotia a 

Cotia 

1931 
Com trilhos. 
Escritório da 
ferrovia. 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 53 

Estação Descrição Município 
Localização 

Fundação 
Condição 

 
Estação de Caucaia do Alto 
 

Caucaia do Alto, cerca de 500 
metros antes do centro do 
distrito. Entre as estações Caucaia 
do Alto e Aldeinha existem três 
túneis. A estação é o ponto mais 
elevado do ramal ferroviário. 
(Disponível em: 
<http://www.ferias.tur.br/informa
coes/9055/caucaia-do-alto-
sp.html> Acesso em 15 jun. 
2010) 

 
4-Parada de Linfa 

 
 Início do pátio de Parada do Linfa 

Era uma parada dentro da 
Reserva Estadual de Morro 
Grande, entre os pátios de 
Caucaia do Alto e Aldeinha. Nessa 
parada era feita a troca de staf*. 
Ficava próxima à bacia do Alto 
Cotia, e surgiu a partir de um 
alojamento de turma que 
trabalhava na construção da 
ferrovia.  

Itapecirica da 
Serra 

1936 
Com trilhos. 
Demolida. 
 

5-Aldeinha 
 

 
Estação de Aldeinha 
 

A estação está situada ao lado 
esquerdo da BR-116, que liga São 
Paulo a Curitiba. Em 2004, o pátio 
estava ativo fazendo cruzamento 
de trens várias vezes por dia e 
transportando soja para o porto 
de Santos (informação de Décio 
Marques, 04/2004, in 
GEISBRECHT, 2010).  

Itapecerica da 
Serra 

1936 
Com trilhos. 
Moradia (2004) 

 
6-Itaquaciara 

 
Pátio de Itaquaciara 
 
 

A estação foi desativada em 
1958.  Ficava a cerca de 200 m 
de túnel ferroviário, construído 
em 1933, sob o morro que divide 
os municípios de Itapecerica da 
Serra e Embu-Guaçu.  

Itapecerica da 
Serra 

1932 
Com trilhos. 
Desativada 
desde 1958. 
Demolida. 
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Estação Descrição Município 
Localização 

Fundação 
Condição 

7-Embu-Guaçu 

 
Estação de Embu-Guaçu 
 
 
 

 
O prédio da estação, inaugurado 
em 1934, sofreu grande reforma 
em 1948. Segundo GEISBRECHT 
(2010) em 1998 “a vila ferroviária 
permanecia ao longo da linha com 
várias casas, algumas 
abandonadas, e o prédio da 
estação descaracterizado. Dentro, 
ainda havia equipamento de 
telefonia antigo, e o chefe da 
estação ainda coordenava a 
manobra de trens nos desvios, 
que estavam sempre lotados de 
locomotivas e comboios de 
carga”.  
Desde 1997 não havia mais trens 
de passageiros. 
O trem de passageiros fazia 
Emgu-Guaçu – Santos e era 
formado por carros inox série 500 
da Budd, ou carros de aço 
carbono,  tracionados por uma 
GL-8. 
 
 
 

Embu-Guaçu 

1934 
Com trilhos. 
Com 
moradores. 
 

8-Mario Souto 
 

 
Pátio de Mario Souto 
 

A estação inicialmente recebeu o 
nome de Cipó. Em 1986, estava 
em mau estado de acordo com 
dados do Relatório de Instalações 
Fixas da FEPASA de 1986. A 
estação foi desativada com o 
término dos trens de passageiros. 
O antigo prédio da estação foi 
anexado a uma garagem de 
ônibus. (2005) 
O pátio foi reconstruído pela ALL 
em 2007. 

Embu-Guaçu 

1934 
Com trilhos. 
 
 

9-Eng° Marsilac 
 

 
Antigo pernoite na estação de Marsilac 
  

Antes de 1986 a estação foi 
demolida; no seu lugar hoje há 
um campinho de futebol. Alguns 
metros antes, foi construída uma 
nova estação, demolida em 1998.  

São Paulo 
1934 
Com trilhos. 
Demolida. 

10-Represa Billings  
 

Pátio de cruzamento ferroviário 
em área urbana no Distrito de 
Marsilac (Subprefeitura de 
Parelheiros), na APA Capivari-
Monos. A ALL ampliou e 
modernizou esse pátio (2007). No 
passado, segundo a ALL, esse 
pátio já foi duplicado, sendo 
posteriormente desativada a 
duplicação. (Disponível em : 

São Paulo 2007 
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Estação Descrição Município 
Localização 

Fundação 
Condição 

 
Pátio de Represa Billings  

<http://www.socioambiental.org/
banco_imagens/pdfs/ParecerALL_
Versaofinal_050707.pdf> Acesso 
em 19 jun.2010)   

11-Evangelista de Souza 
 

 
Estação Evangelista de Souza 
  
 
 
 
 
 
 
 

A estação está localizada na APA 
(Área de Preservação Ambiental) 
Capivari-Monos, da Prefeitura do 
Município de São Paulo, no 
extremo sul da cidade, na divisa 
com São Vicente e Itanhaém. Em 
1957 a estação passou a ser o 
ponto de encontro do ramal de 
Jurubatuba, aberto nesse ano, 
para ligar diretamente o centro da 
cidade de São Paulo à Mairinque-
Santos. Por esse novo ramal, até 
1980 a estação recebia trens de 
subúrbio, enquanto que pela 
Mairinque-Santos os trens de 
passageiros foram suprimidos por 
volta de 1973. Segundo 
GIESBRECHT (2010) “foi mantido 
um trem para os funcionários da 
FEPASA, e mais tarde, nos anos 
80, foi instituído novamente o 
transporte de passageiros na 
linha, mas fazendo apenas o 
trecho entre Embu-Guaçu e 
Santos, até 1997”. Ainda há 
algumas casas da vila de 
ferroviários, com moradores, 
outras estão abandonadas e 
numa delas funciona o Posto do 
Comando Ambiental da Guarda 
Civil Metropolitana de São Paulo. 
É apenas passagem de trens 
cargueiros. Era, em 2000, uma 
região com altos índices de 
marginalidade. Em 2007, após 
uma reforma feita pela ALL, na 
estação funcionavam os 
escritórios de supervisão do pátio, 
tecnologia operacional, e 
escritório da via permanente.  

São Paulo 
 
Localização 
23°55’51.37”S 
46°38’52.92”O 

1934 
Com trilhos. 
Escritório da 
via. 
 

 (*) staf - consiste em um bastão que o chefe da estação entregava ao maquinista do trem. O bastão 

significava que o trem estava com a linha desimpedida à frente, até a estação seguinte, mas quando o bastão 

retornava às mãos da chefia da estação, o significado do staf era diferente: o trem autorizado parava, dando 

vez para outro trem na linha única. (CARVALHO3, 1996 in LICHTI, 2010). 

Fonte: GIESBRECHT, 2010; Pesquisa de campo. 

                                    
3 CARVALHO, Áureo. A região do cerrado, mais perto do porto, via corredor. Artigo publicado 

no livro História de Santos/Poliantéia Santista, de Francisco Martins dos Santos e Fernando Martins 

Lichti, 1996, Editora Caudex Ltda., São Vicente-SP, volume III. Disponível em: 

<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0102z13b.htm> Acesso em: 12 jun. 2010. 
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A maioria das estações mencionadas acima foi estabelecida inicialmente 

em um vagão ou em uma construção em madeira, para posteriormente 

ser substituída por prédio de alvenaria, sendo o caso de: Canguera, 

Caucaia do Alto, Aldeinha, Itaquaciara, Mario Souto, Evangelista de 

Souza. Foram exceções as estações Embu-Guaçu e Engenheiro Marsilac 

que foram inauguradas em prédios de alvenaria. 

 

Entre as estações de Canguera e Caucaia do Alto havia mais uma estação, 

Aguassaí, cuja construção em alvenaria foi inaugurada em 1936. Foi 

demolida e o local hoje é apenas passagem dos trens cargueiros da ALL – 

América Latina Logística. 

 

Na década de 90, a Mairinque-Santos sofreu reformas, oportunidade em 

que foi implantada a bitola dupla (1,00m/1,60m), através do 

assentamento do terceiro trilho, bem como a duplicação no trecho da 

Serra do Mar, sinalização eletrônica operada à distância por comando 

centralizado. Essas soluções melhor atendiam a todos os trens do interior 

paulista a chegarem ao Porto de Santos, e também no sentido inverso. As 

obras faziam parte de um dos programas prioritários do governo federal, 

com recursos do BNDES, uma vez que o trecho pertencia ao corredor 

ferroviário de exportação Araguari-Santos. 

 

 
Figura 17 – Vê-se a linha dupla, em Relatório da FEPASA de 1990, no túnel 16. 

Fonte: Relatório FEPASA-1990, acervo de Rafael Correa. Disponível em: 

<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0102o3.htm>. Acesso em: 12 jun. 2010 
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2.1.1.1.3. Ramal de Perequê 

Os primeiros estudos identificados referentes à construção desse ramal 

remontam a 1949 e tinham por objetivo atender à futura implantação da 

Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA), no município de Cubatão. O 

ramal ferroviário iniciaria na estação de Samaritá, seguiria pelo pé da 

Serra, chegando ao pátio da então Estrada de Ferro Santos Jundiaí. 

 

Em 1973 foram retomados os estudos desse ramal dentro de um 

programa de obras do Estado, visando o escoamento de produtos do 

interior do Estado, bem como dos Estados de Minas Gerais, Goiás e do 

Mato Grosso. A outra finalidade era transportar calcário, dolomita e outros 

minerais, cujas jazidas ficavam nas regiões de Sorocaba e Itapeva, e 

chegar às linhas de produção de aço da COSIPA, em Piaçaguera, 

município de Cubatão. 

 

O ramal saía da localidade de Paratinga (próxima à estação de Samaritá), 

seguindo por 21 quilômetros pelos municípios de Praia Grande, São 

Vicente e Cubatão, até atingir o Pátio de Perequê. Desse pátio saíam 

linhas para ligação com os pátios da COSIPA e do bairro de Piaçaguera, e 

finalmente ao Porto de Santos (OLIVEIRA4, 1996 in LICHTI, 2010), como 

se pode observar no mapa a seguir.  

 

A obra teve grandes dificuldades técnicas, tendo em vista que seu traçado 

interferia na área urbana de Cubatão, bem como em rodovias, adutoras, 

linhas de transmissão elétrica, além de cortes e aterros na Serra do Mar, e 

transposição de áreas de mangue. Custou aos cofres paulistas cerca de 

500 milhões de cruzeiros. (OLIVEIRA3, 1996 in LICHTI, 2010) 

 

                                    
4 OLIVEIRA, Lannes L.M. de. Integração Ferroviária Santos – São Paulo. Artigo publicado no 

livro História de Santos/Poliantéia Santista, de Francisco Martins dos Santos e Fernando Martins 

Lichti, 1996, Editora Caudex Ltda., São Vicente-SP, volume III. 
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Figura 18 – Ramal de Perequê (em vermelho), 2010. 

Fonte: M.R.S. Logística, 2010
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Em maio de 1978, a FEPASA – Ferrovia Paulista S.A., segundo a descrição 

de Geisbrecht (2010), com o objetivo de ligar a estação de Paraitinga, na 

Mairinque-Santos, à estação de Piaçaguera, na Santos-Jundiaí, inaugurou 

os trilhos, em bitola mista, para formar o Ramal de Perequê. 

 

 
Figura 19 – Pátio de Perequê, 2008. 

Fonte: Foto de Israel V. Silva. Disponível em: 

<http://fotolog.terra.com.br/raelrff:1417>. Acesso em: 15 jun. 2010 

 

Esse ramal atualmente é a continuação do “corredor de exportação” “que 

vinha desde Araguari, por um lado, e hoje desde Mato Grosso, pela 

Ferronorte. Os cargueiros descem a serra vindos de Mairinque, em 

Paraitinga entram pelo ramal, chegam a Piaçaguera e daí seguem para o 

porto de Santos, sem passar pela antiga linha métrica, via estações de 

Samaritá e de Ana Costa” (GIESBRECHT, 2010). 

 

O Porto de Santos, conforme estudos de Yamashita (2009), apresentava 

dificuldades para movimentação de um volume de cargas da ordem 80 

milhões de toneladas anuais, dos quais apenas 13% eram transportados 

por ferrovia (9 milhões de toneladas anuais). Para tanto, a ALL – América 

Latina Logística e MRS Logística, empresas ferroviárias possuem direitos 

exclusivos aos corredores de acesso ao Porto e compartilham os trilhos 

devido a intervenção da ANTT (Agência Nacional de Transportes 
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Terrestres). Enfrentam também a dificuldades de existir diferentes bitolas 

(ver mapa a seguir), proporcionando gargalo para chegada ao Porto. 

 

 
Figura 20 – Malha ferroviária, onde se vê que o trecho Mairinque – Perequê, em 

bitola mista. 

Fonte: YAMASHITA, 2009, p.30 

 
Para diminuir tais gargalos, a pesquisadora citada sugere a implantação 

de via dupla nos dois trechos, ora em estudo.  

 

No quadro a seguir estão descritos os principais fatos históricos das 

estações ou pátios de cruzamento do empreendimento e que pertenceram 

ao Ramal de Perequê. 
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Tabela 3 – Estações e pátios do Ramal de Perequê. 

Estação Descrição Município 
Trecho 

Fundação 
Condição 

1-Paraitinga ou Paratinga 

 

Estação de Paratinga Fonte: Foto de 
Ricardo Koracsony, Mar. 2007. 
Disponível em: < 
http://www.panoramio.com/photo/1365
726> Acesso em: 12 jun. 2010 

Foi inaugurada em 1939. A partir de 
maio de 1978, dessa estação passou 
a sair o ramal que vai para Perequê, 
no bairro de Piassagüera, para levar 
trens de carga para junto da Cosipa 
e do polo petroquímico de Cubatão. 
O prédio que existe hoje é recente, 
"padrão Fepasa". (Fontes: Revista 
Ferroviária, no.60, 1978 in 
GEISBRECHT, 2010) Saída para o 
ramal de Piaçaguera ou Perequê. 

Praia Grande 

Mairinque-
Santos 
1957 
Com trilhos. 
 

2-Engenheiro Gladson 

 
 Estação Engenheiro Gladson 
 

A estação de Engenheiro Gladson, 
está situada próxima ao pedágio da 
rodovia Manuel da Nóbrega. Era 
antes denominada de Pátio do km 
115. “É um pátio de manobras, sem 
prédio, apenas desvios, que, aliás, 
não são muitos. "Vindo de Perequê 
para Paraitinga, o desvio se inicia 
logo após a passagem da ferrovia 
por baixo da Pedro Taques. Ele se 
estende por aproximadamente 1,5 
km." (Ricardo Koracsony, 06/2006 in 
GESIBRECHT, 2010). 

São Vicente 

Ramal de 
Perequê. 
2002 
Com trilhos. 
Pátio de 
cruzamento 
 

3-Perequê 

 
Pátio de Perequê 
Fonte: Foto de Guilherme Stabilin, 
s/data. Disponível em: Google earth 
Acesso em: 12 jun. 2010 
 

A estação fica próxima do polo 
industrial de Piaçaguera, ao lado sul 
da rodovia que liga a via Anchieta ao 
Guarujá. É um grande pátio de 
manobras, com 9 linhas com 
capacidade para 400 vagões, e uma 
movimentação de 800 a 1000 
vagões por dia (Antonio A. Gorni, in 
GESIBRECHT, 2010) 

Cubatão 

Ramal de 
Perequê. 
1978 
Com trilhos. 
Pátio de 
manobras. 
 

Fonte: GIESBRECHT, 2010; pesquisa de campo 
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2.1.1.2. Da Soracabana e da Cia. Paulista, à América Latina 

Logística - ALL 

A Estrada de Ferro Sorocabana administrou o trecho Mairinque-Santos no 

período de 1931 a 1971. A Cia. Paulista de Estrada de Ferro era detentora 

do trecho entre Itirapina e Mairinque, também até 1971.  

 

A Sorocabana havia sido criada em 1870, por fazendeiros do setor 

algodoeiro e por concessão do governo imperial. O fator de motivação 

inicial da Paulista havia sido o transporte do café do interior de São Paulo 

em direção ao Porto de Santos.  Todas as ferrovias desse período tiveram 

a exclusiva participação de capital privado, principalmente inglês, sob 

regime de concessão governamental. 

 

Tanto a Sorocabana quanto a Paulista ao longo de sua existência 

enfrentaram crises econômicas nos segmentos que trabalhavam, café e 

algodão, crises políticas, má administração, falta de investimentos para 

correção de traçados, para aquisição de novas máquinas e vagões, a 

quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, em 1929, a Revolução de 30 

no próprio país, a Segunda Guerra Mundial. 

 

A partir da década de 1930, o governo federal fez opção pelo transporte 

rodoviário em detrimento do ferroviário, e mais fortemente depois de 

1950. Em conseqüência, as companhias ferroviárias entraram em 

decadência. As mudanças eram sentidas na alteração do perfil das cargas 

transportadas, com o surgimento das cargas de sementes oleoginosas, 

farelos, em substituição ao café. Caiu também o movimento de 

passageiros.   

 

Em 1971, o governo do Estado de São Paulo formou a FEPASA – Ferrovia 

Paulista S.A., incorporando as ferrovias endividadas, Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, Estrada 
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de Ferro Sorocabana S.A., Estrada de Ferro Araraquara S.A. e Estrada de 

Ferro São Paulo-Minas Gerais. A partir de então, os trechos objeto deste 

relatório passaram a ser administrados pela FEPASA.  

 

De 1980 a 1992, a FEPASA foi drasticamente afetada pela redução 

substancial de investimentos e, em conseqüência, a empresa fez 

demissões em massa (entre 1995 e 1998 demitiu mais de 10 mil 

trabalhadores), permitiu o sucateamento e abandono das linhas, 

equipamentos, máquinas, imóveis e estações. 

 

Em janeiro de 1998, como parte da renegociação da dívida que o governo 

de São Paulo tinha com a União, a FEPASA foi incorporada integralmente à 

RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A. sob a denominação de Malha 

Paulista. 

 

A RFFSA já estava, desde 1992, incluída no programa do governo federal 

de desestatização (PND). Por isso, no mesmo ano de 1998, foi leiloada por 

apenas R$ 245 milhões, sendo beneficiado o consórcio Ferrovias, que 

tinha entre seus componentes o Chase Latin América, a Vale do Rio Doce, 

Desaiev Empreendimentos e Shearer Empreendimentos e cuja empresa 

passou a denominar-se Ferroban – Ferrovias Bandeirantes S.A. A 

Ferroban assumiu o controle da Malha Paulista em 1° de janeiro de 1999, 

por 30 anos (ALL, 2010). 

 

Uma das primeiras providências da Ferroban foi extinguir os trens de 

passageiros e reduzir o seu quadro de funcionários para cerca de 2.750 

funcionários. Com o sistema sucateado por falta de manutenção, a 

Ferroban, em leilão, foi vendida no mesmo ano para a Brasil Ferrovias 

S.A. Em 2006 foi adquirida pela América Latina Logística (ALL) com 

autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), 

através da resolução n° 1471/06, de 31 de maio de 2006 (ANTT, 2006). 
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2.1.1.3. Tratativas, negociações e projeções 

Nos últimos anos houve um incremento considerável nas cargas 

transportadas pela ferrovia. Em 2008, pelos trilhos objeto deste estudo, 

era transportado grande volume de cargas em direção ao porto de Santos, 

porém os gargalos logísticos da ferrovia e do Porto representavam 

barreiras para a competitividade dos produtos de exportação. No mapa a 

seguir pode-se ver a região onde ocorre o gargalo operacional da ferrovia. 

 

 
Figura 21 – Gargalo operacional no trecho Itirapina ao Porto de Santos. 

Fonte: ALL, 2010. 

 

As barreiras eram principalmente quanto à falta de investimentos em 

infraestrutura do setor para atender o crescente volume de cargas, em 

espaço físico já saturado, na área do Porto. 
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Em 2008, o transporte de cargas de soja, milho e açúcar movimentavam, 

entre as estações de Itirapina e Boa Vista, 572 comboios por mês, 

procedentes da ALL Malha Norte5 e ALL Malha Paulista6. Na estação de 

Canguera passavam 674 comboios, mensalmente, procedentes da ALL 

Malha Oeste7. 

 

Cerca de 85% da produção de açúcar do país, até há poucos anos, eram 

transportados preferencialmente por caminhões. Apenas 15% eram feitos 

por via férrea. Porém, os empresários das empresas ferroviárias 

esperavam reverter essa situação. Havia perspectivas de aumento do 

volume de cargas, em função da assinatura de contrato entre a ALL e  a 

Rumo Logística (empresa pertencente ao grupo COSAN e constituída em 

2008, para gerir os ativos dessa). A ALL, em contrapartida, daria garantia 

de prestação de serviços de transporte praticando tarifas competitivas 

para a Rumo. 

 

Após o acordo da ALL com a Rumo houve um grande incremento no 

volume transportado pela ferrovia objeto deste trabalho, como se pode 

observar nos gráficos a seguir, elaborados pela ALL. 

 

                                    
5 Malha Norte – trajeto entre Santa Fé do Sul e Rondonópolis (MT) 
6 Malha Paulista - trajeto que  liga a Baixada Santista/ Porto de Santos às cidades de Santa Fé do 

Sul, Panorama e Colômbia, em um trecho de 2916 km, possibilitando o escoamento da produção 

de estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. (ANTF, 2010) 
7  Malha Oeste - Sua malha liga Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul à cidade de Bauru, 

em São Paulo 
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Figura 22 – Previsão do volume a ser transportado pela ALL,  

em 2010, com o incremento do acordo com a Rumo. 

Fonte: ALL, 2010. 

A Rumo possui no Porto de Santos estrutura de armazenamento e 

embarque de açúcar em terminal de açúcar com capacidade anual de 

embarque da ordem 10 milhões de toneladas, capacidade de 

armazenagem estática de 380 mil toneladas de açúcar a granel e de 55 

mil toneladas de ensacados. Com essa capacidade podia ser considerada 

“a maior instalação portuária especializada no embarque de açúcar do 

mundo” (TEACU, 2010). A Rumo possui ainda sistema logístico multimodal 

para exportação de açúcar e outros granéis sólidos. Pode levar cargas dos 

centros produtores até o Porto de Santos através de transporte 

multimodal, com serviços de armazenagem e embarque de produtos.  

 

Recentemente, em julho de 2010, a Rumo recebeu como sócios os fundos 

de investimento Gávea e Texas Pacific Group (TPG), com aporte de R$ 

400 milhões, o que representava 25% no total, calculado em R$ 1,6 

bilhão. Segundo a Rumo, sua meta até 2010 era movimentar de 9 a 10 

milhões de toneladas de açúcar por safra - o que representava um terço 

da produção total do Centro-Sul do país, sendo 5 milhões em 2010 e 6,5 

milhões a 6,8 milhões de toneladas em 2011. Além disso, o setor já havia 

feito encomendas de 739 vagões e 50 locomotivas, num total de R$ 400 
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milhões, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), por meio da linha Finame, com juros de 4,5% ao ano, 

por 10 anos, com dois de carência. (VALOR ECONÔMICO, 2010).  

 

 
Figura 23 – Vagão da Rumo em Cubatão. 

Conforme o jornal Valor Econômico publicou em 05 de julho de 2010, os 

investimentos seriam da ordem de R$ 535 milhões. 

 

A Rumo possui também terminais de embarque de açúcar em Sumaré, 

Jaú e Pradópolis. Em Pradópolis esta localizada a Usina São Martinho, 

empresa parceira da COSAN/RUMO, e uma das maiores produtoras de 

açúcar e etanol do país. A seguir transcrevemos parte da matéria 

publicada no Valor Econômico. 

 

Há investimentos em curso também na melhoria e duplicação da 

via férrea, incluindo duplicações de trechos, que devem avançar 

nos próximos meses, que somam cerca de R$ 535 milhoes. (...) A 

empresa ainda dispõe de centros de captação em Sumaré, Jaú e 

Pradópolis. O de Sumaré teve seu trecho de 180 quilômetros 

duplicado. (VALOR ECONÔMICO, 2010) 

 

Além disso, a Rumo possui projeto de implantação de esteira Ferroviária 

com capacidade para transporte de 1.000.000 toneladas/mês de produtos 

de origem vegetal à granel, com um ciclo máximo de 2 dias entre o 

carregamento e a entrega dos produtos nos terminais portuários em 

Santos (TEACU, 2010).  
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A Usina São Martinho possui um terminal ferroviário em Pradópolis-SP, o 

qual será operado pela Rumo, em função de acordo firmado entre as duas 

empresas. A São Martinho tinha o compromisso de prestar serviço de 

transbordo para cerca de 500 mil toneladas de açúcar produzidas por ela e 

outras empresas da região. Dessa quantia, a Rumo deveria transportar 

cerca de 300 mil toneladas, por via férrea, diretamente ao Porto de 

Santos, agilizando, assim, o escoamento do produto. Em uma segunda 

fase do acordo, prevista para concretização em 2011, a São Martinho 

deverá ampliar o terminal ferroviário (GAZETA DE PIRACICABA, 2010).  

 

Nos anos de 2008 e 2009, os principais clientes da ALL eram: Usina da 

Barra S.A., COSAN, SUCDEN, AGROTUR, BUNGE, AMAGGI, EQUIPAV, 

ED&FM, Usina Cururipe, Della Coletta, Carneirinho Agroin, Araçatuba 

Logística, Transp. Binacional.  

 

2.1.1.4. Importância e peculiaridades do empreendimento 

A ferrovia que teve origem no transporte de café e algodão do interior do 

Estado, atualmente é importante corredor de exportação, transportando 

as safras de soja e açúcar desde os Estados do Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e São Paulo, para exportação pelo Porto de Santos. 

 

Os municípios de Itirapina e Mairinque, com seus pátios de cruzamentos e 

grandes terminais de carga, eram pólos de interface modal, gerando 

empregos nessas cidades, tanto diretos como indiretos. 

 

A ferrovia tem como uma característica percorrer longos trechos em 

diferentes tipos de zonas: rural, altamente industrializadas, áreas de 

preservação ambiental, mangues e serras. Com as variações topográficas, 

a estrada contempla grande número de obras de arte: pontes, viadutos, 

túneis, etc. Além disso, corta diversos centros urbanos, o que implica em 
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diversas passagens de níveis, com ocorrências de passarelas para 

pedestres em várias locais.  

 

A ferrovia objeto deste estudo é de via única, apresentando destacado 

gargalo operacional. Outra importante peculiaridade dessa ferrovia foi a 

previsão dos antigos arquitetos sobre a importância desses trilhos, os 

quais projetaram as obras e as executaram deixando possível a sua 

expansão. Já há espaço para a duplicação sem necessidade de obras de 

alargamento na maioria das pontes e viadutos, principalmente nos trechos 

mais acidentados, entre os municípios de São Roque e Cubatão.  

 

O empreendimento possui em seus pátios de cruzamento, recursos 

tecnológicos que demandam a necessidade de poucos trabalhadores, bem 

como de poucos recursos a serem instalados em edificações, dispensando 

o uso dos prédios das antigas estações de trem. Muitas estações no 

passado já foram demolidas, a maioria se encontra em desuso, e poucas 

estão recuperadas e de uso das respectivas prefeituras para finalidades 

diversas. Aquelas não inclusas nos contratos de concessão permanecem 

sob responsabilidade da União, sendo poucas de uso da empresa 

concessionária. 

 

O crescimento do volume de trens na área do empreendimento se reveste 

de importância também em função da necessidade do aparelhamento para 

o transporte de açúcar. Os investimentos serão da ordem de R$ 440 

milhões na aquisição de modernos 739 vagões e 50 locomotivas, 

encomendados de empresas de outras unidades da federação como, por 

exemplo, da GE, instalada em Contagem-MG, irradiando assim o 

crescimento econômico e geração de empregos para outros Estados. 

(VALOR ECONÔMICO, 2010) 

 

O desenvolvimento ferroviário proporcionado por esse empreendimento 

deverá também contribuir para a retirada de milhares de caminhões das 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 70 

estradas, reduzindo a emissão de CO2 na atmosfera e o número de 

acidentes nas rodovias. Presume-se que a duplicação desta ferrovia 

retirará das estradas de rodagem cerca de 30 mil caminhões/mês. (NET 

MARINHA, 2010).  

 

2.1.1.5. Situação geral do empreendimento 

O empreendimento está inscrito em trechos ferroviários antigos, 

constituídos desde o século XIX, os quais, na maior parte do tempo, foram 

mantidos pelo capital privado, sob regime de concessão do governo 

federal. A importância dessa ferrovia é das mais destacadas, sendo um 

corredor de exportação que faz a ligação do interior do Estado de São 

Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ao Porto de Santos, o maior do 

País. 

 

Esses trilhos foram inicialmente implantados para escoar as produções de 

café e algodão do interior do Estado, e atualmente transportam açúcar, 

etanol, soja, farelo, milho dentre outros. A ferrovia favoreceu o 

surgimento de povoados no entorno da estação e ao longo das linhas, que 

se transformaram em prósperas cidades, densamente povoadas, ou 

proporcionou o maior desenvolvimento de outros municípios cuja criação 

era mais antiga. Na maioria dos municípios objeto deste empreendimento, 

atualmente, os trilhos cortam a zona urbana central. Em alguns pontos a 

operação ferroviária é prejudicada em função de invasões, com precárias 

moradias, na área de domínio da ferrovia, ou muito próxima dela. A ALL 

tem atuado nestas áreas visando a reintegração de posse, via judicial. 

 

A ferrovia percorre três trechos nitidamente distintos pelas características 

e peculiaridades de cada trecho. No trecho entre Itirapina e Mairinque 

corta dezesseis cidades, das quais nove são cidades de porte médio, com 

populações entre 100 e 300 mil habitantes, com exceção de Campinas 

que já ultrapassa a casa de um milhão de habitantes, as quais na última 
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década se apresentaram entre os municípios cujo PIB mais cresceu no 

país. A região, portanto, tornou-se um pólo industrial. Em 2007, Rio Claro 

e Limeira possuíam parque industrial diversificado, se destacando como 

ceramistas. Americana destacava-se com a indústria de tecidos; Sumaré, 

na indústria automobilística; Hortolândia e Campinas também contavam 

com indústrias de ramos diversos; e Indaiatuba tinha no seu pólo 

industrial fabricantes de computadores, eletrodomésticos e vagões 

ferroviários de passageiros; Salto, Itu e São Roque são estâncias 

turísticas. Além de Alumínio, que não está no rol dos municípios mais 

populosos, mas tem sua vida estreitamente ligada a Companhia Brasileira 

de Alumínio, uma das maiores empresa desse ramo no mundo, com 

utilização de tecnologia de ponta.  

 

Os outros municípios com menor número de habitantes são também 

beneficiados pelo desenvolvimento dos vizinhos, como é o caso de 

Cordeirópolis, Santa Gertrudes e Ipeúna que pertenciam ao maior pólo 

ceramista da América, junto com Limeira e Rio Claro. Nova Odessa que se 

aproveita do desenvolvimento de Americana na fabricação de tecidos e no 

ramo da confecção. Itirapina e Mairinque com vocação de municípios 

ferroviários, possuem importantes pátios de cruzamentos, grandes 

terminais de carga e pólos de interface modal.  A ferrovia cruza, portanto, 

uma das regiões mais desenvolvidas e industrializadas do país para atingir 

o Porto de Santos, no litoral.  

 

No trecho que segue de São Roque, estação de Canguera, aos distritos 

rurais da cidade de São Paulo, Estação Evangelista de Souza, a linha 

passa próxima de comunidade quilombola, em São Roque; corta Áreas de 

Proteção Ambiental (APA) e Área de Proteção de Mananciais (APM) em 

alguns pontos dos municípios desse tramo (Cotia, Itapecerica da Serra, 

São Lourenço da Serra, Embu-guaçu e os distritos de Marsilac e 

Parelheiros). A Aldeia Tekondê Porã, com quase 300 habitantes e a de 

Krukutu, com aproximadamente mil moradores, ficam no distrito paulista 
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de Parelheiros, além da TI Rio Branco de Itanhaém cujas terras 

tangenciam a ferrovia. 

 

No trecho litorâneo, a linha passa por áreas de serra e de mangues. 

Ressalte-se que o empreendimento transpõe inúmeras barreiras naturais, 

atravessando serras, vales, grotas, riachos, rios, etc. o que impôs aos 

construtores elaborados projetos de túneis, pontes, viadutos. Entre as 

Estações de Viracopos e Boa Vista existem três túneis, num total de 950 

metros. Somente no município de São Vicente, na Serra do Mar, são 27 

túneis e 5.400 metros de viadutos e pontes, preparados para linha dupla 

(ALL e LICHTI, 2004), além de centenas de outras obras de arte no total 

da via. Os arquitetos dessa ferrovia já previam as necessidades futuras, 

por isso, desde a estação de Canguera até a de Perequê, a infraestrutura 

já foi edificada nas dimensões necessárias para receber as obras da 

segunda via, não sendo necessárias desapropriações ou novas 

intervenções no meio ambiente ou modificações em áreas urbanas, para 

se concretizar a duplicação da estrada, pois o segundo trilho ocupará área 

dentro da faixa de domínio. 

 

Dos patrimônios ferroviários que se encontram à beira da linha a ser 

duplicada, algumas das antigas estações, atualmente pertencem ao poder 

público. Das 42 estações do trecho em estudo, apenas cinco delas, o que 

corresponde a 12% do total, são patrimônios municipais, e se encontram 

junto aos trilhos do empreendimento. São elas: Itirapina, Limeira, 

Americana, Sumaré e Hortolândia. Essas edificações foram recuperadas, 

com exceção de Hortolândia, e são de uso dos respectivos municípios. 

Próximos das estações há outras edificações, tais como armazéns, casas 

de funcionários, subestações, os quais antigamente eram usados pela 

ferrovia, mas atualmente encontram-se abandonados, ou sendo usados 

para finalidades diversas. Em Cordeirópolis uma antiga Subestação, 

também à margem da ferrovia, está restaurada funcionando como 

Subestação Cultura. 
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A ALL tem, na maioria das ocorrências, apenas pátios de cruzamento de 

trens. São mínimas as instalações usadas pela concessionária. 

 

Os trilhos do empreendimento estão conectados à malha ferroviária tanto 

do Estado de São Paulo, quanto do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 

permitindo o escoamento da grande produção agrícola desses Estados, em 

especial a soja e a cana-de-açúcar. A estrada é de vital importância para o 

escoamento para exportação através do Porto de Santos, das grandes 

safras dos três estados. 

 

Atualmente, a ferrovia objeto deste estudo, apresenta gargalo operacional 

por ser linha ferroviária única, demandando perdas financeiras com 

comboios retidos em pátios de cruzamento, e com aumento considerável 

no tempo de viagem da carga em comparação com o modal rodoviário, 

perdendo eficiência e competitividade. Em 2009, a capacidade da linha era 

de 15 pares de trens/dia, formando uma fila permanente, com uma 

demora média de 48 horas para chegada aos terminais do Porto de 

Santos. Em média, a fila era formada por 12 trens, 48 locomotivas e 960 

vagões carregados. A duplicação da linha permitirá elevar a capacidade 

para até 80 pares de trens/dia, para atender às demandas dos novos 

terminais de açúcar da Rumo, e o aumento do transporte de grãos 

provenientes dos terminais do Mato Grosso. 

 

As circunstâncias de estabilidade econômica do país (a expansão do 

Produto Interno Bruto pode chegar a 7% em 2010), e o aumento da 

produtividade das lavouras, atingindo níveis recordes, são fatores que 

elevam ainda mais a demanda pelo transporte ferroviário desse trecho.  

 

Em 2007 a ALL fez modernizações em diversos pátios de cruzamentos 

ferroviários do âmbito do empreendimento: Cordeirópolis, Tatu, 
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Descampado, Botuxim, Dona Catarina, Canguera, Parada de Linfa, Mario 

Souto e Represa Billing, como se pode observar na figura a seguir. 

 

 
Figura 24 – Investimento em novos pátios (2007). 

Fonte: ALL, 2007 

 

A seguir está o diagrama do trecho Itirapina - Boa Vista, primeiro 

segmento objeto deste estudo. 

 

 
Figura 25 – Diagrama do trecho Itirapina - Boa Vista.   

Fonte: ALL, 2010 
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No trecho entre as estações de Boa Vista e Canguera, 24 quilômetros, 13 

pátios existentes já foram duplicados (licenciamento anterior). Essas 

obras também foram feitas dentro da faixa de domínio. A seguir está o 

diagrama com indicação do trecho Boa Vista – Canguera. 

 

 
Figura 26 – Diagrama do trecho Boa Vista  - Canguera. 

Fonte: ALL, 2010 

 

No trecho entre Canguera e Evangelista, 15 quilômetros, nove pátios de 

cruzamentos já existentes foram duplicados. A seguir está diagrama da 

com indicação do trecho Canguera-Evangelista. 

 

 
Figura 27 – Diagrama do trecho Canguera – Evangelista. 

Fonte: ALL, 2010 

 

A infraestrutura já está pronta na maior parte do trecho, com a maioria 

das pontes e galerias, túneis, viadutos já nas dimensões para receber a 

segunda linha, como se vê na foto a seguir. 
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Figura 28 – Trecho entre Canguera e Evangelista. 

Fonte: ALL, 2010 

 

No trecho Paratinga – Perequê, 3,2 quilômetros, dois pátios de 

cruzamentos existentes já foram duplicados, em obras realizadas dentro 

da faixa de domínio. A seguir está o gráfico da estrada com indicação do 

trecho Paratinga-Perequê. 

 

 
Figura 29 – Gráfico do trecho Paratinga – Perequê. 

Fonte: ALL, 2010 

 

Nesse trecho também a infraestrutura já está praticamente pronta, com a 

maioria das pontes e galerias, túneis, viadutos já nas dimensões para 

receber a segunda linha, como se vê na foto a seguir. 
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Figura 30 – Trecho entre Paratinga – Perequê. 

Fonte: ALL, 2010 
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2.1.2. Objetivos e justificativas do empreendimento8 

A malha ferroviária brasileira consiste de um total de 29.706 quilômetros 

de linhas, que estão predominantemente concentradas nas regiões Sul, 

Sudeste, e Centro-Oeste do país. A malha brasileira é a sétima maior do 

mundo em termos de transporte de carga, com 221 bilhões de TKUs 

transportados em 2005. Durante o mesmo ano, a área servida pela malha 

ferroviária brasileira respondeu por aproximadamente 74% do PIB 

brasileiro. Todavia, a atual infra-estrutura não é suficiente para atender a 

demanda por transporte ferroviário. A densidade das vias ferroviárias no 

Brasil é aproximadamente 5,8 vezes menor que nos Estados Unidos e 

muitos corredores já operam em sua capacidade máxima (ALL, 2010). 

 

 
Figura 31 – Sistema ferroviário nacional, com destaque para a região sul e 

sudeste. 

Fonte: ANTT, 2010. 

 

                                    
8 Mais informações associadas à seção em 2.1.1.3. 
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Antes da desestatização das ferrovias brasileiras, a condição inadequada 

das linhas, bem como o alto índice de cruzamentos resultou em elevado 

índice de interrupções operacionais, ciclos longos e uma baixa velocidade 

média dos trens comerciais. Desde a desestatização, melhorias 

significativas foram efetuadas nas malhas ferroviárias como conseqüência 

dos investimentos em linhas e na infra-estrutura. Entre 1997 e 2003, o 

volume de cargas transportadas aumentou em 20% e a parcela do 

transporte ferroviário no total dos serviços de transporte brasileiro no 

Brasil cresceu de 19% para 21%. Durante o mesmo período, os acidentes 

do setor foram reduzidos em 44%, a produtividade foi duplicada e 

investimentos de aproximadamente R$ 6,3 bilhões foram feitos (ALL, 

2010). 

 

O trecho Itirapina-Perequê compõe o maior corredor de exportação da 

ALL, a ligação denominada “Alto Araguaia ao Porto de Santos”, entre as 

cidades de Alto Araguaia-MT e Santos–SP. Destaca-se também pela 

extrema importância no atual transporte ferroviário, possibilitando a 

integração das operações dos trens de carga das concessionárias MRS, 

FCA e ALL no escoamento e fluxo de cargas captados nas regiões Centro-

Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, com destino ao Porto de Santos. 

 

A via em questão é conhecida pelo intenso tráfego de trens procedentes 

dos terminais rodoferroviários em operação de Alto Taquari e Alto 

Araguaia, localizados no estado de Mato Grosso, cujas composições são 

caracterizadas por formação de longos e pesados trens unitários. Nesse 

sentido, a implantação atual da obra denominada “projeto Rondonópolis”, 

que prevê o prolongamento da ferrovia construída pela antiga 

FERRONORTE, somada à integração futura da ferrovia “NORTE-SUL” no 

corredor de bitola larga, deverão estabelecer maior captação de grãos e 

de novos produtos, indicando uma pressão maior de demanda do 

transporte de cargas ferroviárias ao Porto de Santos. 
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Com base na produção agrícola de 2007 (IBGE, 2007), o estado de Mato 

Grosso é o segundo maior produtor de cereais, leguminosas e oleaginosas 

do país, representando 18,2% da produção total. Nos últimos 10 anos, foi 

o estado que apresentou a maior taxa de crescimento da produção 

agrícola saindo de 8,3 milhões de toneladas em 1997 para 19,7 milhões 

de toneladas em 2006, ou seja, um crescimento médio anual de 10,1%.  

 
O estado é o maior produtor de soja, representando 62,1% da produção 

de cereais, leguminosas e oleaginosas. Além disso, o Mato Grosso 

também figura como o segundo maior produtor de milho e sorgo, e o 

quinto maior de cana de açúcar do Brasil. Em termos de participação, a 

soja, que em 2006 representava cerca de 70,0% da produção do estado, 

cedeu espaço para o milho, que na safra de 2007 teve um aumento de 

45,0%, passando a representar 24,9% da produção de grãos 

matogrossenses. Segundo o IBGE, a redução da oleaginosa está 

relacionada com o aumento dos custos dos insumos e dos transportes, 

que vêm reduzindo a margem de lucro dos agricultores.  

 
Mantendo-se a tendência de crescimento, com base em dados históricos 

do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), é factível 

projetar uma produção de grãos em Mato Grosso para 2027 de 84,5 

milhões de toneladas. O volume que deveria seguir para exportação, pelo 

porto de Santos seria de 50,9 milhões de toneladas, conforme tabelas a 

seguir. 
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Tabela 4- Previsão de produção de soja e milho para o Estado de Mato Grosso. 

Previsão de produção para Mato Grosso (103 toneladas) 
Produtos 

2012 2017 2022 2027 

Soja 21.823 30.334 42.164 58.608 

Milho 9.656 13.422 18.656 25.931 

Total 31.479 43.756 60.820 84.539 

Fonte: ALL, 2007. 

 
Tabela 5 – Previsão de exportação para Estado de Mato Grosso. 

Previsão de exportação para Mato Grosso 

(103 toneladas) 

 

2012 2017 2022 2027 

Volume total 31.479 43.756 60.820 84.539 

Processamento interno 17.436 31.559 53.721 74.671 

Exportação Processada 10.462 18.935 32.233 44.803 

Exportação Direta 13.317 10.884 4.381 6.089 

Exportação Total 23.779 29.819 36.614 50.892 

Fonte: ALL, 2007. 

 

O escoamento de grande parte destes produtos agrícolas, que visam à 

exportação, é feito atualmente por via rodoviária até a região de Alto 

Araguaia, onde partem através da ferrovia para o Porto de Santos. 

 
Até meados dos anos 1990, praticamente toda a exportação da soja em 

grãos de Mato Grosso era realizada pelos portos do Sul e Sudeste, sendo 

que o corredor tradicional de escoamento da produção agrícola era 

através de rodovias em direção aos Portos de Paranaguá e de Santos 

(Santos teve 35,7% da exportação de soja em 2006). Embora o modal 

ferroviário também já fosse utilizado para o transporte da safra destinada 

ao exterior, foi somente a partir do programa federal de concessões, que 

a participação das estradas de ferro na matriz logística tornou-se mais 

representativa. O crescimento da participação do Porto de Santos na 

exportação agrícola, de 1996 até 2003, está associado à maior utilização 

das ferrovias para o transporte da soja. 
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A partir dos investimentos realizados na Ferronorte as ineficiências do 

transporte ferroviário foram parcialmente resolvidas, em especial no 

tocante ao seu aspecto mais relevante para o cliente da carga, o custo do 

transporte.  

 
Somado a essa conjunção o projeto “Rumo” que demandará produtos 

como açúcar e etanol com destino ao processamento e/ou consumo ao 

Estado de São Paulo e à exportação, pelo porto de Santos, contribuiria 

para aumento do gargalo operacional, já pressionado pela necessidade de 

escoamento de commodities agrícolas. Esta condição operacional 

determina, portanto, a necessidade de melhoria da infraestrutura 

ferroviária, como a duplicação do trecho entre Itirapina – Perequê.  

 

 
Figura 32 – Mapa ferroviário do Brasil destacando o local operacionalmente 

comprometido pelo fluxo elevado de composições sobre mesma linha. 
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A tabela a seguir analisa conjuntamente a situação atual dos sistemas de 

transporte regional e as suas perspectivas futuras com a duplicação da 

linha e a sua operação. Permite observar os benefícios da realização das 

obras e de que forma estes benefícios afetam o sistema de transporte 

regional considerando os principais modais de transporte de cargas.  

 

Tabela 6 – Análise integrada de variáveis do transporte de cargas regional. 

Variáveis do sistema de 

transporte regional 
Sem o empreendimento Com o empreendimento 

Tráfego de carretas em 

rodovias e vias públicas 

Tendência de aumento do 

número de carretas 

circulando em estradas 

federais, estaduais e 

municipais prejudicando a 

fluidez destas vias para a 

população, a estrutura de 

pavimentação e 

aumentando o risco de 

acidentes. 

Investimentos como o da 

duplicação do trecho 

Itirapina-Perequê 

representam aumento da 

capacidade de escoamento 

de cargas, que 

anteriormente seriam 

escoadas para o porto de 

Santos por via rodoviária, 

reduzindo sobremaneira a 

pressão sobre estradas 

federais, estaduais e 

municipais. 

 

 

Modal marítimo de 

exportação (Porto de 

Santos) 

Atendimento das demandas 

estabelecidas pelo governo 

para a exportação 

comprometido em função 

do gargalo ferroviário 

formado a partir da junção 

de linhas férreas e a 

operação de mais de uma 

concessionária em um único 

trecho 

A duplicação visa 

justamente suprir as 

demandas estabelecidas 

pelo governo federal e 

desafogar o corredor Alto 

Araguaia-Santos sem 

prejuízo operacional para as 

concessionárias que 

utilizam este trecho. 

Atendimento da demanda 

de escoamento de açúcar e 

etanol, principais produtos 

do projeto Rumo. 
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Variáveis do sistema de 

transporte regional 
Sem o empreendimento Com o empreendimento 

Modal ferroviário saturado 

A não duplicação da linha 

férrea no trecho Itirapina-

Perequê, conforme já 

apresentado, representa de 

maneira geral em redução 

dos ganhos da união com 

exportação decorrente da 

limitação imposta pela 

situação operacional atual 

na ferrovia. A demanda de 

escoamento dos grãos 

provenientes do Mato 

Grosso, maior produtor de 

soja do país, não será 

atendida sem melhoria na 

infraestrutura ferroviária, 

que inicia-se na duplicação 

deste trecho. 

 

Trafegar na linha existente 

na situação em que a 

mesma se encontra hoje, 

com a utilização do 

corredor pela ALL, FCA e 

MRS, aumenta o risco de 

acidentes das mais variadas 

proporções. 

 

O gargalo existente neste 

corredor ferroviário seria 

eliminado com a duplicação 

da linha entre Itirapina-

Perequê permitindo um 

tráfego de maior agilidade 

no escoamento de grãos 

oriundos do Mato Grosso e 

principalmente atendimento 

da demanda do projeto 

Rumo para transporte de 

açúcar e etanol. 

 

As melhorias na segurança 

do transporte ferroviário 

tanto para a população 

mais próxima a faixa de 

domínio como aos próprios 

colaboradores seria 

evidente, pois o trecho 

suportaria o trafego das 

composições da FCA e MRS, 

além da concessionária ALL. 

 

Do ponto de vista sócio-

econômico a adequação na 

infraestrutura ferroviária 

permite uma maior 

captação de recursos aos 

governos federal, estadual 

e municipal possibilitando 

investimentos em vários 

setores nos municípios da 

área de influência. 
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Conforme mencionado em 2.1.1.3, o acordo entre a ALL e a Rumo 

possibilitou grande elevação no volume transportado pela ferrovia objeto 

deste estudo, e além do escoamento de cargas derivado desta parceria, o 

modal apresenta diversos outros clientes, parceiros e usuários da linha 

férrea. 

 

A problemática operacional, que justifica a necessidade de duplicação, 

pode ser entendida da seguinte forma: por Itirapina passam cerca de 572 

composições/mês oriundas da malha norte, prioritariamente com 

escoamento de grãos produzidos no Mato Grosso e composições com 

cargas variadas da malha oeste. No pátio de Boa Vista, importante 

entroncamento ferroviário, juntam-se ao tráfego mencionado 

anteriormente composições da FCA e MRS. Adiante neste trecho, mais 

precisamente no pátio de Canguera, ocorre um incremento significativo no 

número de composições em relação a Itirapina, que passa de 572 para 

674 composições/mês com destino a porto de Santos.  

 

 
Figura 33 – Gráficos indicativos da saturação no transporte de cargas entre 

subtrecho de Campinas – Paratinga, componente do trecho Itirapina – Perequê.     
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O índice de saturação do corredor ferroviário em questão, proposto pela 

concessionária pode ser observado na figura anterior onde ocorreu 

acréscimo de 14% no mês de abril de 2010, em relação ao ano de 2009. 

Tal situação pode ser explicada pelo crescimento de descarga (vagões/dia) 

que apresentou acréscimo de 11% entre janeiro e abril e o volume (MM 

TKU) com valor de 951 no inicio do ano para marca de 1570 (MM TKU) no 

mês de abril do mesmo ano. 

 

Para o projeto da duplicação em parceria com Cosan/Rumo a ALL 

garantirá, no transporte, curva de volume mínimo, chegando a 1,09 

milhão de toneladas por mês a partir do quarto ano. Também vai 

assegurar prática de tarifas competitivas em relação ao modal rodoviário, 

gestão das obras e indicação dos fornecedores de locomotivas e vagões e 

pagamento de aluguel dos equipamentos em valor proporcional ao 

transporte efetivo de açúcar e derivados.  

 

Com a implementação do investimento da Rumo, a ALL terá capacidades 

operacionais adicionais crescentes para a prestação do serviço de 

transporte, que serão proporcionais ao investimento anual a ser 

executado pela Rumo. No primeiro ano, a capacidade será de 545 mil 

toneladas (t), no segundo de 666 mil t, no terceiro de 787 mil t, no quarto 

de 1.090 mil t e no quinto de 1.112 mil t. Os contratos prevêem o 

transporte com destino ao Porto de Santos (SP) de aproximadamente 9 

milhões de toneladas por ano após a conclusão do investimento e 184 

milhões de toneladas de produto no período de 2010 a 2028, caso as 

condições contratuais sejam implementadas. Essa quantidade adicional 

assegura um crescimento significativo, visto que no ano de 2008 o volume 

total transportado pela ALL foi de apenas 2 milhões de toneladas de 

açúcar e derivados. Esse projeto fará com que a Rumo possa explorar o 

potencial futuro de seu terminal portuário de açúcar, que é o maior do 

mundo, com capacidade estática de armazenagem de 435 mil toneladas e 

capacidade anual de embarque de 15 milhões de toneladas de açúcar ou 
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grãos, operando, além de granéis sólidos, açúcar ensacado (EXAME, 

2010). 

 
Tabela 7 – Demanda de serviços atuais e prevista com a duplicação do trecho 

Itirapina-Perequê. 

Produtos Atual Prevista 
Etanol * * 

Commodities 
agrícolas * 4.000.000 

t/ano 

Celulose * 4.500.000 
t/ano 

Areia 
100.000 t / 

ano * 

Containeres * 100.000 
cnt/mês 

Total 2 MM t/ano 9 MM t/ano 
*Números não informados. 

 

Tabela 8 – Estimativas de cargas de açúcar ( milhões de toneladas). 

Produto 2010 2011 2012 2013 
Açúcar 2,500 3,500 4,000 5,300 

 

Tabela 9 – Estimativa de volume de carga para os primeiros quatro anos pós 

duplicação 

Trecho 
ferroviário Volume de cargas por mês 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano Itirapina-
Perequê 545.000 

t/mês 
666.111 
t/mês 

787.222 
t/mês 

1.090.000 
t/mês 

Fonte: Adaptado de NORBRIDGE Inc, 2010. 

 

Tabela 10 – Estimativa do tráfego de trens carregados de açúcar do projeto 

RUMO para quatro anos.  

Trecho 
ferroviário 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Itirapina – 
Perequê – Porto 

de Santos 
3,0 trens/dia 3,7 trens/dia 4,3 trens/dia 5,8 trens/dia 

Fonte: Adaptado NORBRIDGE Inc, 2010. 
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2.1.2.1. Comparação de modais 

Considerando os diferentes modais visando a análise das vantagens 

decorrentes da duplicação do trecho Itirapina-Perequê, comparou-se 

sucintamente dados relativos ao desempenho comercial e ambiental dos 

modais. Considera-se que a não duplicação da ferrovia implica na 

manutenção e ampliação do transporte regional dos produtos previstos 

por via rodoviária, através de caminhões que também tem seu 

deslocamento viabilizado pela combustão de diesel, como ocorre 

atualmente. 

 

Além disso, estes modais também foram comparados ao modal 

hidroviário. Os dados que formaram a base de comparação são 

apresentados na tabela a seguir, e permitem visualizar que o transporte 

ferroviário apresenta um desempenho diferenciado, e naqueles locais em 

que está disponível, isto constitui grande vantagem sobre o modal 

rodoviário. 

 

O modal hidroviário apresenta também bons índices de desempenho, 

porém a restrição locacional e a disponibilidade se impõem 

significativamente sobre as necessidades de transporte existentes 

(localização das áreas produtivas e de consumo e exportação). 

 

Desta forma, percebe-se que a duplicação deste trecho ferroviário 

existente amplia a oferta de um tipo de transporte com desempenho 

energético superior à outra alternativa viável (rodoviário), constituindo-se 

em mais uma ferramenta para o desenvolvimento, somando-se a todos os 

demais modais, favorecendo, inclusive, a intermodalidade. 
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Tabela 11 - Comparação de fatores energéticos, ambientais, sociais, econômicos 

e financeiros entre modais de transporte. 

Modal 
Item comparativo 

Hidroviário Ferroviário Rodoviário 

Estrutura para transporte 
de 6.000t de produtos1 

1 comboio duplo 
Tietê (4 chatas e 
1 empurrador) 

2,9 composições de 
vagões Hopper (86 

vagões) 

172 carretas bi-
trem  

Comprimento da 
estrutura demandada1 

150 m 1.700 m 
3.500 m parado e 

26.000 m em 
movimento. 

Força de tração – 1CV 
arrasta sobre2 

4.000 kg 500 kg 150 kg 

Potência específica em 
HP/Tpb (horse-power por 
tonelada porte bruto)2 

0,3 0,5 7,4 

1 kg de carvão mineral 
transporta 1 tonelada de 
carga por2 

40 km 20 km 6,5 km 

Consumo médio de 
combustível em L/103TKU 
(litros por mil toneladas 
por quilômetro útil)3 

5 10 56 

Distância percorrida em 
quilômetros com carga de 
1 tonelada, com 1 galão 
de combustível4 

952 km 374 km 109 km 

Eficiência energética em 
t/HP5 5,00 0,75 0,17 

Distância percorrida a 
custo de US$ 1,01 

125 km 62,5 km 31,25 km 

Custo em R$/t/km (reais 
por tonelada por 
quilômetro)2 

0,009 0,016 0,056 

Frete médio padrão em 
US$/103TKU (dólar por 
mil toneladas por 
quilômetro útil)3 

8 16 32 

Emissão de CO2 em 
kg/103TKU (quilograma 
de dióxido de carbono 
emitido por mil toneladas 
por quilômetro útil 
transportadas)6 

20 34 116 

Emissão de NOX em 254 831 4.617 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 90 

Modal 
Item comparativo 

Hidroviário Ferroviário Rodoviário 
kg/103TKU (quilograma 
de óxidos de nitrogênio 
emitido por mil toneladas 
por quilômetro útil 
transportadas)6 

Acidentes em n° de 
acidentes por bilhão (109) 
de TKU transportada 

- * 
7,13 (Ferronorte)7 
4,14 (Nacional) 8 67,69 

Vida útil (anos)2 50 30 10 

* não foi possível estimar o n° de acidentes hidroviários pela falta de dados na literatura 

consultada. 

Fontes: 
1 - MAC DOWELL, 2007; 
2 - DERGO, VALEC, AHITAR/MT in MAC DOWELL, 2007; 
3 - ANTT, ANTAQ, MACROLOGISTICA in MAC DOWELL, 2007; 
4 - EASTMAN, 1980, in USDOT, 1994, in MAC DOWELL, 2007; 
5 – MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 1997, in PERRUPATO, 2009. 
6 - DOT/Maritime Administration in PERRUPATO, 2009. 
7 - ANTT, 2007 (estimativa com base em dados da Ferronorte para o ano de 2007) 

8 – ANTT, 2007; Relatório Anual das Concessionárias (estimativa com base em dados da 

toda a rede ferroviário nacional para o ano de 2007) 
9- CNT, 2009 e DNIT, 2007 (estimativa com base em dados de 2006 considerando apenas 

veículos de carga em acidentes com vítima em todo o país). 
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2.1.3. Localização geográfica 

O empreendimento localiza-se inteiramente no Estado de São Paulo, 

porém integra uma malha ferroviária que se expande além destas divisas, 

especialmente em direção ao Mato Grosso. A duplicação em estudo 

abrange dois sub-trechos, o primeiro entre Itirapina (pátio de Itirapina) e 

São Paulo (pátio de Evangelista de Souza), e o segundo entre Praia 

Grande/São Vicente (pátio de Paratinga) e Cubatão (pátio de Perequê). 

 

O empreendimento, suas áreas de influência, a caracterização ambiental 

do entorno e demais temas relevantes ao estudo foram, sempre que 

possível, retratados graficamente na forma de mapas temáticos e cartas-

imagem, os quais atuam como ferramentas na compreensão das 

características da relação entre este, a comunidade e o meio ambiente. 

 

Os produtos cartográficos desenvolvidos no âmbito do presente projeto 

foram elaborados com o auxílio do software de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) denominado ArcGIS 9.3.1 (ESRI). As ferramentas 

computacionais para geoprocessamento, chamadas de SIG, permitem 

realizar análises complexas, ao integrar dados obtidos de diversas fontes 

em diferentes formatos, criando banco de dados georreferenciados 

(MEDEIROS, 1999). 

 

Todos os dados espaciais estão armazenados no sistema de coordenadas 

cartesianas e no sistema de projeção UTM (Universal Transverso de 

Mercator), sendo que o fuso adotado refere-se ao 23 sul. O datum 

horizontal corresponde ao SAD-69 (Datum Sulamericano de 1969), 

enquanto que o datum vertical ao de Imbituba/SC. 

 

Abaixo são detalhados os produtos cartográficos construídos, seu formato, 

os dados que o compõe e suas fontes. 
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Tabela 12 - Produtos cartográficos 

Produto cartográfico Formato Plano de informação Fonte Ano 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 01 - Área de Influência Direta (AID) 
do Meio Sócio-Econômico 

(Escala: 1:150.000) / Folhas A, B e C 
A1 

Imagem Landsat 7 ETM+ NASA 2009 e 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 
02 - Áreas de Influência Direta (AID) e 
Indireta (AII) dos Meios Físico e Biótico 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 
A1 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
03 - Áreas Urbanas e Localidades 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 

Áreas Urbanas – Imagem 
Landsat 7 ETM+ 

NASA 2000 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 
04 - Rede de Drenagem 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B A1 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
05 - Bacias Hidrográficas 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B A1 

Bacias Hidrográficas do 
Estado de São Paulo 

PEMH 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

06 - Terras Indígenas, assentamentos e 
comunidades quilombolas 

(Escala: 1:200.000) / Folha Única 
A1 

Terras Indígenas FUNAI 2010 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

07 - Mapa de Biomas 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 

Biomas do Brasil IBGE 2008 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

08 - Mapa de Fitofisionomias 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 

Fitofisionomias ANEEL 2007 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
09 - Áreas Prioritárias à Conservação 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B A1 

Áreas Prioritárias à 
Conservação 

MMA 2007 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

10 - Unidades de Conservação 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 

Unidades de Conservação ANA e IBAMA 2010 e 2008 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 
11 - Mapa Hipsométrico 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B A1 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 
12 - Mapa de Declividade 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B A1 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 
13 - Cartaimagem 

(Escala: 1:100.000) / 
Folhas A, B, C, D, E, F e G 

A1 (Folhas A, 
B, C, D, E e 

F) / A2 
(Folha G) Imagem Landsat 7 ETM+ NASA 2009 e 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 14 - Mapa de Conjuntos Habitacionais 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 

Base Cartográfica – Cartas IBGE Vários 
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Produto cartográfico Formato Plano de informação Fonte Ano 

Topográficas (1:50.000) 
Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

Observação em campo de 
Conjuntos Habitacionais 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
15 - Mapa de Linhas de Transmissão 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B A1 

Observação em campo de 
Linhas de Transmissão 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

16 - Mapa de Áreas de Risco e Focos de 
Incêndio (Escala: 1:200.000) / 

Folhas A e B 
A1 

Dados de Risco e 
Focos de Incêndio 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
17 - Mapa de Aparelhos de Mudança de 
Vias (Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 
Observação em campo de 

Aparelhos de Mudança 
de Vias 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

18 – Mapa de Registro de Presença 
Animal e Evidências de Animais Mortos 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 
A1 

Observação em campo de 
Presença Animal e Ossos 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

19 – Mapa do Estado de Conservação das 
Estações e Patrimônio da Rede 

Ferroviária (Escala: 1:200.000) / Folhas 
A e B 

A1 
Observação em campo de 
Estações e Patrimônio da 

Rede Ferroviária 
Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

20 – Mapa de Localização de Pontes e 
Túneis (Escala: 1:200.000) / Folhas A e 

B 
A1 

Observação em campo de 
Pontes e Túneis 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

21 – Mapa de Registro de Passivos 
Ambientais (Escala: 1:200.000) / 

Folhas A e B 
A1 

Observação em campo de 
Passivos Ambientais 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

22 – Mapa de Registro de Corpos Hídricos 
(Escala: 1:200.000) / 

Folhas A e B 
A1 

Observação em campo de 
Corpos Hídricos 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
23 – Mapa de Estruturas de Drenagem 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B A1 

Observação em campo de 
Estruturas de Drenagem 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

24 – Mapa de Passagens de Nível 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 

Observação em campo de Cia Ambiental 2010 
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Produto cartográfico Formato Plano de informação Fonte Ano 

Passagens de Nível 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

25 – Mapa de Passagens em Nível 
Inferior (Escala: 1:200.000) / 

Folhas A e B 
A1 

Observação em campo de 
Passagens de Nível Inferior 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

26 – Mapa de Passagens em Nível 
Superior (Escala: 1:200.000) / 

Folhas A e B 
A1 

Observação em campo de 
Passagens de Nível Superior 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

27 – Mapa de Localização dos Processos 
Erosivos (Escala: 1:200.000) / 

Folhas A e B 
A1 

Observação em campo de 
Processos Erosivos 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
28 – Mapa de Localização dos Processos 

de Movimento de Massa 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 
Observação em campo de 
Processos de Movimento 

de Massa 
Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

29 – Mapa de Registro de 
Elementos Geotécnicos 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 
A1 

Observação em campo de 
elementos Geotécnicos 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

30 – Mapa de Localização de Referências 
Habitacionais (Escala: 1:200.000) / 

Folhas A e B 
A1 

Observação em campo de 
Referências Habitacionais 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

31 – Mapa de Localização dos Marcos 
de Quilometragem 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 
A1 

Marcos de Quilometragem Projeto Rumo 
ALL/COSAN 

2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
32 – Mapa Geológico 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 
A1 

Geologia - Mapa Geológico 
do Estado de São Paulo 

(1:750.000) 
CPRM 2006 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
33 – Mapa Hidrogeológico 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B A1 Hidrogeologia - Mapa de 
Domínios/Subdomínios 

Hidrogeológicos do Brasil 
(1:2.500.000); e Mapa 

Hidrogeológico de São Paulo 
(1:1.000.000). 

CPRM e DAEE 2007 e 2005 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

34 – Mapa de Captação e Lançamento 
de Efluentes (Escala: 1:200.000) / 

Folhas A e B 

A1 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
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Produto cartográfico Formato Plano de informação Fonte Ano 

Pontos de Captação e 
Lançamento de Efluentes, 

Dados de Recursos Hídricos 
do Estado de São Paulo 

DAEE 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
35 – Mapa de Recursos Minerais 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B A1 

Pontos de Localização de 
Recursos Minerais 

DNPM 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

36 – Mapa de Direitos Minerários (Escala: 
1:200.000) / Folhas A e B 

A1 

Áreas de Direitos Minerários DNPM 2010 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
37 – Mapa Geomorfológico 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 
A1 

Geomorfologia – Mapa 
Geomorfológico de São Paulo 

(1:500.000) 
IPT 1997 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
38 – Mapa Pedológico 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B A1 

Pedologia - Atlas Nacional do 
Brasil (1:5.000.000) 

IBGE 2000 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

39 – Mapa de Aptidão Agrícola 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 

Aptidão Agrícola do Brasil IBAMA 2000 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

40 – Mapa de Suscetibilidade à Erosão 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 

Suscetibilidade à Erosão Cia Ambiental 2010 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

41 – Mapa de Unidades 
Geológico-Geotécnicas 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 
A1 

Unidades Geológico-
Geotécnicas. 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

42 – Mapa de Riscos Geológicos-
Geotécnico 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 
A1 

Unidades de Riscos 
Geológicos 

Cia Ambiental 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

43 – Mapa de Áreas de Preservação 
Permanente em Corpos Hídricos 

(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 
A1 

Áreas de Preservação 
Permanente 

Max Gaia 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

44 – Mapa de Áreas de Preservação 
Permanente em Elementos 

Geomorfológicos 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 

Áreas de Preservação 
Permanente 

Max Gaia 2010 

Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 

Pontos de campo 
(Escala: 1:200.000) / Folhas A e B 

A1 

Imagem Landsat 7 ETM+ NASA 2009 e 2010 
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Produto cartográfico Formato Plano de informação Fonte Ano 

Base Cartográfica – Cartas 
Topográficas (1:50.000) 

IBGE Vários 

Pontos de campo Cia Ambiental 2010 
Divisão Política do Brasil IBGE 2007 
Imagem Landsat 7 ETM+ NASA 2009 e 2010 

Altimetria - SRTM 2 NASA 2006 
Mapa de áreas de amostragem de fauna 

(Escala: 1:50.000) / Área 1, 2, 3 e 4 A4 

Dados de campo Cia Ambiental 2010 

 

Para avaliação do uso e ocupação do solo na área de influência do 

empreendimento optou-se pelo emprego de cartas-imagem, que 

permitem, através da interpretação das imagens de satélite, perceber este 

tipo de variável ambiental com boa distinção entre feições como 

vegetação nativa, reflorestamentos, áreas agrícolas e de pastagens, 

hidrografia, rede de transportes e áreas urbanas, de acordo com a 

resolução espacial empregada (média resolução, 30 m). Em conjunto com 

os demais mapas temáticos, há uma grande base de dados para subsidiar 

e contribuir com itens do diagnóstico ambiental da região. 

 

Dada a etapa de licenciamento atual, este tipo de mapeamento foi julgado 

mais adequado para uma área extensa como as áreas de influência 

selecionadas por critérios técnicos, sendo recomendado o mapeamento do 

uso e ocupação do solo em escala reduzida (maior nível de detalhes, 

empregando-se imagens de alta resolução espacial) para o licenciamento 

de instalação, e para o entorno imediato da ferrovia, onde os impactos 

diretos serão percebidos de maneira mais intensa, e onde dar-se-á a 

intervenção propriamente dita. Desta forma, constrói-se ferramenta 

adequada para a classificação de fitofisionomias em uma área física 

compatível com a necessidade de detalhamento, subsidiando 

especialmente os processos de autorização de supressão de vegetação 

que serão demandando na etapa oportuna. 

 

As cenas (imagens do sensor Landsat 7 ETM+) utilizadas para o trabalho 

são apresentadas a seguir: 

1) 220/75, 220/76 e 220/77 de 24/05/2009; 

2) 219/75, 220/76 de 04/05/2010 e 219/77 de 18/04/2010. 
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As diferentes datas das cenas decorrem da variação da cobertura de 

nuvens. A composição utilizada para apresentação das imagens no estudo, 

foi realizada com as bandas R5, G4, B3, para priorizar a diferenciação do 

uso da terra. Foi aplicado um realce linear 2% na imagem final, para 

realçar a sua qualidade. 

 

Com o objetivo de eliminar erros geométricos advindos principalmente em 

função do movimento de espelho de imageamento, variações de altitude, 

posição e velocidades da plataforma bem como erros advindos do 

movimento de rotação e curvatura da Terra, foi necessário realizar o 

registro e georeferenciamento das imagens. Para tanto, foi utilizado o 

método de registro “imagem para imagem”. 

 

Tal método consiste na coleta de pontos de controle (Ground Control 

Points) sobre uma imagem "base" já georeferenciada. Tais pontos são 

utilizados para correção da imagem bruta a ser georefrenciada. O método 

"warping" (procedimento que, com base nos pontos de controle, na 

seleção de um método de transformação e reamostragem, atribui às 

coordenadas digitais da imagem bruta um sistema de referência terrestre) 

utilizado foi o polinomial, que proporciona uma transformação global na 

imagem, cuja magnitude varia de acordo com o grau selecionado (do 1° 

ao n-ésimo grau). 

 

Para este trabalho foi utilizado o polinômio de 2º grau. Ainda, com relação 

ao método de reamostragem utilizado, optou-se por utilizar o método 

bilinear, que executa reamostragem a partir da interpolação linear de 

quatro pixels da imagem original. 

 

Salienta-se que todos os procedimentos adotados tiveram como base 

imagens com Sistema de Projeção UTM e Datum Horizontal WGS 84. 
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Por fim, os mapas são apresentados prioritariamente em folhas formato 

A1, por permitirem a representação das feições e imagens desejadas nas 

escalas consideradas adequadas ao empreendimento linear de grande 

extensão. 
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2.1.4. Inserção regional e legislação ambiental 

2.1.4.1. Programas e projetos públicos ou da iniciativa privada 

relacionados ao empreendimento 

Para avaliação dos programas e projetos, e sua interrelação com o 

empreendimento, a base será o quadro a seguir, contemplando os 

diversos planos identificados, especificando sucintamente sua descrição e 

sua compatibilidade com o empreendimento. 

 

Tabela 13 – Plano e programas governamentais com incidência nos diversos 

municípios da área de influência da ferrovia e sua compatibilidade com o 

empreendimento. 

Planos e programas 
governamentais 

Descrição Compatibilidade 

Rio Claro 

Esfera Municipal 

Programa de 
Desenvolvimento de Rio 
Claro (Proderc) 

Concede incentivos para a 
ampliação e instalação de novas 
empresas no município. 

Caso as empresas se localizem muito 
próximo aos trilhos, problemas 
relacionados ao ruído e trepidação 
podem surgir. 

Americana 

Esfera Federal 

Programa Melhor 
Caminho 

Visa a recuperação e manutenção 
de estradas vicinais e estaduais 
que permitam o melhor 
escoamento da produção.  

Permite a melhor trafegabilidade pelas 
vias, contribuindo para reduzir o uso 
de caminhos alternativos. 

Esfera Municipal 

Prefeitura Parceira do 
Setor Produtivo 
(Pasepro) 

A prefeitura oferece as condições 
necessárias para as empresas se 
instalarem no município. 

Caso as empresas se localizem muito 
próximo aos trilhos, problemas 
relacionados ao ruído e trepidação 
podem surgir. 

Nova Odessa 

Esfera Federal 

Projeto DNIT de 
transposição de via 
férrea em Nova Odessa 

Abertura de concorrência para a 
elaboração de Estudo de 
Viabilidade Técnica, Econômica e 
Ambiental – EVTEA e Projeto 
Executivo de Engenharia para a 
Transposição da Via Férrea no 
Município de Nova Odessa/SP. 

Permite a melhoria da qualidade do 
transporte ferroviário e a redução das 
interferências urbanas. 

Hortolândia 

Esfera Municipal 

Concessão de incentivos 
fiscais para instalação de 
novas empresas 

Prefeitura oferece incentivos fiscais 
e terraplenagem para atrair novas 
empresas. 

 
 
Caso as empresas se localizem muito 
próximo aos trilhos, problemas 
relacionados ao ruído e trepidação 
podem surgir. 
 
 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 100 

Planos e programas 
governamentais 

Descrição Compatibilidade 

Campinas 

Esfera Federal 

PAC – Programa de 
Aceleração do 
Crescimento 

TAV - Trem de Alta Velocidade 

Pode apresentar interferências tanto 
positivas (à medida que a ferrovia 
favorece a movimentação de insumos e 
produtos) quanto negativas (caso 
aumente o adensamento populacional 
no entorno dos trilhos).   

Ampliação do Aeroporto 
de Viracopos 
(investimento da 
INFRAERO e do PAC)  

Ampliação da capacidade física, 
com a construção da segunda pista 
e de novos terminais. 

Ampliação da capacidade logística 
regional. 

Esfera Estadual 

Plano Diretor de 
Desenvolvimento dos 
Transportes - PDDT  

Implantação dos CLI´s – Centros 
Logísticos Integrados. 

À medida que o plano for implantado, 
haverá aumento da demanda sobre a 
ferrovia. 

Indaiatuba 

Esfera Municipal 

Concessão de incentivos 
fiscais 
 

Estimular a instalação de novas 
empresas na região ao longo da 
Rodovia Santos Dumont. 

Ampliação da capacidade logística 
regional. 

Instalação de um novo 
terminal de contêineres 

Elevar a capacidade logística do 
município, aproveitando-se da 
proximidade ao aeroporto de 
Viracopos e da ferrovia. O terminal 
de contêineres seria instalado na 
região da Fazenda Pimenta, ao 
longo do ramal ferroviário. A 
Prefeitura municipal declarou de 
utilidade pública área de 1,2 
milhão de m², perto de Viracopos.  

Ampliação da capacidade logística 
regional. 

Salto 

Esfera Federal 

Projeto da Agência 
Nacional de Transportes 
Aquaviários - ANTAQ  

Visa a interligação da hidrovia com 
a ferrovia até o Porto de Santos. 
Há a possibilidade de garantir a 
navegabilidade do trecho Ivinhema 
– Salto, e a partir deste, interligar-
se à ferrovia da ALL, acessando o 
Porto de Santos. 

Eleva a capacidade de intermodalidade 
da região, ampliando a demanda sobre 
a ferrovia, podendo aumentar a 
competitividade dos produtos 
transportados.  

Esfera Municipal 

Instalação do Trem 
Republicano 

Implantação de um trem a vapor 
(Maria Fumaça) que percorrerá o 
trajeto de 7 quilômetros (entre Itu 
e Salto), utilizando o antigo leito 
da Companhia Ituana de Estrada 
de Ferro. 

Não apresenta interferência direta no 
trecho a ser duplicado. 

Itu 

Esfera Municipal 

Instalação do Trem 
Republicano 

Implantação de um trem a vapor 
(Maria Fumaça) que percorrerá o 
trajeto de 7 quilômetros (entre Itu 
e Salto), utilizando o antigo leito 
da Companhia Ituana de Estrada 
de Ferro. 

Não apresenta interferência direta no 
trecho a ser duplicado. 
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Planos e programas 
governamentais 

Descrição Compatibilidade 

Instalação de um distrito 
industrial 

Instalação de um distrito industrial, 
no local Pirapitingui, em área de 
um milhão de m². 

Pode contribuir para ampliar a 
capacidade logística da região. 

São Roque 

Esfera Federal 

PAC – Programa de 
Aceleração do 
Crescimento 

Ferroanel. 

Agilização do fluxo de transporte de 
cargas com destino ao Porto de 
Santos, possibilitando a interligação 
com a Ferrovia Santos – Jundiaí. 

Esfera Municipal 

Plano Diretor 

O Plano Diretor de São Roque 
prevê construção de passagem de 
nível e de uso turístico-cultural 
para estruturas edificadas da 
ferrovia.  

O aumento populacional pode gerar 
aumento das interferências com a 
ferrovia.  

Plano Viário 

Projeta-se a interseção da ferrovia 
com duas rodovias, a rodovia do 
Vinho e a rodovia Quintino de 
Lima, já indicando a necessidade 
de prever passagens em desnível.  

O aumento do tráfego de composições 
pode intensificar conflitos em 
passagens em nível.  

Cotia 

Esfera Federal 

PAC – Programa de 
Aceleração do 
Crescimento 

Rodoanel Mário Covas - Trecho 
Oeste. 

O Rodoanel facilitará a 
intermodalidade. Poderá também 
estimular a ocupação de novas áreas 
no entorno da ferrovia, ampliando os 
conflitos com o trem.  

Esfera Estadual 

Programa Melhor 
Caminho. 

Visa a recuperação e manutenção 
de estradas vicinais e estaduais 
que permitam o melhor 
escoamento da produção.  

Permite a melhor trafegabilidade pelas 
vias, contribuindo para reduzir o uso 
de caminhos alternativos. 

Esfera Municipal 

Plano Diretor 

Implantação do Parque Linear de 
Logística Integrada de Caucaia do 
Alto. 
Eixo da ferrovia definido na Lei de 
Zoneamento como eixo de 
desenvolvimento.  

Procura potencializar positivamente a 
presença dos trilhos por município. 

Itapecerica da Serra 

Esfera Federal 

PAC – Programa de 
Aceleração do 
Crescimento 

Rodoanel Mário Covas - Trecho Sul. 

O Rodoanel facilitará a 
intermodalidade. Poderá também 
estimular a ocupação de novas áreas 
no entorno da ferrovia, ampliando os 
conflitos com o trem. 

Esfera Estadual 

Recuperação da estrada 
vicinal João Rodrigues de 
Moraes*  

Recuperação da estrada vicinal que 
liga duas estradas estaduais – a 
Estradão M’Boi Mirim e a Estrada 
de Itapecerica da Serra.  

Permite a melhor trafegabilidade pelas 
vias, melhorando o transporte de 
produtos e a circulação da população. 

Esfera Municipal 

Plano Diretor 

 
Instalação de um Porto Seco em 
Aldeinha. 
 

Potencializar a presença da ferrovia. 
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Planos e programas 
governamentais 

Descrição Compatibilidade 

Embu-Guaçu 

Esfera Estadual 

Programa Melhor 
Caminho. Recuperação da rodovia SP 214. 

Permite a melhor trafegabilidade pelas 
vias, contribuindo para reduzir o uso 
de caminhos alternativos. 

Esfera Municipal 

Plano Diretor 

Criação de um Museu na Estação 
Ferroviária. 
Implantação de cilcovias às 
margens da ferrovia entre o centro 
e o distrito de Cipó. 
Propõe parceria com o Ministério 
dos Transportes para fiscalização 
das concessões ferroviárias. 

Pode gerar a possibilidade de maiores 
conflitos com os trilhos. 
Sinaliza a existência de conflitos com a 
ferrovia. 

São Paulo 

Esfera Federal 

PAC – Programa de 
Aceleração do 
Crescimento 

Rodoanel Mário Covas - Trecho 
Oeste 

O Rodoanel facilitará a 
intermodalidade. 

PAC – Programa de 
Aceleração do 
Crescimento 

Ferroanel 

Agilização do fluxo de transporte de 
cargas com destino ao Porto de 
Santos, possibilitando a interligação 
com a Ferrovia Santos – Jundiaí. 

Esfera Municipal 

Plano Estratégico da 
Sub-Prefeitura de 
Parelheiros 

Criação de pólo de ecoturismo de 
Evangelista de Souza. 
Implantação de trem turístico. 
Revitalização da área histórica de 
Marsilac. 

Pode intensificar as interferências com 
a ferrovia. 

Praia Grande 

Esfera Estadual 

Programa Melhor 
Caminho 

Visa a recuperação e manutenção 
de estradas vicinais e estaduais 
que permitam o melhor 
escoamento da produção.  

Permite a melhor trafegabilidade pelas 
vias, contribuindo para reduzir o uso 
de caminhos alternativos. 

Esfera Municipal 

Plano Diretor 
Propõe retorno do transporte de 
cargas através do modal 
ferroviário. 

É coerente com o projeto de duplicação 
da ferrovia.  

São Vicente 

Esfera Estadual 

Programa Melhor 
Caminho 

Visa a recuperação e manutenção 
de estradas vicinais e estaduais 
que permitam o melhor 
escoamento da produção.  

Permite a melhor trafegabilidade pelas 
vias, contribuindo para reduzir o uso 
de caminhos alternativos. 

Esfera Municipal 

Plano Diretor 
Estabelece entorno da ferrovia 
como corredores industriais, 
comerciais e de serviços. 

Potencializa a possibilidade de 
interferências com a ferrovia. 

Cubatão 

Esfera Estadual 

Programa Melhor 
Caminho 

Visa a recuperação e manutenção 
de estradas vicinais e estaduais 
que permitam o melhor 
escoamento da produção.  

Permite a melhor trafegabilidade pelas 
vias, contribuindo para reduzir o uso 
de caminhos alternativos. 
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O principal projeto federal com ação programada nos municípios trata-se 

do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Com investimentos 

previstos especificamente para a área de infraestrutura, contempla o 

Ferroanel e o Rodoanel em São Paulo.  

 

O Ferroanel deverá ser construído com recursos federais, estaduais e 

privados, estes últimos dependendo de financiamento do BNDES 

principalmente. O tramo sul do Ferroanel, que passará pela Estação 

Evangelista de Souza, será importante elemento de agilização do fluxo de 

transporte de cargas com destino ao Porto de Santos. Esse tramo 

possibilitará a interligação com a Ferrovia Santos – Jundiaí. Ademais, com 

as previsões de aumento do uso do modal para o transporte de cargas, é 

fundamental desviar a ferrovia das áreas urbanas mais adensadas. Os 

dois projetos, Ferroanel e duplicação da ferrovia, desta forma, se 

complementam.  

 

O Rodoanel prevê interligação com o tramo sul do Ferroanel nos 

municípios de Mauá e Ribeirão Pires. Especificamente quanto ao trecho em 

projeto de duplicação, o Rodoanel cruzará os municípios de Cotia e 

Itapecerica da Serra, podendo o processo de ocupação da região elevar o 

número de conflitos com a ferrovia. Todavia, o Rodoanel facilitará a 

intermodalidade, apresentando, assim, complementaridade ao projeto de 

duplicação da ferrovia.  
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Figura 34 – Rodoanel em São Paulo. 

Fonte: NEWSCOMEX, 2010 

 

Outro projeto do Governo Federal se refere ao TAV – Trem de Alta 

Velocidade, ligando Campinas a São Paulo e Rio de Janeiro, porém que 

não apresentará interferência direta com a ferrovia. Entretanto, à medida 

que viabiliza a ocupação e aumento da industrialização, pode apresentar 

interferências com o projeto, tanto positivos quanto negativos. Negativos, 

no caso de aumento do adensamento populacional no entorno dos trilhos 

da ferrovia em discussão. Positivo, à medida que, com a intermodalidade, 

a ferrovia poderá contribuir para a movimentação de insumos e produtos. 

 

A reestruturação e expansão do Aeroporto de Viracopos também pode 

apresentar rebatimentos com a ferrovia, à medida que estimula o 

surgimento de empresas de transporte de cargas multimodal, expandindo 
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a capacidade logística regional. Segundo o projeto da INFRAERO, os 

terminais de logística terão capacidade de movimentar até 720 mil 

toneladas anualmente de carga aérea. Além da INFRAERO, recursos do 

PAC também serão utilizados no projeto, previstos em R$ 6,4 bilhões num 

período de 20 anos (GAZETA MERCANTIL, 2009).   

 

Em decorrência das oportunidades de negócio criadas pela expansão do 

aeroporto e da sua capacidade de movimentação de cargas, os municípios 

do entorno têm gerado mudanças nas leis de uso e ocupação do solo, 

assim como criado estímulos institucionais à instalação de novas 

empresas. É o caso de Campinas, cuja Prefeitura já se mostrou disposta a 

alterar a legislação e criar as facilidades necessárias para atrair os 

empreendedores (COSTA, 2010). Em Indaiatuba estão previstos 

incentivos fiscais, instalação de um terminal de contêineres ao longo do 

ramal ferroviário, e a Prefeitura declarou de utilidade pública área de 1,2 

milhão de m² em Viracopos. Hortolândia trabalha com política de 

concessão de incentivos fiscais e terraplenagem para atração de novas 

empresas.  

 

Em Nova Odessa, fruto das reivindicações da comunidade local, o DNIT 

lançou concorrência para contratação de  

empresa especializada para execução, sob o Regime de 

Empreitada, por preço global (art. 10, inciso II, “a” da Lei. nº. 

8666/93) dos serviços abaixo discriminados e de acordo com as 

especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência: 

Elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental – EVTEA e Projeto Executivo de Engenharia para a 

Transposição da Via Férrea no Município de Nova Odessa/SP. 

(DNIT, 2010). 

 

Segundo o Termo de Referência integrante do edital da referida 

concorrência, o objetivo é a construção de viaduto para transposição da 

via férrea no km 73 + 848 m, interligando a Rua Alberto Eichman com a 
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Rua Porto Alegre, no bairro São Jorge e a construção de uma passarela no 

km 75 + 440 m, interligando a Rua Miguel Bechis Filho com a Av. João 

Pessoa na área central da cidade. 

 

Ao mesmo tempo, os prefeitos de Americana, Hortolândia, Nova Odessa e 

Sumaré estão discutindo projeto de deslocamento da via férrea de suas 

cidades para a área rural, no bojo da proposta de duplicação do trecho 

ferroviário. A retirada dos trilhos das áreas urbanas destes municípios 

voltou a ser tema de debates após o acidente ocorrido em Americana, 

vitimando nove passageiros de um ônibus que cruzava os trilhos. 

 

Em nível estadual, além do Rodoanel já discutido anteriormente, que 

conta com recursos federais, estaduais e privados, o Programa Melhor 

Caminho, instituído ainda no Governo Mário Covas, em 1997, visa a 

recuperação e manutenção de estradas vicinais e estaduais que permitam 

o melhor escoamento da produção. O projeto Pró-vicinais atua no mesmo 

sentido. De certa forma, este projeto, ainda em funcionamento, permite a 

melhor trafegabilidade pelas vias, contribuindo para reduzir o uso de 

caminhos alternativos, que podem carecer de passagens de nível 

adequadas. Foram identificadas previsões de obras em Embu-Guaçu, 

Cotia, Praia Grande, São Vicente e Cubatão. Os demais municípios já 

foram contemplados entre 2008 e 2009 (CODASP).  

 

Ainda em nível estadual, o Plano Diretor de Desenvolvimento dos 

Transportes - PDDT prevê atuar ativamente na intermodalidade, reduzindo 

o uso do modal rodoviário no transporte de cargas no estado. Um dos 

gargalos identificados pelo PDDT consiste na fluidez dos comboios 

ferroviários e caminhões, sobretudo com destino ao Porto de Santos.  

 

No âmbito do PDDT, foram definidas as seguintes ações: 

� Implantação do Rodoanel Mário Covas, com 170 km de extensão, 

ligando 10 rodovias;  
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� Implantação do Ferroanel, interligando ferrovias que chegam à RMSP; 

� Implantação do trem expresso de carga; 

� Incentivo à navegação de cabotagem, com integração com os portos de 

Santos e São Sebastião; 

� Transferência da administração do Porto de Santos do governo federal 

para os governos estadual e municipal; 

� Expansão da capacidade da malha rodoviária, recuperação do pavimento 

de rodovias existentes; 

� Duplicação da Rodovia dos Imigrantes e prolongamento da Rodovia dos 

Bandeirantes;  

� Ampliação do sistema aeroportuário; 

� Implantação dos CLI´s – Centros Logísticos Integrados. (BRAGA e 

CASTILLO, 2006).  

 

As principais interferências consideradas são o Ferroanel, já analisado, o 

Rodoanel, também já citado, e a implantação dos CLI’s. A rede logística 

da qual farão parte os CLI’s contemplará alguns pontos no território 

paulista, justamente aqueles que já atendem a uma maior demanda. 

Neste contexto, o CLI sul, interligando ao Porto de Santos a RMSP é 

considerado um dos mais estratégicos e compartilha as diretrizes do 

empreendimento. Da mesma forma, o projeto do PDDT em seu conjunto 

corrobora a necessidade de melhoria ferroviária, como prevê a duplicação 

da ferrovia.  

Segundo a Secretaria de Estado dos Transportes, as cidades a sediarem 

os CLI’s são justamente aquelas já importantes centros logísticos, 

tendendo a estimular ainda mais esta função. A figura a seguir mostra as 

possibilidades de implantação de CLI’s. O que se constata é uma forte 

interação entre o PDDT e o projeto de duplicação da ferrovia, pois à 

medida que o plano for implantado, haverá aumento da demanda sobre a 

ferrovia.  
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Figura 35 – Proposta de localização de CLI’s no Estado de São Paulo. 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SECRETARIA DOS TRANSPORTES/DERSA, 

2010 

 

Na figura anterior ainda é possível observar as rotas previstas do Trem 

Expresso, destinado a carga geral. Desta forma, prevê a possibilidade do 

modal ferroviário substituir o caminhão na movimentação de carga geral, 

normalmente fracionada. Para isso, o PDDT pressupõe a existência dos 

CLI’s, equipamentos de carga e descarga que garantam agilidade ao 

sistema e aumento da velocidade de circulação dos comboios.  

Atingindo diversos municípios do trecho, o projeto de Trens Regionais, da 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos, tem a possibilidade de utilizar 

a malha da ALL. No trecho entre Santos e São Paulo está em estudo a 

conexão entre o SIM – Sistema Integrado Metropolitano da Baixada 

Santista e o sistema de transporte metropolitano da capital. Uma das 

opções refere-se ao uso das vias da ALL, parcialmente, ou em linha 

paralela ao traçado. Para Sorocaba também está em estudo o uso das vias 
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da ALL, parcialmente, ou em via paralela, a ser construída. (REVISTA 

FERROVIÁRIA, 2010).  

 

O projeto do SIM – Sistema Integrado Metropolitano de Transporte prevê 

o uso dos trilhos para a montagem de um sistema articulado com 

implantação da tecnologia VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), e sobre 

pneus, com a operação de ônibus articulados e biarticulados (VLP). Na 

primeira fase do projeto, entre Santos (Terminal Valongo) e São Vicente 

(Terminal Barreiros), seria utilizada a malha ferroviária já disponível, 

conforme figura a seguir. Este sistema seria interligado a Praia Grande, 

Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe através de quatro Terminais de Integração 

e Estações de Transferência em São Vicente e Santos.  

 

 
Figura 36 - Projeto SIM. 

Fonte: EMTU, 2009. 
 

Em nível de município, há que destacar os programas locais de 

desenvolvimento, que visam, através da concessão de incentivos fiscais, 

atrair novas empresas para os municípios. É o caso de Rio Claro, através 
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do PRODERC – Programa de Desenvolvimento de Rio Claro. Também 

Americana dispõe de projeto semelhante. Esse recurso não 

necessariamente incentiva a atração de empresas de grande porte, objeto 

da ferrovia, podendo ou não apresentar rebatimentos diretos com o 

modal.   

 

No município de São Roque, há no Plano Diretor de 2006, propostas para 

a construção em desnível de travessias de rodovias. Segundo o Plano 

Diretor de São Roque, há dois ramais da via férrea que cortam a cidade, 

mas apenas uma travessia da ferrovia, em forma de passarela, localizada 

em Cangüera.  

 

O Plano propõe, ainda, que os imóveis da ferrovia não utilizados com fins 

operacionais sejam destinados a equipamentos comunitários. 

 

Há também propostas específicas para adequar o fluxo de veículos, 

traduzidas no mapa do Plano Viário. Projeta-se a interseção da ferrovia 

com duas rodovias, a rodovia do Vinho e a rodovia Quintino de Lima, já 

indicando a necessidade de prever passagens em desnível.  

 

O Plano Diretor do município de Cotia estabelece que deverá ser 

elaborado projeto urbanístico específico para os pólos logísticos, em que 

se inclui o Parque Linear de Logística Integrada de Caucaia do Alto, 

distrito em que cruza a ferrovia, buscando atender os requisitos de infra-

estrutura, a manutenção da paisagem e espaços verdes e obedecendo os 

limites da ZT2, que define área de amortecimento.  

 

A Lei de Zoneamento define o eixo da ferrovia como eixo estratégico de 

desenvolvimento. Da mesma forma como estabelecido no Plano Viário, 

define-se como projeto estratégico a “exploração do potencial turístico-

econômico do Eixo da Ferrovia”.  
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Segundo o Plano Viário, em sintonia com o Plano Diretor, a prefeitura 

municipal deverá ensejar esforços visando integrar os diversos modais de 

transporte metropolitano, inclusive o ferroviário. Ademais, considera o 

eixo da ferrovia como “área de desenvolvimento”. Neste sentido, propõe-

se a criação do Parque Linear de Logística Integrada em Caucaia do Alto. 

Trata-se de uma plataforma logística, para a qual estabelecem que 

As áreas marginais ao leito da estrada de ferro, tendo em vista 

pretendida integração ao projeto estruturante do Parque Linear 

de Logística e de ordenamento do espaço urbano de Caucaia do 

Alto, deverão ser objeto de intervenção assegurando seu uso 

com critérios de sustentabilidade ambiental, a ser procedida no 

momento de formulação a nível básico do referido projeto 

estratégico. (PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA, 2008).  

Há que observar que este projeto é considerado estratégico segundo 

explicitado no Plano Viário. É um dos onze projetos tidos como essenciais 

para a efetivação da política urbana do município.  

 

Em Itapecerica da Serra, o Plano Diretor aprovado em 2001, passou por 

processo de atualização em 2006, recebendo a proposta de alterações 

através do Projeto de Lei 1.265/06, consolidando-se o Plano Diretor na Lei 

municipal 1771/06. Localizando-se no bairro da Aldeinha, a ferrovia cruza 

a rodovia Regis Bittencourt, tornando a localidade candidata à instalação 

de projetos logísticos, aproveitando assim a sua localização privilegiada. 

Segundo o Plano Diretor atualizado, a Aldeinha é classificada como Zona 

Especial de Planejamento Urbanístico – ZEPU, sendo um dos seus 

objetivos “estimular processos de transformação urbana gerados tendo-se 

em vista sua posição estratégica na intersecção da Rodovia Régis 

Bittencourt (BR-116) com o ramal ferroviário Mairinque-Santos” (Lei 

Municipal nº 1.771/06).  Com base nesta avaliação, propõe-se a criação 

de um entreposto intermodal, um porto seco, “tornando possível a 

comunicação desta Região com o Porto de Santos, com o interior de São 

Paulo e com o Mercosul integrando-se ao eixo de transportes do Oeste do 

Estado, podendo contribuir estrategicamente para o desenvolvimento 
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sócio-econômico regional”. A figura a seguir mostra a posição da estação 

da Aldeinha em relação à Regis Bittencourt. 

 

 
Figura 37 – Interseção da ferrovia com a rodovia Regis Bittencourt no bairro da 

Aldeinha em Itapecerica da Serra. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2008/2009 

 

O município de Embu-Guaçu tem na criação de um museu 

preferencialmente na Estação Ferroviária, uma das ações relacionadas ao 

turismo, conforme seu Plano Diretor. O objetivo é funcionar como um 

“como centro de documentação, voltado à preservação histórico cultural, e 

ponto de apoio ao turista” (PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, 

2007). Ademais, propõe a implantação de ciclovias às margens da via 

férrea no trecho entre o centro, e o distrito de Cipó Guaçu.  

 

Além disto, em seu artigo 72 estabelece a necessidade de elaboração de 

um estudo de viabilidade de utilização das linhas férreas para o transporte 

coletivo. Propõe também o estabelecimento de parceria com o Ministério 

dos Transportes visando a fiscalização das concessionárias ferroviárias no 

que se refere aos acidentes ocorridos e a tomada de providências.  
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Figura 38 – Zoneamento de Embu-Guaçu segundo Plano Diretor de 2007. 

 Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, 2007. 
 

No caso de São Paulo, como a ferrovia em questão restringe-se ao distrito 

de Parelheiros, o foco da análise será remetido apenas a este núcleo. A 

localidade dispõe de Plano Regional Estratégico, em função da existência 

da Subprefeitura Municipal de Parelheiros.   

 

Especificamente na interação com a ferrovia, o Plano Estratégico prevê: 
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- Criação de pólo de ecoturismo de Evangelista de Souza, a ser 

implantado na Vila Ferroviária.  

- Implantação da linha de trem turístico, interligando a última estação da 

CPTM à Estação de Evangelista de Souza. 

- Revitalização de área histórica em Marsilac da época da construção da 

ferrovia, em sintonia com o Plano de Gestão da APA Capivari-Monos.  

 

Apesar do Plano Diretor de São Vicente não fazer propostas relacionadas 

diretamente à ferrovia, a Prefeitura Municipal também conta com outras 

legislações, além de projetos específicos e parcerias, relacionados à 

ferrovia. A Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar 271), que 

compõe a legislação norteadora do Plano Diretor de 1999, relaciona a área 

próxima à ferrovia como “corredores industriais, comerciais e de 

serviços”.  

 

Neste município, segundo Luz (2008), há proposta da Secretaria de 

Planejamento e Metropolização no sentido de utilizar a infra-estrutura 

ferroviária de forma a contribuir com soluções para o sistema viário 

urbano. “A Secretaria de Planejamento e Metropolização propôs à CPTM, 

proprietária da faixa de domínio da ferrovia, a cessão de um trecho na 

área central de São Vicente, que seria incorporada ao sistema viário 

existente e completaria um binário de vias de acesso à orla, chamado de 

Linha Amarela. Outra iniciativa local é a de implantar ciclo-faixas ao longo 

do trecho ferroviário, desde o continente até a divisa com Santos”. 

 

O Plano Diretor de Praia Grande propõe a realização de gestões junto aos 

organismos públicos e privados relacionados à ferrovia no sentido do 

retorno do transporte de cargas no município, que atualmente encontra-se 

abandonado.  

 

O projeto de implantação do Trem Republicano, de caráter turístico, 

envolverá os municípios de Itu e Salto, sem apresentar interferência 
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direta no trecho a ser duplicado. Os municípios já se encontram em 

estado avançado de obras para a sua implantação. O projeto inclui a 

recuperação de duas estações ferroviárias nas cidades. 

 

Pode-se dizer, assim, que em nível estadual e federal há forte sinergia 

entre a duplicação da ferrovia e os projetos em andamento ou 

planejamento. Entretanto, em nível municipal, considerando que em 

muitos municípios o modal não apresenta uma maior interação econômica 

local, há até certa reação contrária à presença dos trilhos. Algumas 

prefeituras pedem inclusive a retirada dos trilhos da área urbana, como já 

aconteceu em Rio Claro. Esta discussão, de certa forma, está inserida em 

alguns planos diretores, objeto de avaliação em seção específica.   

 

Há também projeto em torno da hidrovia visando sua interligação com a 

ferrovia até o Porto de Santos. Projeto da ANTAQ mostra a possibilidade 

de garantir a navegabilidade do trecho Ivinhema – Salto, percorrendo 

1.235 quilômetros e a partir de Salto, interligar-se à ferrovia da ALL, 

acessando o Porto de Santos num trajeto de 120 quilômetros. Neste 

sentido, está prevista a construção de cinco barragens com eclusas entre 

Anhembi e Salto, uma expansão de 200 quilômetros da hidrovia. A partir 

de Salto seria possível a interligação à ferrovia. Neste projeto faria parte a 

instalação de um terminal intermodal em Salto.    
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Figura 39 – Hidrovia Paraná – Tietê. 

Fonte: ANTAQ, apud: FIALHO, 2010. 

 

No que se refere à iniciativa privada, o projeto da COSAN é o principal 

demandante da duplicação da ferrovia. Com a previsão de transportar 10 

milhões de açúcar anualmente, a origem desta produção será 

principalmente a região de Ribeirão Preto, maior produtora de açúcar do 

mundo. Para isso, serão necessários investimentos não somente na 

duplicação da ferrovia, mas também na infraestrutura de apoio, como a 

construção de terminais intermodais e a aquisição de vagões e 

locomotivas.   
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Neste sentido, o BNDES aprovou financiamento para a Rumo Logística no 

valor de R$ 614 milhões, destinados a melhorias no trecho ferroviário 

entre Itirapina e o Porto de Santos (objeto deste relatório), além da 

adequação dos terminais portuários da Rumo Logística, em Santos, e 

construção de um terminal logístico em Itirapina (O GLOBO, 2010).  

 

A imagem a seguir exibe a infraestrutura do projeto da Rumo para o 

transporte de açúcar a partir do Porto de Santos. As bases principais de 

carregamento do açúcar são Jaú (terminal Airosa Galvão), Itirapina e 

Sumaré. A presença da ALL é realçada em linha vermelha. O trecho em 

azul mostra as melhorias a serem realizadas na via da ALL no contexto da 

Rumo. Além dos três municípios que sediarão terminais, todos os 

municípios ao longo da ferrovia serão afetados devido ao aumento de 

tráfego.  
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Figura 40 – Projeto da Rumo Logística. 

Fonte: CIESP, 2010 
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Os diversos municípios da região também apresentam projetos de 

instalação de parques industriais, muitos deles privados. No caso 

específico de Nova Odessa, foi lançado recentemente o Parque Industrial 

São Lourenço, voltado para as áreas de logística, transporte e 

armazenagem. Iniciativas como esta podem potencializar a presença da 

ferrovia, considerando a possibilidade de maior diversificação na pauta de 

produtos transportados, elevando o percentual de industrializados.   

 

Tabela 14 – Aguns empreendimentos privados de relevante interesse na 

interação com a duplicação da ferrovia, segundo os municípios 

Municípios Investimentos 
Privados 

Descrição Compatibilidade 

Itirapina Cosan 
Construção de um terminal 
logístico 

Faz parte do projeto em parceria 
Cosan-ALL 

Nova Odessa 
Parque Industrial São 
Lourenço 

Implantação de um 
loteamento empresarial 
fechado, voltado para as 
áreas de Logística, 
Transportes e Armazenagem 

Potencializa a presença da 
ferrovia, já que a possibilidade de 
maior diversificação na pauta de 
produtos transportados eleva o 
percentual de industrializados   

Hortolândia 
CAF - Construcciones y 
Auxiliar de 
Ferrocarriles 

Fábrica de Vagões de Carga 
Possível fornecedor de trens e 
equipamentos ferroviários 

Campinas Renovias / CCR 
Construção de um viaduto 
ferroviário 

Facilita a trafegabilidade sobre os 
trilhos 

Cubatão Standard Logística Instalação de um Terminal 
Intermodal Rodoferroviário 

O terminal servirá para que as 
cargas embarcadas no Município 
de Alto Taquari, em Mato Grosso, 
cheguem até a unidade da 
empresa em Cubatão por trem  

 

Além destes projetos a serem implantados especificamente na área do 

empreendimento, há que ressaltar a ampliação da malha ferroviária em 

execução pela América Latina Logística e que deve elevar o volume de 

carga transportada ao longo de toda a ferrovia, afetando, desta forma, 

todos os municípios. Trata-se da ferrovia entre Alto Araguaia e 

Rondonópolis, cujo primeiro trecho até Itiquira já está em fase de 

instalação. A maior parte da produção de soja do Mato Grosso é destinada 

ao Porto de Santos, sendo fundamental o uso do modal ferroviário.  
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2.1.4.2. Atividades ou empreendimentos na área de influência que 

se relacionam com a ferrovia 

- Presença de grandes indústrias ao longo do trecho 

A maioria dos municípios que estão na área de influência direta da ferrovia 

participou do processo conhecido como desconcentração industrial de São 

Paulo. Processo que teve como ápice os anos 80, levou a forte movimento 

de instalação de indústrias no ABCD e na região de Campinas. Dentre os 

municípios do trecho, Campinas, Americana, Rio Claro, Limeira 

apresentam em seu território empresas de grande porte que podem se 

transformar em clientes da ferrovia. Neste sentido, o projeto do governo 

do estado para a instalação de CLI’s poderá contribuir para que estas 

empresas utilizem o modal ferroviário. 

 

Entretanto, considerando o perfil atual, poucas indústrias com produtos de 

maior valor agregado fazem uso da ferrovia. A maior parte do transporte 

está relacionada a grãos, minérios e combustível.  

 

- Parceria Rumo Logística com a Usina São Martinho 

Foi firmada parceria entre a Rumo Logística e a Usina São Martinho, 

localizada em Pradópolis e interligada à ferrovia da ALL, que atenderá a 

demanda da Rumo, prevendo-se o transporte de dois milhões de 

toneladas de açúcar na safra 2011/2012. Além disto, está prevista a 

ampliação do terminal da São Martinho em 2011.  

 

- Construção Terminal Intermodal em Itirapina 

Inserido no projeto de transporte de açúcar pela ferrovia até o Porto de 

Santos está a construção de um terminal de cargas em Itirapina.  

 

- Terminal de transbordo em Jaú (Airosa Galvão) 

A Rumo Logística prevê a construção de terminal de transbordo em Jaú, 

com capacidade de carregamento de 99 vagões/dia.  
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- Standard Logística  

A Standard Logística, empresa que atua na área de contêineres 

frigorificados, inaugurou em setembro/2009 uma unidade em Cubatão, 

com 105 mil m² e capacidade estática para 15 mil posições-palete. Será, 

assim, responsável por 40% do volume de paletes disponíveis no Porto de 

Santos. A empresa utiliza a malha norte da ALL e a instalação da nova 

unidade poderá ampliar a utilização do modal, aumentando a pressão 

sobre a estrutura atualmente disponível e acentuando as deficiências 

existentes.   

 

Além disto, a empresa de logística adquiriu recentemente um Porto Seco 

em Bauru, para o qual planeja investir na ”instalação de um Terminal 

Intermodal em parceria com a América Latina Logística - ALL, utilizando a 

malha ferroviária já existente na área para atender o fluxo de importação 

e exportação para o Porto de Santos” (FIRE MIDIA, 2010). O resultado 

poderá ser o aumento da demanda sobre o modal ferroviário neste trecho, 

pressionando os gargalos já existentes.   

 

- Produção de equipamentos ferroviários 

Em Hortolândia há um pólo industrial de equipamentos ferroviários, e o 

aumento da movimentação de mercadorias pelo modal pode estimular o 

setor. O município tem certa tradição na produção de equipamentos 

ferroviários, comprometida nos anos 90 em função da decadência do 

setor. Com a privatização e aumento da demanda, instalou-se no 

município a Amsted Maxion (que adquiriu a massa falida da Cobrasma – 

Companhia Brasileira de Materiais Ferroviários). Recentemente foi 

inaugurada a CAF, subsidiária da empresa espanhola Construcciones y 

Auxiliar de Ferrocarriles S.A. A ampliação da ferrovia, associada a outros 

projetos de incentivo ao uso do modal ferroviário deverá elevar a 

demanda de vagões, estimulando a economia local e regional.  
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- Transporte de areia 

Atividade que teve início timidamente, o transporte de areia pela ferrovia 

tem mostrado perspectivas cada vez mais ascendentes. Iniciando com 

cargas de 100 mil toneladas/ano em 2008, a previsão é de um transporte 

mensal deste volume.  

 

Visando incrementar este volume, recentemente a ALL firmou parceria 

com a Pedrasil para o transporte 30 mil ton/mês de areia, partindo de 

Bofete em direção à região da capital paulistana. Considerando o 

crescimento do fluxo, a empresa Pedrasil projeta a construção de um 

terminal em Juquiritiba. Além disso, está em estudo a estruturação de 

dois novos fluxos, partindo de Cesar Neto em direção a Campinas, com 

volume estimado de 20 mil ton/mês, e em direção à Baixada Santista, 

estimado em 25 mil ton/mês.  

 

Além da Pedrasil, a ALL atende a Minermix, projetando-se o transporte de 

50 mil ton/mês até o final de 2010. É um contrato de cinco anos, estando 

contemplada a reforma de 41 vagões. A carga procedente de Pirambóia 

(próximo à mineradora), segue até a capital por um trecho de 200 

quilômetros. Da mesma forma como outros fluxos, pode contribuir para 

congestionar a via, intensificando os gargalos já existentes.    

 

- Parceria VCP 

A ALL estabeleceu parceria com a Votorantim Celulose e Papel, com 

duração de 20 anos, e previsão de fluxo diário de 2 milhões de toneladas 

de celulose. Em três meses de operação transportou 130 mil toneladas de 

celulose de Três Lagoas para o terminal da VCP no Porto de Santos. Para 

o projeto foram disponibilizados 600 vagões, desenvolvidos especialmente 

de modo a elevar a capacidade de transporte e facilitar a operação de 

carga e descarga, e 40 locomotivas.  
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Figura 41 – Vagões da VCP em Três Lagoas. 

Fonte: SATO COMUNICAÇÃO, 2009 

 

Foram investidos R$ 200 milhões pela ALL e VCP em ativos e via 

permanente. As melhorias realizadas envolvem troca de dormentes, 

reforma de infraestrutura, reforço estrutural da ponte do Rio Paraná, 

revisão e adequação de outras 50 pontes e correção geométrica da via. A 

movimentação de composições acontece 24 horas por dia, durante todo o 

ano. O tempo de escoamento da produção até o Porto de Santos é de 84 

horas, para um trajeto de 896 quilômetros.  

 

Para a VCP, a parceria representou uma economia de 15 a 20% na 

comparação com o modal rodoviário. (MS NOTÍCIAS, 2009).  

 

- Transporte de contêineres 

O transporte de contêineres do Porto de Santos é atualmente realizado 

basicamente através do modal rodoviário. Circulam diariamente no Porto 

10 mil caminhões para o escoamento dos contêineres. Isto significa que o 

modal rodoviário é responsável por 97% do transporte de contêineres. 

Esse é um mercado que, para ser absorvido pela ferrovia, demanda a 

solução dos gargalos operacionais. Desta forma, pode-se dizer que a 

duplicação da ferrovia é um dos passos para que a ALL consiga disputar 

este mercado. A estimativa é que anualmente sejam movimentadas 30 

milhões de toneladas de carga através de contêineres no Porto de Santos, 
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devendo chegar a R$ 84 milhões em 15 anos (TEIXEIRA, 2010). Há, 

assim, um enorme mercado potencial.  

 

- Interface com a MRS 

Não há como negar que transformações na malha da ALL terão 

rebatimentos diretos sobre a malha da MRS. Os investimentos previstos 

pela empresa são no sentido de implantar a segregação, ou seja, 

implantar mais uma linha na área urbana de São Paulo visando separar o 

transporte de cargas da CPTM (passageiros) e reformar o sistema da 

Cremalheira (descida da Serra do Mar). Além disso, seriam instalados 

terminais intermodais na Mooca (área urbana de São Paulo) e Jundiaí e 

Campinas. Esse direcionamento da expansão da MRS sinaliza no sentido 

de menor interferência com o projeto da RUMO.  

 

2.1.4.3. Pontos de integração intermodal  

� CLI’s do PDDT 

Como já exposto, o governo estadual tem, através do PDDT, proposta de 

implantação de Centros Logísticos Integrados. No entanto, ainda não há 

definição clara dos municípios que irão sediar estes centros.  

 

� Projetos Rumo Logística 

1. Construção de Terminal Intermodal em Itirapina: 

Inserida no projeto de transporte de açúcar pela ferrovia até o Porto de 

Santos está a construção de um terminal de cargas em Itirapina.  

 

2. Terminal de transbordo em Jaú (Airosa Galvão): 

A Rumo Logística prevê a construção de terminal de transbordo em Jaú, 

com capacidade de carregamento de 99 vagões/dia.  

 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 125 

3. Implantação de esteira ferroviária com capacidade de escoamento de 

um milhão de toneladas/mês para produção agrícola a granel, limitando-

se a dois dias entre o carregamento e a descarga no Porto de Santos.  

 

� Standard Logística 

A empresa dispõe de terminal intermodal para contêineres frigorificados 

no município de Cubatão, utilizando a malha norte da ALL, inaugurado em 

2007. A empresa possui um projeto denominado “corredor intermodal que 

liga os municípios de Araraquara (SP), São Paulo e Santos por meio de 

uma rede rodo-ferroviária, terminal de contêineres e estrutura de 

armazenagem frigorificada” (STANDARDLOG, 2010).  

 

 
Figura 42 – Unidade da Standard Logística em Cubatão. 

Fonte: STANDARD LOGÍSTICA, 2010.  

 

Ainda em São Paulo, a empresa adquiriu o Porto Seco em Bauru visando 

beneficiar os clientes num raio de até 300 quilômetros com a 

intermodalidade, permitindo o acesso aos portos de Santos e Paranaguá.  

 

No conjunto, a Standard Logística dispõe de cinco armazéns frigorificados 

em Colombo/PR, Cambé/PR, Esteio/RS, Itajaí/SC e Cubatão/SP, sete 

terminais intermodais ferroviários em parceria com a América Latina 

Logística – ALL (Cambé/PR, Cascavel/PR, Guarapuava/PR, Curitiba/PR, 
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Esteio/RS, Cruz Alta/RS e Alto Taquari/MT), e dois terminais de 

contêineres em Itajaí/SC e Cubatão/SP (FIRE MIDIA, 2010).  

 

� Ligações com a hidrovia 

A hidrovia é uma alternativa pouco utilizada no país, a despeito da 

elevada participação de grãos nas exportações. Sendo um transporte de 

baixo custo, permitiria através da interligação com a ferrovia reduzir os 

custos logísticos e com isso elevar a competitividade dos produtos 

brasileiros. A figura a seguir mostra os poucos pontos disponíveis para 

integração multimodal. 

 

Segundo a AHRANA, são poucos os terminais que permitem a conexão 

com o modal ferroviário ao rio Paraná: em Três Lagoas, o terminal da 

Cargill; em Panorama, o terminal da ADM, em reestruturação e com o 

acesso ferroviário desativado; em Presidente Epitácio, administrado pela 

Prefeitura Municipal, e em reestruturação.  
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Figura 43 - Principais interligações intermodais com a Hidrovia do Rio Paraná. 

Fonte: ANTT, apud AHRANA, 2010. 
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2.1.4.4. Pontes e suas interferências 

A hidrovia dos rios Paraná e Tiête abrange o estado de São Paulo e possui 

alguns cursos hídricos que se inserem na área de influência do 

empreendimento (Tiête, Piracicaba, Ribeira de Iguape e Itanhaém).  

 

De acordo com o Ministério dos Transportes (2010), próximo ao 

empreendimento ferroviário, a hidrovia Paraná-Tiête apresenta os 

seguintes trechos navegáveis: Rio Piracicaba (afluente da margem direita 

do Tietê), desde a confluência com o Rio Tietê até 22 km a montante, e 

Rio Tietê, desde a cidade paulista de Conchas até a confluência do Tietê 

com o Paraná, numa extensão de 554 km, conforme figura a seguir.  

 

 

Figura 44 – Localização dos rios navegáveis da Hidrovia Paraná-Tiête em 

relação ao empreendimento ferroviário. 

 

Como pôde ser visualizado na figura anterior, nenhum dos trechos 

navegáveis intercepta o traçado ferroviário. Portanto, as obras de arte 
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especiais que venham a ser efetuadas não irão intervir em regiões de 

transporte aquaviário.  

 

Além disto, por se tratar de uma duplicação da ferrovia já construída, não 

faz parte do escopo a realização de obras de arte especiais sobre rios que 

anteriormente não eram interceptados pela ferrovia. Está prevista apenas 

a expansão de estruturas, de menor porte, já existentes, listadas na 

tabela a seguir.   

 

Tabela 15 – Localização das obras de arte especiais que serão expandidas. 

Coordenadas UTM 
OAE Localização 

Comprimento 

(m) N E 

Ponte ferroviária 

Rio Capivari 

Trecho Boa Vista-Canguera 

km 244+400 
90 277.886 7.459.480 

Ponte ferroviária 

Rio Jundiaí 

Trecho Boa Vista-Canguera 

km 220+350 
70 274.361 7.441.511 

Ponte ferroviária 

Rio Piraí 

Trecho Boa Vista-Canguera 

km 211+840 
33 269.936 7.434.781 

Ponte ferroviária 

sobre Ribeirão 

Itaim Mirim 

Trecho Boa Vista-Canguera 

km 198+085 
320 261.735 7.424.881 

Ponte ferroviária 

sobre Ribeirão 

Acaraú 

Trecho Paratinga-Perequê 

km 114+015 
33 349.558 7.351.789 

 

Portanto, não foi identificada incompatibilidade do empreendimento com 

relação ao transporte aquaviário e, sendo assim, não se faz necessária a 

manifestação do órgão competente. 
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2.1.4.5. Legislação ambiental 

2.1.4.5.1. Legislação Federal 

O levantamento legislativo foi seguido da análise da aplicabilidade e 

compatibilidade do empreendimento com os requisitos legais específicos. 

 

O exame da legislação incidente e aplicável ao empreendimento teve 

ênfase nas questões relacionadas ao processo de licenciamento e às 

medidas de controle e proteção ambientais necessárias. 

 

Na esfera federal, partindo da Lei Maior, tem-se que a Constituição deu 

ênfase à proteção ambiental estabelecendo no seu art. 225, que “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. Neste sentido, preceituou ainda no 

parágrafo 1.°, inciso IV, do mesmo artigo 225, que:  

 

“para assegurar a efetividade desse direito (ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado), incumbe ao Poder Público: exigir, na forma 

de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade”  

  

A competência legislativa em matéria ambiental prevista no artigo 24 da 

Constituição foi fixada de forma concorrente entre a União, os Estados e 

os Municípios para legislar sobre: 

 

"Art. 24. (...) 

VI - Florestas, caça, pesca, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição; 

VII - Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico; 
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VIII - Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

(...) 

§ 1°. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-

se-á a esclarecer normas gerais. 

§ 2°. A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a 

competência suplementar dos Estados. 

§ 3°. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades. 

§ 4°. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário” 

 

Partindo do sistema de competência estabelecido entre os entes 

federativos, surge a necessidade de observar atentamente não apenas a 

legislação federal, mas também, da mesma forma, a legislação ambiental 

local. Em função disso, ao longo de todo o presente estudo considerou-se 

tanto a Legislação Ambiental Federal, quanto a Estadual e a Municipal 

relacionada ao empreendimento. 

 

Quanto às exigências para a licença, no âmbito da legislação federal 

infraconstitucional, a Lei nº 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Esta 

lei editada antes da Constituição de 1988 define a Política Nacional do 

Meio Ambiente e foi recebida pelo texto constitucional com status de Lei 

Complementar. Além de definir os objetivos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, do qual 

passam a fazer parte os órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, bem como as Fundações instituídas pelo 

Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 

ambiental. 

 

Proteger o meio ambiente não significa impedir o desenvolvimento. Da 

mesma forma, não é razoável defender o desenvolvimento predatório. O 
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que se faz necessário é promover o desenvolvimento em harmonia com o 

meio ambiente. 

 

Esta é a idéia de “desenvolvimento sustentável”, que tomou corpo nas 

últimas décadas e norteia a ação dos órgãos públicos encarregados da 

defesa do meio ambiente. No Brasil, são as resoluções do CONAMA que 

estabelecem normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

Além do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente – conselho 

consultivo e deliberativo) compõem o SISNAMA, um conselho superior de 

assessoria ao Presidente da República (Conselho de Governo), o Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), o órgão executor (IBAMA), os órgãos setoriais 

(órgãos e entidades integrantes da administração federal direta e indireta 

cujas atividades estejam associadas à proteção da qualidade ambiental), 

órgãos seccionais, órgãos ou entidades estaduais associados à proteção 

ambiental, os órgãos locais, órgãos municipais associados à proteção 

ambiental. 

 

As competências do CONAMA foram estabelecidas pela Lei nº 6.938/1981. 

Esta lei define ainda os instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente destacando, entre outros, o zoneamento ambiental, a avaliação 

dos impactos ambientais, o licenciamento de atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras, o sistema nacional de informações sobre o 

meio ambiente, o cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de 

defesa ambiental e de atividades potencialmente poluidoras. 

 

O Decreto nº 88.351/83 regulamentou a Lei nº 6938/81 e estabeleceu no 

seu Capítulo IV os critérios para licenciamento das atividades 

modificadoras do meio ambiente. 
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A Resolução CONAMA nº 01 de 1986 relaciona diversas atividades para 

cujo licenciamento se fará necessário a elaboração do estudo de impacto 

ambiental, dentre elas as ferrovias. 

 

O Decreto nº 99.274/90, procurando incorporar os avanços legislativos 

verificados principalmente após a implantação da nova ordem 

constitucional brasileira, em seu art. 17, § 1.º, regulamentou a 

competência do CONAMA para editar normas e estabelecer critérios 

básicos para a realização de estudos de impacto ambiental com vistas ao 

licenciamento de obras ou atividades de significativa degradação 

ambiental.  

 

Com base nisso, baixou o CONAMA a Resolução nº 237, de 19 de 

dezembro de 1997, alterando parcialmente a Resolução nº 01/86 e 

tratando do licenciamento ambiental de forma mais sistematizada.  

 

A Resolução CONAMA nº 237/97 estabelece estarem sujeitos ao 

licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades relacionadas no 

Anexo I, dentre as quais constam as ferrovias. 

 

Considerando a necessidade fixar um critério para o exercício da 

competência para o licenciamento a que se refere o art. 10 da Lei nº 

6.938/81, a Resolução CONAMA nº 237/97 também estabeleceu que 

empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de 

competência, conforme estabelecido nos seus artigos. 

 

O artigo 4.º desta resolução estabelece a competência do IBAMA para o 

licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto 

ambiental de âmbito nacional ou regional, que afetem unidades de 

conservação do domínio da União. 

 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 134 

Neste caso, o IBAMA fará o licenciamento após considerar o exame 

técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em 

que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando 

couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados 

e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento. 

 

Da mesma forma, ressalvada sua competência supletiva, o IBAMA poderia 

delegar aos Estados o licenciamento de atividade com significativo 

impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as 

exigências, com base no disposto na Resolução CONAMA nº 237/97. 

 

Voltando às exigências, a Lei nº 4771/65 corresponde ao chamado Código 

Florestal e, dentre outros aspectos, determina a proteção de florestas 

nativas e define as áreas de preservação permanente – APP’s (nas quais a 

conservação da vegetação é obrigatória) numa faixa de 30 a 500 metros 

nas margens dos rios (variando de acordo com a largura do curso d'água), 

de lagos e de reservatórios, além dos topos de morro, encostas com 

declividade superiora 45° e locais acima de 1.800 metros de altitude. 

 

Diante da ocorrência de APPs na área do empreendimento, cumpre 

salientar que o mesmo Código Florestal que impõe restrições para as 

áreas consideradas como de preservação permanente, permite a 

supressão de vegetação ou a intervenção nessas áreas desde que as 

obras sejam consideradas de utilidade pública ou interesse social (art. 3.º, 

§ 1.º e art. 4.º com redação dada pela MP nº 2.166/01-67), ou de baixo 

impacto ambiental (art. 4.º, §3.º do Código Florestal redação dada pela 

MP nº 2.166/01-67). 

 

Em 2006 o CONAMA editou a Resolução nº 369 dispondo sobre os casos 

excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 

ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em 

APP, complementando assim a normatização atinente a essa questão. 
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A Resolução CONAMA 369 também consagrou a obrigatoriedade de toda 

obra, plano, atividade ou projeto, seja de utilidade pública, interesse 

social ou de baixo impacto ambiental, obter do órgão ambiental 

competente a autorização para intervenção ou supressão de vegetação 

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

licenciamento ou autorização (art. 4.º). 

 

Segundo o Código Florestal, entende-se por utilidade pública as atividades 

relacionadas no art. 1º, IV: 

 

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

de transporte, saneamento e energia e; c) demais obras, planos, 

atividades ou projetos previstos em resolução do CONAMA. 

 

As obras relativas à implantação do sistema ferroviário podem ser 

classificadas como de utilidade pública por se tratar de infra-estrutura 

essencial aos serviços públicos de transporte, sendo certo que, mesmo 

nestes casos, a intervenção ou supressão eventual e de baixo impacto 

ambiental não poderá comprometer as funções ambientais das APPs (art. 

11, §1.º). 

 

Sobre a relevante questão da proteção ao Patrimônio Histórico e 

Arqueológico, temos que a Constituição Federal declara os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico como patrimônio cultural brasileiro 

(art. 216, V), além de ser considerado bem da União (art. 20, X). 

 

A proteção jurídica ao patrimônio nacional de cunho arqueológico e 

histórico ganhou força ainda na década de 60 quando da promulgação da 

Lei Federal nº 3.924 de 26 de Julho de 1961, que na época já fixava a 

guarda e proteção pelo Poder Público dos elementos que constituíssem 
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monumentos arqueológicos ou pré-históricos, seguindo obviamente os 

ditames da norma fundamental da época. 

 

Diante do aparato jurídico e institucional criado, a Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, e posteriormente o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

estabeleceram procedimentos específicos regulamentando os pedidos de 

permissão, autorização e comunicação prévia de desenvolvimento de 

pesquisas e escavações arqueológicas (Portaria SPHAN nº 007 de 01 de 

Dezembro de 1988), bem como a compatibilização das fases do 

licenciamento ambiental com os empreendimentos potencialmente 

capazes de afetar o patrimônio arqueológico (Portaria IPHAN nº 230 de 17 

de dezembro de 2002). 

 

É importante salientar, todavia, que qualquer avaliação da potencialidade 

de impactos decorrentes deste empreendimento sobre os eventuais 

recursos arqueológicos e históricos está diretamente vinculada às 

condições de preservação do solo da área de estudo. 

 

Por fim, todas as questões mencionadas até aqui representam aspectos 

preliminares fundamentais a serem observados para uma análise correta 

sobre os efeitos práticos da legislação existente, de modo que todas as 

normas federais relacionadas no presente trabalho servem de referência 

para a análise da legislação local também relacionada e observada. 
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Segue relacionada toda a legislação federal observada: 

 

Constituição Federal de 1988 (art. 225, IV). 

 

Lei Federal nº 11.936/2009 -  Proíbe a fabricação, a importação, a exportação, a 

manutenção em estoque, a comercialização e o uso de diclorodifeniltricloretano (DDT) e 

dá outras providências. 

 

Lei Federal nº 11.428/2006 – Dispõe sobre a conservação, a proteção, a regeneração 

e a utilização do Bioma Mata Atlântica, patrimônio nacional.  

 

Lei Federal nº 11.284/2006 - Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a 

produção sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço 

Florestal Brasileiro - SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF; 

altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá outras providências. 

 

Lei Federal nº 10.932/2004 - Altera o art. 4o da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, que "dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências". 

 

Lei Federal nº 10.257/2001 - Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal 

estabelecem diretrizes gerais da política urbana, e dá outras providências. 

 

Lei Federal nº 10.233/2001 - Dispõe sobre a reestruturação dos transportes 

aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, 

a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras 

providências.  

 

Lei Federal nº 9.985/2000 - Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza, e dá outras providências. 

 

Lei Federal nº 9.966/2000 - Dispõe sobre poluição e dejetos em águas nacionais. 

 

Lei Federal n° 9.433/2000 - Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – 

ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e da 
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coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras 

providências. 

 

Lei Federal nº 9.795/1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.  

 

Lei Federal nº 9.605/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.  

 

Lei Federal nº 9.433/1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

Lei Federal nº 7.754/1989 - Estabelece medidas para proteção das florestas 

existentes nas nascentes dos rios e dá outras providências. 

 

Lei Federal n° 7.347/1985 - Disciplina 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.  

 

Lei Federal nº 6.938/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismo de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

 

Lei Federal nº 6.902/1981 - Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de 

Proteção Ambiental, e dá outras providências.  

 

Lei Federal nº 6.766/1979 - Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e dá outras 

providências.  

 

Lei Federal n° 6.513/1977 - Dispõe sobre a criação e especifica as Áreas Especiais e 

Locais de Interesse Turístico.  

 

Lei Federal nº 5.197/1967 - Dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras 

providências.  

 

Lei Federal nº 4.771/1965 - Institui o novo Código Florestal.  

 

Lei Federal n° 3.924/1961 - Dispõe sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos.  
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Decreto Federal nº 6.660/2008 - Regulamenta dispositivos da Lei n° 11.428, de 22 

de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica. 

 

Decreto Federal nº 6.514/2008 - Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas 

ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 

infrações, e dá outras providências. 

 

Decreto Federal nº 6.040/2007 - Institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.  

 

Decreto Federal nº 5.975/2006 - Regulamenta os arts. 12, parte final, 15, 16, 19, 20 

e 21 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, o art. 4o, inciso III, da Lei no 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, o art. 2o da Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, altera e 

acrescenta dispositivos aos Decretos nos 3.179, de 21 de setembro de 1999, e 3.420, de 

20 de abril de 2000, e dá outras providências. 

 

Decreto Federal nº 4.340/2002 - Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho 

de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

- SNUC, e dá outras providências.  

 

Decreto Federal nº 4.339/2002 - Institui princípios e diretrizes para a implementação 

da Política Nacional da Biodiversidade. 

 

Decreto Federal nº 4.281/2002 - Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, 

que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. 

 

Decreto Federal nº 2.661/1998 - Regulamenta o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965 (código florestal), mediante o estabelecimento de 

normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, 

e dá outras providências. 

 

Decreto Federal nº 1.922/1996 - Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural, e dá outras providências.  

 

Decreto Federal nº 1.832/1996 - Aprova o Regulamento dos Transportes Ferroviários. 
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Decreto Federal nº 750/1993 - Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de 

vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, 

e dá outras providências. 

 

Decreto Federal nº 99.274/1990 - Regulamenta a Lei no 6.902, de 27 de abril de 

1981, e a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a 

criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, e dá outras providências.  

 

Decreto Federal nº 98.973/1990 - Aprova o Regulamento do Transporte Ferroviário 

de Produtos Perigosos, e dá outras providências.  

 

Decreto Federal n° 95.733/1988 - Estabelece a obrigatoriedade de inclusão, no 

orçamento de projetos e obras federais, dotações correspondentes, no mínimo, a 1% 

(um por cento), para prevenir ou corrigir os prejuízos de natureza ambiental, cultural ou 

social decorrentes da execução destes projetos e obras.  

 

Decreto Federal n° 89.336/1984 - Dispõe sobre as Reservas Ecológicas e Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico.  

 

Decreto Federal n° 86.176/1981 - Regulamenta a Lei n° 6.513/77 que dispõe sobre 

Áreas Especiais e Locais de Interesse Turístico.  

 

Decreto Federal n° 84.017/1979 - Aprova o regulamento dos Parques Nacionais 

Brasileiros.  

 

Decreto Federal n° 50.813/1961 - Declara protegidas as florestas existentes ao longo 

da encosta atlântica das Serra Geral e do Mar.  

 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

Resolução nº 423/2010 - Dispõe sobre parâmetros básicos para identificação e análise 

da vegetação primária e dos estágios sucessionais da vegetação secundária nos Campos 

de Altitude associados ou abrangidos pela Mata Atlântica. 

 

Resolução nº 420/2009 - Dispõe sobre critérios e valores orientadores de 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. 
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Resolução nº 418/2009 - Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de 

Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de Programas de Inspeção e 

Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio 

ambiente e determina novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do 

estado de manutenção de veículos em uso. 

 

Resolução nº 398/2008 - Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência 

Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, 

originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas 

terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes 

náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração. 

 

Resolução nº 396/2008 - Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. 

 

Resolução nº 382/2006 - Estabelece limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para fontes fixas. 

 

Resolução n° 378/2006 - Define os empreendimentos potencialmente causadores de 

impacto ambiental nacional ou regional para fins disposto no inciso III, parágrafo 1°, 

art.19 da lei n°4771/65 e dá outras providências. 

 

Resolução nº 369/2006 – Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 

interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão 

de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP. 

 

Resolução nº 362/2005 - Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de 

óleo lubrificante usado ou contaminado. 

 

Resolução nº 357/2005 - 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, e dá outras providências.  

 

Resolução nº 349/2004 - Dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

empreendimentos ferroviários de pequeno potencial de impacto ambiental e a 

regularização dos empreendimentos em operação.  
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Resolução nº 313/2002 - Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 

Industriais. 

 

Resolução nº 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil. 

 

Resolução nº 303/2002 - Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de 

Preservação Permanente. 

 

Resolução nº 302/2002 - Dispõe sobre os parâmetros, definições, limites das Áreas de 

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

 

Resolução n° 278/2001 - Dispõe sobre o corte e a exploração de espécies da Mata 

Atlântica. 

 

Resolução nº 273/2000 - Dispõe sobre prevenção e controle da poluição em postos de 

combustíveis e serviços. 

 

Resolução nº 272/2000 - Estabelece limites para emissão de ruídos para veículos 

automotores. 

 

Resolução nº 267/2000 - Proíbe o uso de substâncias que destroem a camada de 

ozônio. 

 

Resolução n° 249/1999 - Aprova as Diretrizes para a Política de Conservação e 

Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica.  

 

Resolução nº 237/1997 - Dispõe sobre as atividades e empreendimentos sujeitas ao 

licenciamento ambiental a nível federal, estadual e municipal.  

 

Resolução nº 226/1997 - Estabelece limites para emissão de fuligem de veículos e 

aprova especificações do óleo diesel comercial. 

 

Resolução nº 023/1996 - Dispõe sobre a classificação dos resíduos. 

 

Resolução n° 002/1996 - Estabelece requisitos para implantação de unidade de 

conservação como meio de reparação por danos ambientais, como parte do 

licenciamento ambiental.  
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Resolução n° 004/1993 - Dispõe sobre áreas de formação de restinga.  

 

Resolução nº 005/1993 - Dispõe sobre a definição de normas mínimas para 

tratamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos. 

 

Resolução nº 013/1990 – Estabelece normas referentes ao entorno das Unidades de 

Conservação. 

 

Resolução nº 008/1990 - Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no 

PRONAR. 

 

Resolução nº 003/1990 – Estabelece padrões de qualidade do ar e amplia o número 

de poluentes atmosféricos passíveis de monitoramento e controle. 

 

Resolução nº 001/1990 - Dispõe sobre padrões, critérios e diretrizes para a emissão 

de ruídos, em decorrência de qualquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda política. 

 

Resolução nº 005/1989 – Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição 

do Ar – PRONAR. 

 

Resolução nº 010/1988 - Dispõe sobre a regulamentação das Áreas de Proteção 

Ambiental. 

 

Resolução nº 001/1988 – Dispõe sobre critérios e procedimentos básicos para 

implementação do Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental. 

 

Resolução nº 009/1987 – Dispõe sobre a realização de audiências públicas. 

 

Resolução nº 006/1986 - Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação de 

pedidos de licenciamento. 

 

Resolução nº 001-A/1986 - Dispõe sobre transporte de produtos perigosos em 

território nacional. 
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Resolução nº 001/1986 – Dispõe sobre os critérios básicos e diretrizes gerais para o 

Relatório de Impacto Ambiental. 

 

Resolução n° 004/1985 - Estabelece definições e conceitos sobre Reservas Ecológicas. 

 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

Resolução nº 2.748/2008 - Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas 

Concessionárias de Serviços Públicos de Transporte Ferroviário de Cargas, no transporte 

de produtos perigosos.  

 

Resolução no 1.573/2006 - Institui o Regime de Infrações e Penalidades do Transporte 

Ferroviário de Produtos Perigosos no âmbito nacional.  

 

Resolução nº 1.431/2006 - Estabelece procedimentos para a comunicação de 

acidentes ferroviários à ANTT pelas concessionárias e autorizatárias de serviço público de 

transporte ferroviário. 

 

Resolução nº 420/2004 - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do 

Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. 

 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

Instrução Normativa nº 004/2010 - Estabelece os requisitos técnicos e de 

homologação para os sistemas de AUTO DIAGNOSE DE BORDO (OBD) a serem instalados 

em todos os veículos pesados novos a Diesel homologados na fase P-7 do Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores- PROCONVE. 

 

Instrução Normativa nº 031/2009 – Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de 

Instrumentos de Defesa Ambiental e sobre o Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. 

 

Instrução Normativa nº 184/2008 – Estabelece, no âmbito do IBAMA, os 

procedimentos para o licenciamento ambiental federal.  

 

Portaria n° 013/2010 – Autoriza o Centro Especializado em Prevenção e Combate aos 

Incêndios Florestais - Prevfogo. 
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Portaria nº 085/1996 - Dispõe sobre as diretrizes para criação de Programa Interno de 

Autofiscalização da Correta Manutenção de Frotas e Veículos movidos à diesel quanto à 

emissão de fumaça preta. 

 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

Instrução Normativa nº 011/2010 - Disciplina as diretrizes, normas e procedimentos 

para a formação e funcionamento de Conselhos Consultivos em unidades de conservação 

federais. 

 

Instrução Normativa nº 006/2009 - Dispõe sobre o processo e os procedimentos 

para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

 

Instrução Normativa nº 005/2009 - Estabelece procedimentos para a análise dos 

pedidos e concessão da Autorização para o Licenciamento Ambiental de atividades ou 

empreendimentos que afetem as unidades de conservação federais, suas zonas de 

amortecimento ou áreas circundantes. 

 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

Instrução normativa n° 001/2010 - Dispõe sobre os procedimentos complementares 

a serem observados no exame dos processos de tombamento e intervenções de sítios 

urbanos. 

 

Portaria nº 187/2010 - Dispõe sobre os procedimentos para apuração de infrações 

administrativas por condutas e atividades lesivas ao patrimônio cultural edificado, a 

imposição de sanções, os meios defesa, o sistema recursal e a forma de cobrança dos 

débitos decorrentes das infrações. 

 

Portaria nº 230/2002 - Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental 

para os empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico. 

 

Ministério do Interior  

Portaria n° 100/1980 - Estabelece padrões para a emissão de fumaça por veículos 

movidos a óleo diesel. 

 

Portaria nº 092/1980 – Estabelece os padrões, critérios e diretrizes quanto à emissão 

de sons e ruídos.  
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Ministério do Meio Ambiente 

Instrução Normativa nº 008/2009 - Dispõe sobre os procedimentos metodológicos 

para restauração e recuperação das Áreas de Preservação Permanentes e da Reserva 

Legal instituídas pela Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

 

Portaria nº 009/2007 – Dispõe sobre as áreas prioritárias para a conservação, 

utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira. 

 

Ministério dos Transportes 

Portaria n° 204/1997 - Aprova as Instruções Complementares aos Regulamentos do 

Transporte Rodoviário e Ferroviário de Produtos Perigosos, e dá outras providências. 

 

2.1.4.5.2. Legislação Estadual 

No Estado de São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente e o IBAMA – no 

exercício da sua competência – trabalham sob estreita vigilância da 

coletividade, que tem participação assegurada no próprio processo de 

licenciamento. No caso do empreendimento em análise, a competência 

estadual incide apenas na fiscalização e acompanhamento das obras. 

 

Considerando o fato de que partes do empreendimento estão localizadas 

em áreas de amortecimento de unidades de conservação, o estudo foi 

elaborado incluindo os capítulos específicos que deverão ser 

encaminhados pelo órgão licenciador para o órgão gestor da unidade de 

conservação nos termos do disposto na Resolução SMA/SP nº 11/10, que 

estabelece os procedimentos e prazos envolvidos no licenciamento de 

atividades que possam afetar as unidades de conservação. 

 

A Secretaria do Meio Ambiente (SMA) atua com estrita observância dos 

critérios gerais fixados e quando a capacidade de suporte do meio 

ambiente a permite.  

 

Para isso, esta Secretaria conta com técnicos e com a empresa de 

tecnologia e saneamento ambiental (CETESB) que possui laboratórios, 
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além da Polícia Ambiental, para fins de controle e fiscalização. O Conselho 

Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) desempenha papel normativo 

recursal. Os institutos de pesquisa (botânica, florestal e geológico) estão 

ligados diretamente à SMA de São Paulo, e as pesquisas que realizam 

estão em consonância com as políticas públicas. 

 

Todos estes órgãos técnicos têm uma participação efetiva no 

planejamento e licenciamento ambiental, cumprindo as exigências dos 

programas de políticas públicas do Governo do Estado, sobretudo para 

tornar os processos de licenciamento ambiental mais ágeis e confiáveis do 

ponto de vista técnico-científico.  

 

Muito embora a legislação estadual já tenha versado sobre o sistema de 

licenciamento ambiental na segunda metade da década de 70, quando 

houve a regulamentação do Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de 

setembro de 1976, a Resolução CONAMA nº 001/1986 (alterada 

parcialmente pela Resolução CONAMA nº 237/1997, conforme já 

mencionado no tópico relativo à legislação federal), estabeleceu as 

primeiras diretrizes sobre o que efetivamente deveria ser exigido para 

Estudos Ambientais, visando o licenciamento ambiental. 

 

No estado paulista, as formas de análise para fornecimento do 

licenciamento de atividades causadoras de impactos ambientais foram 

consolidadas na Resolução SMA nº 42/94 que estabeleceu procedimentos 

para o licenciamento ambiental.  

 

Quanto às exigências locais a serem observadas, merece destaque a 

Resolução SMA nº 08/2008, que fixa orientação para o reflorestamento de 

áreas degradadas no Estado, estabelecendo critérios mínimos para 

projetos de reflorestamento. 
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A Lei Estadual nº 1.172/1976, que delimita as áreas de proteção relativas 

aos mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos 

de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo, estabelecendo 

especificamente medidas e normas de restrição de uso do solo em tais 

áreas. 

 

Ainda, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), no 

exercício da sua competência, através de Decisão da sua Diretoria nº 

148/2010, dispôs sobre os parâmetros mínimos para demarcação da área 

de preservação permanente de topo de morros, montanhas e linhas de 

cumeadas, definida na alínea ”d” do artigo 2.º da Lei Federal nº 4.771/65 

e normatizada pela Resolução CONAMA nº 303/02. 

 

Cabe assinalar que um dos desafios atuais do Brasil, em particular do 

Estado de São Paulo, no que diz respeito à questão ambiental, consiste na 

legitimação das Leis, ações e políticas ambientais, junto aos outros países, 

ao setor produtivo e a sociedade como um todo, devendo ser entendidos 

como instrumentos institucionais a serviço do bem coletivo, da 

preservação do meio ambiente e a consequente melhoria da qualidade de 

vida. 

 

Com base na idéia de “desenvolvimento sustentável”, e de promoção do 

desenvolvimento em harmonia com o meio ambiente, em todo o estudo 

foram consideradas as previsões legais mais protetivas à preservação do 

meio ambiente. 

 

Assim, quando existentes parâmetros locais mais rigorosos do que os 

estabelecidos na norma federal, considerou-se a norma local. 

 

Desta forma, com o objetivo de estar perfeitamente compatível com os 

requisitos legais existentes, todos os programas de compensação adotam 

padrões para além do previsto na norma federal, quando for o caso, o que 
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indiscutivelmente servirá para mitigar o impacto causado, sem 

necessidade de discutir a legalidade da norma mais restritiva. 

 

Segue relacionada toda a legislação estadual observada para elaboração 

do estudo ambiental. 

 

Lei Estadual nº 13.798/2009 – Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas – 

PEMC. 

 

Lei Estadual nº 13.579/2009 - Define a Área de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - APRM-B, e dá outras 

providências correlatas. 

 

Lei Estadual nº 13.577/2009 - Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a 

proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá outras 

providências correlatas. 

 

Lei Estadual nº 13.550/2009 - Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 

nativa do Bioma Cerrado no Estado, e dá providências correlatas. 

 

Lei Estadual n° 13.007/2008 – Institui o Programa de Proteção Conservação das 

Nascentes de Água. 

 

Lei Estadual n° 12.780/2007 - Institui a Política Estadual de Educação Ambiental.  

 

Lei Estadual nº 12.526/2007 - Estabelece normas para a contenção de enchentes e 

destinação de águas pluviais. 

 

Lei Estadual n° 12.300/2006 - Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define 

princípios e diretrizes. 

 

Lei Estadual 12.233/2006 - Define a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais 

da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga, e dá outras providências correlatas. 

 

Lei Estadual nº 12.288/2006 - Dispõe sobre a eliminação controlada dos PCBs e dos 

seus resíduos, a descontaminação e da eliminação de transformadores, capacitores e 

demais equipamento elétricos que contenham PCBs, e dá providências correlatas. 
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Lei Estadual nº 12.183/2005 - Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos 

hídricos do domínio do Estado de São Paulo, os procedimentos para fixação dos seus 

limites, condicionantes e valores e dá outras providências. 

 

Lei Estadual nº 11.977/2005 – Institui o código de proteção aos animais do Estado, e 

dá outras providências. 

 

Lei Estadual nº 11.527/2003 – Dispõe sobre a sinalização de locais de interesse 

ecológico. 

 

Lei Estadual nº 11.217/2002 – Altera o art. 15 da Lei nº 1817, de 27 de outubro de 

1978, que 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 Região Metropolitana da Grande São 

Paulo, e dá providências correlatas. 

 

Lei Estadual nº 11.216/2002 - 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. 

 

Lei Estadual nº 11.165/2002 – Institui o código de pesca e aquicultura do Estado de 

São Paulo.  

 

Lei Estadual n° 10.780/2001- Dispõe sobre a reposição florestal no Estado de São 

Paulo e dá outras providências. 

 

Lei Estadual nº 10.547/2000 - Define procedimentos, proibições, estabelece regras de 

execução e medidas de precaução a serem obedecidas quando do emprego do fogo em 

práticas agrícolas, pastoris e florestais, e dá outras providências correlatas. 

 

Lei Estadual nº 10.100/1998 – Declara Área de Proteção Ambiental o entorno da 

represa de Itupararanga. 

 

Lei Estadual nº 10.083/1998 – Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado de São 

Paulo. 

 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 151 

Lei Estadual n° 9.866/1997 – Dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e 

recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de 

São Paulo e dá outras providências. 

 

Lei Estadual nº 9.509/1997 - Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação.  

 

Lei Estadual nº 9.472/1996 – Disciplina o uso de áreas industriais que especifica, e dá 

outras providências. 

 

Lei Estadual n° 9.146/1995 – Cria mecanismos de compensação financeira para os 

municípios nos casos que especifica e dá providências correlatas. 

 

Lei Estadual n° 9.034/1994 – Dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos – 

PERH, a ser implantado no período 1994 e 1995 em conformidade com a Lei nº 7.663, de 

30 de dezembro de 1991, que instituiu normas de orientação à Política Estadual de 

Recursos Hídricos. 

 

Lei Estadual nº 7.663/1991 - Estabelece normas de orientação à Política Estadual de 

Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

 

Lei Estadual nº 7.641/1991 – Dispõe sobre a proteção ambiental das bacias do Rio 

Pardo, Mogi Guaçu e Médio Grande, estabelece critérios para uso e ocupação do solo 

nesta área, e dá outras providências. 

 

Lei Estadual n° 6409/1989 – Declara Área de Proteção Ambiental a Região do Parque 

e Fazenda do Carmo.  

 

Lei Estadual n° 6.134/1988 - Dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de 

águas subterrâneas do Estado de São Paulo, e dá outras providências. 

 

Lei Estadual nº 5.597/1987 – Estabelece normas e diretrizes para o zoneamento 

industrial no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.  

 

Lei Estadual nº 1.817/1978 - Estabelece os objetivos e as diretrizes para o 

desenvolvimento industrial metropolitano e disciplina o zoneamento industrial, a 
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localização, a classificação e o licenciamento de estabelecimentos industriais na Região 

Metropolitana da Grande São Paulo, e dá providências correlatas. 

 

Lei Estadual n° 1.172/1976 - Delimita as áreas de proteção relativas aos mananciais, 

cursos e reservatórios de água, a que se refere o artigo 2° da Lei n° 898 (*), de 18 de 

dezembro de 1975, estabelece normas de restrição de uso do solo em tais áreas e dá 

providências correlatas. 

 

Lei Estadual nº 997/1976 - Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente. 

 

Lei Estadual n° 898/1975 - Disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais, 

cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 55.947/2010 – Regulamenta a Lei nº 13.798, de 9 de novembro 

de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Mudança Climática. 

 

Decreto Estadual nº 55.660/2010 - Institui o Sistema Integrado de Licenciamento, 

cria o Certificado de Licenciamento Integrado, e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 55.565/2010 - Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico relativos à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos urbanos 

no Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 55.408/2010 - Dispõe sobre a implementação do Programa de 

Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica e 

dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 55.342/2010 – Regulamenta dispositivos da Lei nº 13.579, de 

13 de julho de 2009, que define a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da 

Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings APRM B, e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 55.011/2009 - Dispõe sobre a criação da Unidade de 

Gerenciamento para implementação do Programa de Recuperação Sócio-ambiental da 

Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 54.645/2009 – Regulamenta a Lei Estadual 12.300, de 16-03-

2006 - Regulamenta dispositivos da Lei no 12.300 de 16 de março de 2006, que institui a 
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Política Estadual de Resíduos Sólidos, e altera o inciso I do art. 74 do Regulamento da Lei 

no 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto no 8.468, de 8 de setembro de 

1976. 

 

Decreto Estadual nº 54.544/2009 - Regulamenta o inciso XIII do art. 4º e o inciso 

VIII do art. 31 da Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009, que dispõe sobre diretrizes e 

procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas 

contaminadas. 

 

Decreto Estadual nº 53.528/2008 – Cria o Mosaico das ilhas e Áreas Marinha do 

Litoral Centro, e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 53.526/2008 - Cria a Área de Proteção Ambiental Marinha do 

Litoral Centro, e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 53.494/2008 - Declara as Espécies da Fauna Silvestre 

Ameaçadas, as Quase Ameaçadas, as Colapsadas, Sobrexplotadas, Ameaçadas de 

Sobrexplotação e com dados insuficientes para avaliação no Estado de São Paulo e dá 

providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 52.762/2008 - Regulamenta a Lei nº 10.780, de 9 de março de 

2001, que dispõe sobre a reposição florestal no Estado de São Paulo e dá providências 

correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 52.663/2008 - Dispõe sobre a estrutura organizacional voltada à 

implantação do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - 

Programa Mananciais e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 51.686/2007 – Regulamenta dispositivos da Lei estadual no 

12.233, de 16 de janeiro de 2006, - Lei Específica Guarapiranga, que define a Área de 

Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga - APRM-

G, e dá providências correlatas.  

 

Decreto Estadual nº 52.469/2007 - Altera a redação de dispositivos do Regulamento 

aprovado pelo Decreto nº 8.468, de 08 de setembro de 1976, que dispõe sobre o 

controle da poluição do meio ambiente, confere nova redação ao artigo 6º do Decreto nº 

50.753, de 28 de abril de 2006, e dá providências correlatas. 
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Decreto Estadual nº 51.453/2006 - Cria o Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR, 

e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual 51.246/2006 – Estabelece procedimento para a instituição de área 

de Relevante Interesse Ecológico – ARIE, no Estado de São Paulo e dá providências 

correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 51.150/2006 – Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural, no âmbito do Estado de São Paulo, institui o 

Programa Estadual de Apoio às Reservas Particulares do Patrimônio Natural, e dá 

providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 50.753/2006 - Altera a redação e inclui dispositivos no 

Regulamento aprovado pelo Decreto n. 8.468, de 8 de setembro de 1976, disciplinando a 

execução da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre controle da poluição 

do meio ambiente e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 50.667/2006 - Regulamenta dispositivos da Lei nº 12.183 de 29 

de dezembro de 2005, que trata da cobrança pela utilização dos recursos hídricos do 

domínio do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. 

 

Decreta Estadual n° 50.889/2006 - Dispõe sobre a manutenção, recomposição, 

condução da regeneração natural e compensação da área de Reserva Legal de imóveis 

rurais no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual no 50.597/2006 - Cria o Parque Urbano de Conservação Ambiental 

e Lazer em área localizada nos Municípios de São Paulo, Cotia e Osasco e dá providências 

correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 49.808/2005 - Estabelece Diretrizes Estaduais de Atenção aos 

Povos Indígenas, dispõe sobre o Conselho Estadual dos Povos Indígenas e o Comitê 

Intersetorial de Assuntos Indígenas, e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 49.723/2005 - Dispõe sobre o gerenciamento do Projeto de 

Recuperação de Matas Ciliares. 

 

Decreto Estadual nº 49.391/2005 - Altera o Quadro III, do Anexo I, a que se refere o 

§ 1º do artigo 12, do Decreto nº 47.400, de 4 de dezembro de 2002, que regulamenta 
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dispositivos da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997, que dispõe sobre Política Estadual 

do Meio Ambiente. 

 

Decreto Estadual nº 48.523/2004 - Introduz alterações no Regulamento da Lei nº 

997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976 

e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do 

meio ambiente e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual n° 47.696/2003 - Regulamenta o artigo 37-A da Lei nº 1.172, de 

17 de novembro de 1976, acrescido pela Lei nº 11.216, de 22 de julho de 2002, que 

delimita as áreas de proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água de 

interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo. 

 

Decreto Estadual nº 47.400/2002 - Regulamenta dispositivos da Lei Estadual no 

9.509, de 20 de março de 1997, referentes ao licenciamento ambiental, estabelece 

prazos de validade para cada modalidade de licenciamento ambiental e condições para 

sua renovação, estabelece prazo de análise dos requerimentos e licenciamento 

ambiental, institui procedimento obrigatório de notificação de suspensão ou 

encerramento de atividade, e o recolhimento de valor referente ao preço de análise. 

 

Decreto Estadual nº 47.397/2002 - Dá nova redação ao Título V e ao Anexo 5 e 

acrescenta os Anexos 9 e 10, ao Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, 

aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe sobre a 

prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. 

 

Decreto Estadual n° 43.594/1998 - Inclui dispositivos no Decreto nº 8.468, de 8 de 

setembro de 1976, que aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, 

que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. 

 

Decreto Estadual n° 43.022/1998 - Regulamenta dispositivos relativos ao Plano 

Emergencial de Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana da Grande São 

Paulo, de que trata a Lei nº 9.866, de 28 de novembro de 1997, que dispõe sobre 

diretrizes e normas para a proteção e a recuperação dos mananciais de interesse regional 

do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 41.258/1996 - Aprova o Regulamento dos artigos 9º a 13º da 

Lei no 7.663, de 30 de dezembro de 1991. 
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Decreto Estadual nº 37.678/1993 – Aprova o Regulamento da Área de Proteção 

Ambiental do Parque e Fazenda do Carmo. 

 

Decreto Estadual nº 37.536/1993 – Cria o Parque Estadual Xixová-Japuí, e dá 

providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 32.955/1991 – Regulamenta a Lei nº 6.134, de 2 de junho de 

1988. 

 

Decreto Estadual no 25.341/1986 - Aprova o Regulamento dos Parques Estaduais 

Paulistas. 

 

Decreto Estadual nº 22.717/1984 – Declara Área de proteção Ambiental da Serra do 

Mar. 

 

Decreto Estadual nº 10.755/1977 - Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de 

água receptores na classificação prevista no Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 

1976, e dá providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 10.251/1977 – Cria o Parque Estadual da Serra do Mar, e dá 

providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 9.714/1977 – Aprova o Regulamento das Leis nºs. 898, de 18 de 

dezembro de 1975 e 1.172, de 17 de novembro de 1976, que dispõe sobre o 

licenciamento do uso do solo para a proteção aos mananciais da Região Metropolitana da 

Grande São Paulo. 

 

Decreto Estadual nº 8.468/1976 - Aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31 de 

maio de 1976, que dispõe sobre a Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente. 

 

Decreto-lei Estadual n° 52.490/1970 - Dispõe sobre a proteção dos recursos hídricos 

no Estado de São Paulo contra agentes poluidores. 

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA-SP)  

Resolução nº 039/2010 - Define procedimentos específicos para instituição, 

compensação ou recomposição de reserva florestal, para fins de licenciamento ambiental, 

nos casos em que especifica.  
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Resolução nº 037/2010 - Cria o Grupo de Trabalho de Análise e Planejamento de 

Políticas Públicas do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 

Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos 

Naturais - SEAQUA, com vistas à implementação das diretrizes do Projeto Ambiental 

Estratégico Cenários Ambientais 2020 - PAE Cenários 2020, e dá outras providências. 

  

Resolução nº 036/2010 - Dispõe sobre a estrutura e a designação de integrantes da 

Unidade de Execução do Programa – UEP - Meio Ambiente, do Programa de Recuperação 

Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica. 

 

Resolução nº 034/2010 - Altera o artigo 5º da Resolução SMA 16, de 03 de abril de 

2007, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 032/2010 - Dispõe sobre infrações e sanções administrativas ambientais 

e procedimentos administrativos para imposição de penalidades, no âmbito do Sistema 

Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 

Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA. 

 

Resolução nº 029/2010 - Dispõe sobre estudos técnicos para subsidiar alteração de 

limites e mudança de categorias de manejo de Unidades de Conservação, bem como 

sobre Termos de Compromisso a serem celebrados com os ocupantes de Unidades de 

Conservação até sua definitiva regularização fundiária, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 028/2010 - Dispõe sobre a criação do Sistema de Informações de 

Recuperação de Áreas Mineradas - SIRAM e sobre a ampliação de trabalhos de 

revegetação como medida mitigadora dos impactos ambientais causados por 

empreendimentos de mineração no Estado de São Paulo e dá providências correlatas.  

 

Resolução nº 025/2010 - Estabelece os critérios da gestão de fauna silvestre, no 

âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências correlatas. 

 

Resolução nº 024/2010 - Estabelece a relação de produtos geradores de resíduos de 

significativo impacto ambiental, para fins do disposto no artigo 19, do Decreto Estadual 

54.645, de 05-08-2009, que regulamenta a Lei Estadual 12.300, de 16-03-2006, e dá 

providências correlatas. 

 

Resolução nº 022/2010 - Dispõe sobre a operacionalização e execução da licença 

ambiental. 
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Resolução nº 013/2010 – Define procedimentos para o licenciamento ambiental de 

obras na área de influência do Rio Tietê. 

 

Resolução nº 011/2010 – Dispõe sobre a prévia anuência dos órgãos gestores de 

unidades de conservação nos processos de licenciamento de empreendimentos ou 

atividades que possam afetar a própria unidade de conservação ou sua zona de 

amortecimento, nos termos do § 3º, do artigo 36, da Lei Federal nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000, e dá providências correlatas. 

 

Resolução n° 082/2008 - Institui ações para implementação do Programa Estadual de 

Reposição Florestal conforme Lei n° 10.780, de 9 de março de 2001 e o Decreto n° 

52.762, de 28 de fevereiro de 2008 e dá providências correlatas para pequenos e médios 

consumidores de produtos ou subprodutos florestais. 

 

Resolução n° 071/2008 - Altera Resolução n° 42 de 26-09-2007 que institui o Projeto 

Estratégico Mata Ciliar e dá providências correlatas. 

 

Resolução n° 062/2008 - Dispõe sobre a suspensão temporária da emissão de 

autorização de supressão vegetação do Bioma Cerrado no Estado de São Paulo. 

 

Resolução n° 059/2008 - Regulamenta os procedimentos administrativos de gestão e 

fiscalização do uso público nas Unidades de Conservação de proteção integral do Sistema 

Estadual de Florestas do Estado de São Paulo, e dá outras providências. 

 

Resolução n° 044/2008 - Define critérios e procedimentos para a implantação de 

Sistemas Agroflorestais. 

 

Resolução nº 042/2008 - Classifica as sub-regiões do Estado de São Paulo, quanto ao 

grau de saturação da qualidade do ar. 

 

Resolução n° 032/2008 - Dispõe sobre o Projeto Ambiental Estratégico Fauna 

Silvestre, a Comissão Técnico-Científica e dá providências correlatas. 

 

Resolução n° 030/2008 - Dá nova redação e acrescenta dispositivos à resolução SMA 

n° 14, de 13 de março de 2008. 
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Resolução n° 015/2008 - Dispõe sobre os critérios e parâmetros para concessão de 

autorização para supressão de vegetação nativa considerando as áreas prioritárias para 

incremento da conectividade. 

 

Resolução n° 014/2008 - Dispõe sobre os procedimentos para supressão de vegetação 

nativa para parcelamento do solo ou qualquer edificação em área urbana. 

 

Resolução n° 008/2008 - Fixa a orientação para o reflorestamento heterogêneo de 

áreas degradadas e dá providências correlatas. 

 

Resolução n° 007/2008 - Dispõe sobre o gerenciamento do Projeto de Recuperação de 

Matas Ciliares de que trata o Decreto 49.723, de 24 de junho de 2005. 

 

Resolução n° 006/2008 - Dispõe sobre o gerenciamento do Projeto de Recuperação de 

Matas Ciliares de que trata o Decreto 49.723, de 24 de junho de 2005. 

 

Resolução n° 050 /2007 - Dispõe sobre o Projeto Ambiental Estratégico Lixo Mínimo e 

dá providências correlatas. 

 

Resolução n° 042/2007 - Institui o Projeto Estratégico Mata Ciliar e dá providências 

correlatas. 

 

Resolução n° 034/2007 - 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, sujeitos à apresentação de EIA/RIMA, e dá providências correlatas. 

 

Resolução nº 018/2007 - Disciplina procedimentos para a autorização de supressão de 

exemplares arbóreos nativos isolados.  

 

Resolução nº 016/2007 - Dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de 

Florestas - SIEFLOR no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente e dá outras providências. 

 

Resolução n° 012/2007 - Dispõe sobre o gerenciamento do Projeto de Recuperação de 

Matas Ciliares de que trata o Decreto 49.723, de 24 de junho de 2005. 
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Resolução n° 043/2006 - Cria Grupo de Trabalho para regulamentar a Lei 10.547 de 

02 de maio de 2000 – Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e dá providências 

correlatas. 

  

Resolução n° 047/2003 - Altera e amplia a Resolução SMA 21, de 21/11/2001; Fixa 

orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá providências 

correlatas. 

 

Resolução Conjunta SES/SERHS/SMA nº 003/2006 - Dispõe sobre procedimentos 

integrados para controle e vigilância de soluções alternativas coletivas de abastecimento 

de água para consumo humano proveniente de mananciais subterrâneos. 

 

Resolução Conjunta SMA/SERHS nº 001/2005 - Regula o Procedimento para o 

Licenciamento Ambiental Integrado às Outorgas de Recursos Hídricos. 

  

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 

Decisão Diretoria CETESB nº 148/2010 - Dispõe sobre a orientação para a 

demarcação da área de preservação permanente de topo de morros, montanhas e linhas 

de cumeadas, definida na alínea ”d” do artigo 2º da Lei Federal 4.771/65 e normatizada 

pela Resolução CONAMA 303/02, e dá outras providências. 

 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) 

Portaria nº 2.292/2006 – Aprovação da Norma que disciplina os usos que independem 

de outorga de recursos hídricos superficiais e subterrâneos no Estado de São Paulo, no 

art. 1º do Decreto Estadual nº 41.258/96, com redação dada pelo Decreto Estadual nº 

50.667/06. 

 

Portaria nº 1.594/2005 - Delimitada como Área de Restrição e Controle Temporário 

para os usos e/ou as interferências em Recursos Hídricos Subterrâneos, a área definida 

pela poligonal 31,568 km². 

 

Portaria nº 717/1996 - Aprova a Norma e os Anexos de I a XVIII que disciplinam o 

uso dos recursos hídricos. 
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2.1.4.5.3. Legislação Municipal 

Segue relacionada à legislação municipal observada para cada um dos 

vinte e cinco municípios dos trechos ferroviários em estudo. 

 

2.1.4.5.3.1 Itirapina 

Lei Orgânica do Município de Itirapina. 

 

Lei Municipal nº 1.101/1983 - Institui o Código de Obras do Município de Itirapina e 

dá outras providências. 

 

2.1.4.5.3.2 Rio Claro 

Lei Orgânica do Município de Rio Claro.  

 

Lei Municipal nº 3.981/2009 – Institui a Política Municipal de Mudanças Climáticas e 

dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 3.978/2009 – Coíbe a erosão sobre superfícies de solo exposto no 

âmbito do perímetro urbano do município, evitando assoreamento do sistema municipal 

de drenagens naturais construídas, e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 3.949/2009 – Altera parcialmente a Lei Municipal nº 3429, de 19 de 

abril de 2004. 

 

Lei Municipal nº 3.806/2007 – Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do Município 

de Rio Claro. 

 

Lei Municipal nº 3.789/2007 – Regulamenta a poda e retirada de árvores em áreas 

de domínio público e institui multa aos infratores.  

 

Lei Municipal nº 3.683/2006 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.495 de 1992 e 

mapa PII2a, parte integrante da Lei nº2.492 de 1992, dando classificação conforme a 

legislação de zoneamento urbano à zona de expansão intra-urbana.  

 

Lei Municipal nº 3.583/2005 – Estabelece as diretrizes para a utilização das vias 

públicas municipais, inclusive dos respectivos subsolo e espaço aéreo, e das obras de 
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arte de domínio municipal, para a implantação e instalação de equipamentos de infra-

estrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos e privados, delega 

competência a Secretaria Municipal de Obras e Serviços para autorgar a permissão de 

uso , disciplina e execução das obras dela decorrentes e dá, outras providências.  

 

Lei Municipal n° 3.429/2004 – Regulamenta a utilização de caçambas estáticas 

coletoras de entulho no município de Rio Claro e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 3.014/1998 – Dispõe sobre os atos de limpeza pública e dá outras 

providências. 

 

Lei Municipal nº 2522/1992 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.495/1992. 

 

Lei Municipal nº 2.519/1992 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.493/1992. 

 

Lei Municipal nº 2.495/1992 – Dispõe sobre o Zoneamento Urbano e Rural do 

Município de Rio Claro e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 2493/1992 – Dispõe sobre o Parcelamento do Solo para fins urbanos 

no município de Rio Claro e dá outras providências. 

 

Lei Municipal n° 2.492/1992 – Dispões sobre o plano diretor de desenvolvimento de 

Rio Claro e dá outras providências. 

 

2.1.4.5.3.3 Ipeúna 

Lei Orgânica do Município de Ipeúna. 

 

Lei Municipal nº 672/2006 – Disciplina o parcelamento do solo urbano no Município de 

Ipeúna e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 577/2003 – Dá nova delimitação ao perímetro urbano da cidade. 

 

Lei Municipal nº 008/1965 – Proíbe o despejo de águas servidas diretamente nas vias 

públicas. 
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2.1.4.5.3.4 Santa Gertrudes 

Lei Orgânica do Município de Santa Gertrudes.  

 

Lei Complementar nº 2.290/2010 – Introduz alterações na Lei Complementar nº 

2.121 de 2007, que trata sobre alteração da Lei nº 1.883/2002, que dispõe sobre o Plano 

Diretor do Município de Santa Gertrudes e dá outras providências.  

 

Lei Complementar nº 2.121/2007 – Introduz alterações na Lei Complementar nº 

1.883/2202 de 2002 e suas alterações que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de 

Santa Gertrudes e dá outras providências.  

 

Lei Complementar nº 2.117/2007 – Dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano 

do Município de Santa Gertrudes e dá outras providências. 

 

Lei Complementar nº 2.003/2005 – Introduz alterações na Lei Complementar nº 

1.883, de 2002, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Santa Gertrudes e dá 

outras providências.  

 

Lei Municipal nº 1.943/2004 – Institui a Política Municipal de Recursos Hídricos e 

estabelece normas e diretrizes para a recuperação, preservação e conservação dos 

recursos hídricos e cria o Sistema Municipal de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.  

 

Lei Complementar nº 1.883/2002 – Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de 

Santa Gertrudes e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 1.542/1996 – Altera redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 1.521 

de 1995.  

 

Lei Municipal nº 1.521/1995 – Institui o Plano Comunitário de Obras e 

Melhoramentos.  

 

Lei Municipal nº 1.050/1985 – Dispõe sobre autorização para execução de obras e dá 

outras providências. 
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2.1.4.5.3.5 Cordeirópolis 

Lei Orgânica do Município de Cordeirópolis  

 

Lei Municipal nº 1.951/1999 – Dá nova redação ao artigo 3º da Lei nº 1.478 de 1988. 

 

Lei Municipal nº 1.478/1988 – Põe sob reserva de proteção ambiental e limitação, 

administrativa de uso, faixa, cinturão ou área de entorno da represa maior do bairro de 

Cascalho, fonte de abastecimento de água de Cordeirópolis e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 1.064/1977 – Cria o serviço de Preservação Ecológica do Meio 

Ambiente e dá outras providências.   

 

Lei Municipal nº 486/1967 – Aprova o Plano Diretor e Urbanização de acordo com a 

planta do perímetro urbano da cidade de Cordeirópolis. 

 

Decreto Municipal nº 1.979/1998 – Declara de preservação ambiental permanente, a 

área do “Horto Florestal” situada no município de Cordeirópolis, na forma que especifica e 

dá outras providências.  

 

Decreto Municipal nº 563/1980 – Dispõe sobre a preservação permanente dos 

aglomerados florestais, das matas e seus mananciais que especifica.  

 

Decreto Municipal nº 515/1979 – Dispõe sobre a preservação permanente da Mata, 

vegetação e nascentes, existentes as margens da Represa Maior do bairro do Cascalho.  

 

2.1.4.5.3.6 Limeira 

Lei Orgânica do Município de Limeira.  

 

Lei Municipal nº 3.436/2002 – Dispõe sobre o uso, a operacionalização e 

funcionamento de equipamentos destinados à coleta de resíduos de construção civil ou 

equivalentes, recipientes denominados caçambas, coitêineres e eventuais outros 

assemelhados que sejam usados para o mesmo propósito e dá outras providências.  

 

Lei Complementar nº 257/2001 – Altera Lei Municipal nº 222, de 1999, que dispõe 

sobre a Política Municipal de Recursos Hídricos.  
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Lei Complementar nº 222/1999 - Dispõe sobre a Política Municipal de Recursos 

Hídricos, diretrizes e normas para a preservação, proteção e recuperação da ZPM, e dá 

outras providências.  

 

Lei Municipal nº 1.763/1981 - Altera a seção 5.3 da Lei nº 1.096 de 22/01/69 e da 

Lei nº 1.439 de 05/07/74, que dispõem sobre construção e conservação de muros de 

fecho, passeios, limpeza de terrenos e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 1.388/1973 – Dispõe sobre limpeza publica, mediante coleta, 

transporte e destinação correta do lixo. 

 

Lei Municipal nº 1.096/1969 – Dispõe do Código de Obras e Urbanismo do município 

de Limeira.  

 

2.1.4.5.3.7 Americana 

Lei Orgânica do Município de Americana. 

 

Lei Municipal nº 4.676/2008 – Dispõe sobre o parcelamento, a unificação, a 

modificação e o aproveitamento do solo para fins urbanos no território do município e dá 

outras providências.  

  

Lei Municipal nº 4.628/2008 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da Concessionária de 

Transporte ferroviário de cercar com tela de proteção o trecho da malha ferroviária que 

atravessa o território do Município e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 4.597/2008 – Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado do Município de Americana/PDDI.  

 

2.1.4.5.3.8 Nova Odessa 

Lei Orgânica do Município de Nova Odessa. 

  

Lei Municipal nº 2.388/2010 – Institui a Política Municipal de Proteção aos Mananciais 

de Água destinados ao abastecimento público e dá outras providências.   
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Lei Municipal nº 2.196/2006 – Institui a Política Municipal de Recursos Hídricos, 

estabelece normas e diretrizes para a recuperação, preservação e conservação dos 

Recursos Hídricos e cria o Sistema Municipal de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.  

 

Lei Complementar nº 010/2006 – Institui o Plano Diretor Participativo e o Sistema de 

Planejamento Integrado e Gestão Participativa do Município de Nova Odessa, nos termos 

do Artigo 182 da Constituição Federal, do capítulo III da Lei nº 10.257 de 2001 – 

Estatuto da Cidade – e da Lei Orgânica do Município de Nova Odessa.  

 

Lei Municipal nº 1.930/2003 – Amplia o perímetro do Distrito Industrial nº 06 (VI), 

criado pela Lei Municipal nº 1.011 de 1987 e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 1.446/1994 – Autoriza o Poder Executivo a adotar e fazer cumprir no 

Município de Nova Odessa, o Código Sanitário do Estado de São Paulo. 

 

Lei Municipal nº 647/1977 – Delimita o perímetro urbano do Município. 

 

Lei Municipal nº 553/1975 – Dispõe sobre o Código de Edificações do Município de 

Nova Odessa. 

 

Lei Municipal nº 551/1975 – Dispõe sobre o Código de Zoneamento do Município de 

Nova Odessa e dá outras providências.  

 

2.1.4.5.3.9 Sumaré 

Lei Orgânica do Município de Sumaré.  

 

Lei Municipal nº 4.676/2008 – Dispõe sobre o Código de Obras no Município de 

Sumaré e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 4.250/2006 – Institui o novo Plano Diretor do Município de Sumaré. 
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2.1.4.5.3.10 Hortolândia 

Lei Orgânica do Município de Hortolândia.  

 

Lei Municipal nº 1.928/2007 – Institui o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos 

da Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil.  

 

Lei Municipal nº 137/2007 - Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Hortolândia. 

 

Lei Municipal nº 1.781/2006 – Declara Unidade de Conservação, denominada Parque 

Natural Municipal, a área de sistema de lazer que compõe a lagoa do Jardim Amanda.  

 

Lei Municipal nº 1.535/2005 – Declara de preservação ambiental e ecológica, área 

denominada Mata do Neco e revoga as Leis de nºs 1.888/02 e 1.289/03.  

 

Lei Municipal nº 1.401/2004 – Declara área de Preservação Ambiental o Parque 

Ecológico Jardim Amanda. 

 

Lei Municipal nº 1.344/2004 – Declara de preservação ambiental a área que 

especifica. 

 

Lei Municipal nº 731/1998 – Estabelece diretrizes, critérios e normas para emissão de 

ruídos urbanos e proteção do bem estar e do sossego público e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 675/1998 – Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no 

Município de Hortolândia. 

 

Lei Municipal nº 665/1998 – Dispõe sobre o uso do solo.  

 

2.1.4.5.3.11 Campinas 

Lei Orgânica do Município de Campinas. 

 

Lei Municipal nº 12.787/2006 – Institui a Política Municipal de Recursos Hídricos, 

estabelece normas e diretrizes para a conservação e preservação dos recursos hídricos e 

cria o Sistema Municipal de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.  
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Lei Municipal nº 12.575/2006 – Altera redação do inciso IV do artigo 74 da lei nº 

10.850/2001 e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 015/2006 - Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Campinas.  

 

Lei Municipal nº 11.430/2002 – Altera a Lei nº 10.850/2001 que cria a área de 

proteção ambiental - APA - de Campinas. 

 

Lei Municipal nº 10.850/2001 - Cria a Área de Proteção Ambiental - APA - de 

Campinas, regulamenta o uso e ocupação do solo e o exercício de atividades pelo setor 

público.  

 

Lei Municipal nº 5.118/1981 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a “Fundação Jose 

Pedro de Oliveira”, cria uma reserva florestal e dá outras providências.  

 

Decreto Municipal nº 14.909/2004 – Descreve os perímetros das zonas urbanas de 

uso de solo estabelecidas pela Lei nº 10.850/2001. 

 

Decreto Municipal nº 14.759/2004 – Dispõe sobre o manejo, recuperação e a 

preservação dos bens tombados pelas resoluções de CONDEPACC nº 47 e nº48, ambas 

de 13 de maio de 2004, e dá outras providências. 

 

Decreto Municipal nº 14.587/2004 – Altera o decreto n° 13.385 de 2002, que dispõe 

sobre o Conselho Gestor da APA estabelecido pela Lei nº 10.850 de 2001, e dá outras 

providências. 

 

Decreto Municipal n° 13.385/2002 - Dispõe sobre o Conselho Gestor da APA 

estabelecido pela Lei nº 10.850 de 2001, e dá outras providências. 

 

2.1.4.5.3.12 Indaiatuba 

Lei Orgânica do Município de Indaiatuba. 

 

Lei Municipal nº 5.643/2009 - Dá nova redação a dispositivos relativos às dimensões 

de lotes para fins comerciais a que se refere à Lei 4.066 de 2001, que dispõe sobre o 

ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município de Indaiatuba e dá outras 

providências.  
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Lei Municipal nº 5.610/2009 - Dá nova redação a dispositivo da Lei nº 4.066 de 2001, 

que dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município de 

Indaiatuba e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 5.476/2008 – Acrescenta dispositivo à Lei 4.066 de 2001, que dispõe 

sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município de Indaiatuba.  

 

Lei Municipal nº 5.319/2008 – Altera dispositivos da Lei nº 4.066 de 2001, que 

dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município de Indaiatuba e 

dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 5.251/2007 – Dá nova redação e acresce dispositivos, a Lei nº 5251 

de 2007, que altera zonas de uso e ocupação do solo previstas no Anexo II da Lei 4.066 

de 24 de setembro de 2001 e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 5.227/2007 – Dá nova redação a dispositivos do art. 82 da Lei 4.684 

de 2005 e a dispositivo do art. 2º da Lei nº 4.980, de 2006. 

 

Lei Municipal nº 5.210/2007 – Acrescenta dispositivo a Lei nº 4.066 de 2001, que 

dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município de Indaiatuba.  

 

Lei Municipal nº 4.980/2006 - Acrescenta e altera os dispositivos que mencionam à 

lei n° 4.066, de 2001, que dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo do 

município de Indaiatuba e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 4.935/2006 – Acrescenta os dispositivos que menciona a Lei nº 

4.066, que dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município de 

Indaiatuba e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 4.684/2005 – Institui a Política Municipal de Recursos Hídricos, 

estabelece normas e diretrizes para a recuperação, preservação e conservação dos 

recursos hídricos e cria o Sistema Municipal de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, e 

dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 4.594/2004 – Altera os perímetros previstos nos Anexos da Lei nº 

4.067 de 2001, que dispõe sobre a instituição do Plano Diretor do Município de 

Indaiatuba – PDI e dá outras providências. 
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Lei Municipal nº 4.593/2004 – Altera a Lei nº 4.066 de 2001, que dispõe sobre o 

ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município de Indaiatuba e dá outras 

providências. 

 

Lei Municipal nº 4.366/2003 – Acrescenta dispositivos relativos as dimensões de lotes 

para fins industriais e comerciais à Lei nº 4.066 de 2001, que dispõe sobre o 

ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município de Indaiatuba.  

 

Lei Municipal nº 4.351/2003 – Altera o perímetro de zonas de uso e ocupação do 

solo, previstas no Anexo II da Lei nº 4.066 de 2001 e acrescenta um parágrafo ao artigo 

1º da Lei.  

 

Lei Municipal nº 4.231/2002 – Acrescenta dispositivo à Lei nº 4.066 de 2001, que 

dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município de Indaiatuba e 

dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 4.230/2002 – Altera as zonas de uso e ocupação do solo, previstas 

no Anexo II da Lei nº 4.066 de 2001. 

 

Lei Municipal nº 4.158/2002 – Altera dispositivos da Lei nº 4.066 de 2001, que 

dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município de Indaiatuba, e 

dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 4.067/2001 – Dispõe sobre a instituição do Plano Diretor do 

Município de Indaiatuba – PDI e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 4.066/2001 - Dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do 

solo do Município de Indaiatuba e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 3.633/1999 – Dispõe sobre abastecimentos de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e dá outras providências.  

 

2.1.4.5.3.13 Salto 

Lei Orgânica do Município de Salto. 

 

Lei Municipal nº 2.504/2003 – Dispõe sobre regras para implantação de obras de 

infraestrutura.  
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Lei Municipal nº 2.408/2002 – Estabelece que o Poder Executivo da Estância Turística 

de Salto, poderá autorizar, permitir e conceder o uso especial de bens públicos, vias 

públicas, inclusive do espaço aéreo e do subsolo, dos recursos naturais e de obras de 

arte de domínio municipal para implantação, instalação e passagem de equipamentos 

urbanos destinados a prestação de serviços de infraestrutura por entidades de direito 

público ou privado, obedecidas as disposições desta Lei demais atos normativos. 

 

2.1.4.5.3.14 Itu 

Lei Orgânica do Município de Itu.  

 

Lei Municipal Complementar nº 002/2010 – Estabelece normas complementares ao 

plano diretor participativo da Estância Turística de Itu, dispõe sobre o parcelamento, 

disciplina e ordenamento do uso do solo do município da Estância Turística de Itu.  

 

Lei Municipal nº 1.079/2009 – Institui a política municipal de proteção aos 

mananciais de água destinados ao abastecimento público, e dá outras providências.  

 

Lei Municipal Complementar nº 770/2006 – Dispõe sobre o Plano Diretor 

Participativo do Município da Estância Turística de Itu. 

 

Lei Municipal nº 167/2001 – Dispõe sobre a regulamentação de remoção de entulhos, 

provenientes de construções, reformas e outras obras no município da Estância Turística 

de Itu, e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 4.020/1996 – Cria a Estrada Parque “APA – Itu Rio Tietê” e dá outras 

providências.  

 

Lei Municipal nº 3.264/1991 – Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental 

de APA Itu – Bosque Alceu Geribello e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 3.265/1991 – Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental 

APA Itu – “Cidade Nova I” e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 3.268/1991 – Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental 

APA Itu – Bairro Botuxim e dá outras providências.  
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Lei Municipal nº 3.271/1991 – Dispõe sobre a criação da área de proteção ambiental 

APA Itu, Fazenda Vassoural e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 3.272/1991 – Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental 

APA Itu – Represa de Braiaiá e dá outras providências.  

 

2.1.4.5.3.15 Alumínio 

Lei Orgânica do Município de Alumínio  

 

Lei Municipal nº 1.078/2008 - Dispõe sobre alterações da Lei n° 340, de 1997, que 

institui o código sanitário e de posturas municipais. 

 

Lei Municipal nº 1059/2008 - Dispõe sobre concessão de alvará de conservação de 

construções e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 1001/2007 - Altera o perímetro urbano do município de Alumínio que 

trata a Lei nº 374, de 1997. 

 

Lei Municipal nº 477/1999 – Dispõe sobre normas de parcelamento do solo no 

município de Alumínio e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 467/1999 – Altera a redação do artigo 137 da Lei nº 340, de 1997, 

que institui o código sanitário e de posturas municipais, e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 450/1999 – Dispõe sobre alterações no código de obras e edificações 

do município de Alumínio e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 436/1999 - Dispõe sobre alteração do artigo 95 da Lei nº 340, de 

1997, que institui o código sanitário e de posturas do município de Alumínio. 

 

Lei Municipal nº 374/1997 – Institui a zona urbana do município de Alumínio.  

 

Lei Municipal nº 352/1997 – Institui o Código de Obras e Edificações e dá outras 

providências.  

 

Lei Municipal nº 340/1997 – Institui o Código Sanitário e de Posturas Municipais.  
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2.1.4.5.3.16 Mairinque 

Lei Orgânica do Município de Mairinque.  

 

2.1.4.5.3.17 São Roque 

Lei Orgânica do Município de São Roque.  

 

Lei Municipal n° 3.270/2009 - Institui o Programa de Conservação de Estradas Rurais 

denominado Melhor Caminho.   

 

Lei Municipal n° 3.161/2008 - Dispõe sobre proteção ao meio ambiente através de 

controle de destino de óleos lubrificantes.   

  

Lei Complementar nº 041/2006 - Institui o Código de Obras e Edificações do 

Município da Estância Turística de São Roque e dá outras providências.  

 

Lei Complementar nº 040/2006 - Institui a Lei Complementar de uso, ocupação e 

regularização do solo do Município da Estância Turística de São Roque e dá outras 

providências. 

 

Lei Complementar nº 039/2006 - Institui o Plano Diretor do Município da Estância 

Turística de São Roque e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 2.550/1999 - Institui o Programa Municipal de Conservação de 

Estradas Rurais. 

 

Lei Municipal nº 2.418/1997 – Dispõe sobre a limpeza pública, e dá outras 

providências. 

 

Lei Municipal nº 2.375/1997 - Mantém reestrutura e reorganiza o Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente COMDEMA.   

  

Lei Municipal nº 2.325/1996 - Altera as leis nºs 1.298, de 21 de outubro de 1982, e 

1368, de 25 de junho de 1984, que dispõem sobre a criação do COMDEMA - Conselho 

Municipal do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

  

Lei Municipal Complementar nº 005/1996 – Revoga a lei 2.060, de 2 de julho de 

1992; altera a redação do art. 6º da lei nº 837, de dezembro de 1969; acrescenta 
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parágrafo único ao artigo 186 e suprime o inciso III do artigo 188, da lei nº 953, de 18 

de dezembro de 1972.  

  

Lei Municipal nº 1.852/1990 - Dispõe sobre a emissão de sons e ruídos em 

decorrência de atividades industriais comerciais sociais ou recreativas. 

 

Lei Municipal nº 1.801/1990 - Lei Orgânica do Município de São Roque consolidada 

até janeiro de 2007.   

 

Lei Municipal nº 1.368/1984 - Altera a redação da lei nº 1.298, de 21 de outubro de 

1982, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e dá outras 

providências. 

 

Lei Municipal nº 1.298/1982 - Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente 

órgão de natureza consultiva.  

 

Lei Municipal nº 1.076/1975 - Dispõe sobre concessão de Alvará de Conservação de 

Construções. 

 

Lei Municipal n° 953/1972 - Institui as normas referentes ao plano diretor físico do 

município de São Roque. 

 

Decreto Municipal nº 5.246/1998 - Dispõe sobre permissão de uso de áreas públicas 

para instalação de recipientes coletores de lixo e delegação de competência ao Diretor do 

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente para celebrar termos de cooperação.  

  

Resolução nº 004/1983 - Cria uma comissão Permanente de Defesa do Meio 

Ambiente.   

 

2.1.4.5.3.18 Cotia 

Lei Orgânica do Município de Cotia. 

 

Lei Municipal nº 1.556/2009 - Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento 

Ambiental, seus instrumentos e dá outras providências. 

 

Lei Complementar Municipal nº 113/2009 – Dispõe sobre o Plano Viário Municipal de 

Cotia. 
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Lei Complementar Municipal nº 095/2008 - Institui o Plano de Zoneamento e 

normas para usos, parcelamento e ocupação do solo do município de Cotia. 

 

Lei Municipal Complementar nº 072/2007 - Institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social do Município de Cotia e dá outras 

providências. 

 

Lei Municipal nº 1.151/2001 – Dispõe sobre o recolhimento e disposição dos resíduos 

sólidos. 

 

Decreto Municipal nº 6.537/2009 - Dispõe sobre a organização da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente e Agropecuária. 

 

2.1.4.5.3.19 Itapecerica da Serra 

Lei Orgânica do Município de Itapecerica da Serra.  

 

Lei Municipal nº 2.027/2009 - Estabelece a demarcação das Unidades Territoriais de 

Planejamento - UTP's criadas pelo Plano Diretor Estratégico, e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 1.995/2009 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de licença prévia para 

manejo de vegetação de porte arbóreo, no Município de Itapecerica da Serra, e dá outras 

providências. 

 

Lei Municipal nº 1.981/2009 - Dispõe sobre a ampliação do programa sócio ambiental 

de coleta seletiva de resíduos sólidos no Município de Itapecerica da Serra, implantado 

pela Lei Municipal nº 1.836, de 19 de outubro de 2007, e dá providências correlatas.  

 

Lei Municipal nº 1.868/2007 - Dispõe sobre a instituição do Programa de Controle 

Sonoro, visando disciplinar, controlar e fiscalizar o ruído excessivo que possa interferir na 

saúde e bem-estar da população, e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 1.836/2007 - Dispõe sobre a criação e implantação do Programa 

Sócio Ambiental de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos no Município de Itapecerica da 

Serra, bem como, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com 

Cooperativa de catadores e dá outras providências. 

 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 176 

Lei Municipal nº 1.771/2006 – Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico do 

Município de Itapecerica da Serra, instituído pela Lei Municipal nº 1.238, de 29 de maio 

de 2001. 

 

Lei Municipal nº 1.238/2001 - Dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico do Município 

de Itapecerica da Serra.  

 

Lei Municipal nº 1.122/1999 - Dispõe sobre normas de utilização do Parque da 

Represinha, criado pela Lei nº 542/89. 

 

Lei Municipal nº 1.059/1998 - Intitui o Código Sanitário Municipal. 

 

Lei Municipal nº 636/1990 - Institui o Código de Edificações e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 628/1990 - Dispõe sobre o serviço de limpeza pública, destinação do 

lixo e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 603/1990 - Dispõe sobre funcionamento regular de atividades 

industriais, com observação do controle de proteção ambiental. 

 

Lei Municipal nº 582/1990 - Institui normas de defesa do meio ambiente, do 

Município, no tocante ao aspecto paisagístico, ecológico e urbanístico. 

 

Lei Municipal nº 551/1989 - Estabelece normas para a coleta de lixo contaminado. 

 

Lei Municipal nº 547/1989 - Dispõe sobre obrigatoriedade limpeza de terrenos não 

edificados, e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 542/1989: Cria o Parque Ecológico da Represinha e dá outras 

providências. 

 

Lei Municipal nº 528/1989 - Dispõe sobre saneamento da água potável em caixas 

d'água e reservatórios, bem como limpeza e conservação e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 526/1989 - Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 
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Decreto Municipal nº 2.052/2009 - Dispõe sobre a regulamentação do art. 75 da Lei 

Municipal nº 636, de 10 de dezembro de 1990 - institui o Código de Edificações, e dá 

outras providências.  

 

Decreto Municipal nº 1.984/2007 - Dispõe sobre o atendimento dos ditames da Lei 

Estadual nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 51.686, 

de 22 de março de 2007, no que concerne a Emissão de Alvarás e Licenças Municipais 

para a promoção de empreendimentos, edificações e atividades, até a adequação da 

Legislação Municipal sobre a matéria.  

 

Decreto Municipal nº 1.104/1993 - Aprova Estatuto do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente. 

 

Decreto Municipal nº 809/1990 - Regulamenta a Lei nº 542, de 05 de outubro de 

1989 que "cria o Parque Ecológico da Represinha e dá outras providências". 

 

Decreto Municipal nº 785/1989 - Regulamentação da Lei nº 528, de 04 de agosto de 

1989, que dispõe sobre saneamento da água potável em caixas d'água e reservatórios, 

bem como limpeza e conservação e dá outras providências.  

 

Decreto Municipal nº 015/1973 - Dispõe sobre o abate de matas ou árvores. 

 

2.1.4.5.3.20 Embu-Guaçu 

Lei Orgânica do Município de Embu-Guaçu. 

 

Lei Municipal nº 2.110/2007 - Altera a nomenclatura, a estrutura, as competências e 

atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. 

 

Lei Municipal nº 2.109/2007 - Institui o Código Ambiental do Município de Embu-

Guaçu. 

 

Lei Municipal Complementar nº 033/2007 - Institui o Plano Diretor do Município de 

Embu-Guaçu. 

 

Lei Municipal nº 1.997/2005 - Dispõe sobre a criação e implantação do Programa 

Sócio Ambiental de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos do Município de Embu-Guaçu e 

dá outras providências. 
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Lei Municipal nº 1.638/2001 - Dispõe sobre a criação e constituição do Conselho 

Municipal de Planejamento e Meio Ambiente - COMPEMA. 

 

Lei Municipal nº 525/1985 - Cria e regula o COMDEMA e dá outras previdências. 

 

2.1.4.5.3.21 São Lourenço da Serra 

Lei Orgânica do Município de São Lourenço da Serra. 

 

Lei Municipal nº 738/2008 – Institui o plano diretor estratégico do Município de São 

Lourenço da Serra. 

 

2.1.4.5.3.22 São Paulo 

Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

 

Lei Municipal nº 15.150/2010 - Dispõe sobre os procedimentos para a aprovação de 

projetos arquitetônicos e para a execução de obras e serviços necessários para a 

minimização de impacto no sistema viário decorrente da implantação ou reforma de 

edificações e da instalação de atividades - Pólo Gerador de Tráfego. 

 

Lei Municipal nº 14.933/2009 - Institui a Política de Mudança do Clima no Município 

de São Paulo. 

 

Lei Municipal nº 14.887/2009 - Reorganiza a Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente - SVMA e dispõe sobre seu quadro de cargos de provimento em comissão; 

confere nova disciplina ao Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

CADES, ao Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

- CONFEMA, ao Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

FEMA, ao Conselho Consultivo da Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz 

e ao Conselho Regional de Meio Ambiente e Cultura de Paz; revoga as leis e os decretos 

que especifica. 

 

Lei Municipal nº 14.803/2008 - Dispõe sobre o Plano Integrado de gerenciamento dos 

resíduos da construção civil e resíduos volumosos e seus componentes, o Programa 

Municipal de Gerenciamento e Projetos de Gerenciamento de resíduos da construção civil 

conforme previstos na resolução CONAMA nº 307/2002, disciplina a ação dos geradores e 
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transportadores destes resíduos no âmbito do sistema de limpeza urbana do município de 

São Paulo e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 14.802/2008 - Dispõe sobre proteção ao meio ambiente através de 

controle de destino de óleos lubrificantes servidos, no âmbito do Município de São Paulo, 

e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 14.718/2008 - Veda a concessão de isenção ou benefício de natureza 

tributária e a concessão de licenciamento e certificação ambiental nos casos que 

especifica, e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 14.162/2006 - Cria a Unidade de Conservação Área de Proteção 

Ambiental Municipal Bororé-Colônia. 

 

Lei Municipal nº 14.141/2006 - Dispõe sobre o processo administrativo na 

administração pública municipal. 

 

Lei Municipal nº 13.885/2004 – Estabelece normas complementares ao plano diretor 

estratégico, institui os planos regionais estratégicos das subprefeituras, dispõe sobre o 

parcelamento, disciplina e ordena o uso e ocupação do solo do Município de São Paulo. 

 

Lei Municipal nº 13.706/2004 - Estabelece o Zoneamento Ecológico-Econômico, 

doravante denominado Zoneamento Geo-Ambiental, da Área de Proteção Ambiental 

Municipal do Capivari-Monos. 

 

Lei Municipal nº 13.564/2003 - Dispõe sobre a aprovação de parcelamento de solo, 

edificação ou instalação de equipamentos em terrenos contaminados ou suspeitos de 

contaminação por materiais nocivos ao meio ambiente e à saúde pública, e dá outras 

providências. 

 

Lei Municipal nº 13.430/2002 - Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 

 

Lei Municipal nº 13.316/2002 - Dispõe sobre a coleta, destinação final e reutilização 

de embalagens, garrafas plásticas e pneumáticos, e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 13.136/2001 - Cria a Área de Proteção Ambiental Municipal do 

Capivari-Monos - APA Capivari-Monos, e dá outras providências. 
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Lei Municipal nº 11.804/1995 - Dispõe sobre avaliação da aceitabilidade de ruídos na 

cidade de São Paulo, visando o conforto da comunidade. Revoga a Lei nº 8.106, de 30 de 

agosto de 1974 e seu Decreto Regulamentar nº 11.467, de 30 de outubro de 1974. 

 

Decreto Municipal nº 47.145/2006 - Regulamenta o Termo de Compromisso 

Ambiental - TCA, instituído pelo artigo 251 e seguintes da Lei nº 13.430, de 13 de 

setembro de 2002 (Plano Diretor Estratégico). 

 

2.1.4.5.3.23 Praia Grande 

Lei Municipal Complementar nº 473/2006 - Aprova a Revisão do Plano Diretor da 

Estância Balneária de Praia Grande para o período de 2007 a 2016. 

 

Lei Municipal nº 1.108/2000 - Dá novo tratamento ao Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente – CONDEMA – criado pela Lei nº 882, de 27 de setembro de 1994. 

 

Lei Municipal Complementar nº 153/1996 - Disciplina o ordenamento do uso, da 

ocupação e do parcelamento do solo na Estância Balneária de Praia Grande e dá outras 

providências. 

 

Lei Municipal nº 882/1994 - Institui o CONDEMA – Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente e adota outras providências. 

 

Lei Municipal nº 681/1990 – Institui a Lei Orgânica Municipal. 

 

Decreto Municipal n° 4.265/2007 - Regulamenta a Lei nº 1.108, de 11 de dezembro 

de 2000, que deu novo tratamento ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 

CONDEMA, criado pela Lei nº 882, de 27 de Setembro de 1994. 

 

2.1.4.5.3.24 São Vicente 

Lei Orgânica do Município de São Vicente. 

 

Lei Municipal Complementar nº 271/1999 - Disciplina o uso e ocupação do solo do 

Município de São Vicente. 

 

Lei Municipal Complementar nº 270/1999 - Institui o Plano Diretor do Município de 

São Vicente. 
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2.1.4.5.3.25 Cubatão 

Lei Orgânica do Município de Cubatão. 

 

Lei Municipal Complementar nº 2.514/1998 - Dispõe sobre o Código de Obras e 

Edificações do Município de Cubatão.  

 

Lei Municipal Complementar nº 2.513/1998 - Institui normas sobre o parcelamento, 

uso e ocupação do solo do Município de Cubatão, e dá outras providências.  

 

Lei Municipal Complementar nº 2.512/1998 - Institui o Novo Plano Diretor do 

Município de Cubatão, e dá outras providências.  

 

Lei Municipal nº 2.508/1998 - Dispõe sobre a aplicação da Resolução Conama nº 

237/97, no âmbito do Município, disciplinando a ação da Prefeitura Municipal de Cubatão, 

através do COMDEMA, nos processos de licenciamento ambiental relativos a 

empreendimentos e atividades a serem implantados no território de Cubatão, e dá outras 

providências. 

 

Lei Municipal nº 2.243/1994 - Disciplina a supressão, poda, replantio e uso adequado 

e planejado de áreas revestidas de vegetação de porte arbóreo, e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 2.117/1992 - Institui o Programa de Educação Ambiental para 

reciclagem de lixo no Município de Cubatão e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 2.077/1992 - Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de 

Proteção aos Animais, e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 1.861/1990 - Cria a Secretaria do Meio Ambiente e da Preservação 

Ecológica, a Procuradoria do Meio Ambiente e oficializa os Parques Ecológicos do 

"Caminho do Mar", "Itutinga-Pilões" e "Cotia-Pará", e dá outras providências. 

 

Lei Municipal nº 1.317/1982 - Cria o Parque Municipal Morro Cotia-Pará. 

 

Lei Municipal nº 328/1959 - Dispõe sobre o lançamento, na atmosfera, de resíduos 

gasosos de origem industrial, ou de qualquer outra fonte de emissão, e dá outras 

providências. 
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Decreto Municipal nº 7.202/1995 - Cria e estabelece o Regimento Interno do 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, e dá outras providências. 

 

Decreto Municipal nº 6.674/1992 - Define e delimita a área de preservação 

permanente Parque Itutinga-Pilões e dá outras providências. 

 

Decreto Municipal nº 5.190/1987 - Cria o Bosque Municipal e dá providências 

correlatas. 

 

Decreto Municipal nº 4.962/1987 - Regulamenta a Lei nº 1.317, de 26 de abril de 

1982, cria o Parque Municipal Morro Cotia-Pará, e dá outras providências. 

 

Decreto Municipal nº 3.907/1984 - Dispõe sobre a destinação final dos resíduos 

sólidos industriais não perigosos e dá outras providências. 
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2.1.5. Órgão financiador / valor do empreendimento 

A Rumo deverá ivestir o valor de aproximadamente R$ 535 milhões na 

duplicação, ampliação e melhoria da via permanente no trecho em estudo, 

apoiados na operação da ALL para viabilização do projeto. 

 

Investimentos serão realizados também para a modernização e ampliação 

da frota, com a aquisição de até 79 locomotivas e 1.108 vagões HPT, com 

capacidade de 30 toneladas por eixo, e na construção e ampliação de 

terminais de carga. 
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2.2. Descrição do projeto 

A presente seção descreve as características técnicas adotadas para a 

duplicação da ferrovia dos trechos Itirapina a Boa Vista; Canguera a 

Evangelista de Souza; e Paratinga a Perequê, conforme memorial 

descritivo, diretriz de traçado e diagramas unifilares fornecidos pela 

empresa. Estes dois últimos itens constando como anexo a este estudo. 

 

Essa malha, devido a sua época de construção, é constituída 

predominantemente em via singela e por diferentes bitolas; larga, métrica 

e mista. Seu traçado pode ser subdivido os entroncamentos ferroviários 

de Itirapina, Boa Vista, Canguera, Evangelista de Souza, Paratinga e 

Perequê. Destaca-se que o trecho da Serra do Mar (entre os pátios de 

Evangelista e Paratinga) já é duplicado em via de bitola mista. 

 

O trecho em estudo para duplicação totaliza 317 km (valor de referência, 

dado que a extensão pode apresentar variações em função do 

posicionamento das linhas na faixa de domínio, topografia, raios de 

curvatura, dentre outros critérios de projeto e condições de implantação. 

A referência locacional se dá através dos pátios de cruzamento existentes 

e a convenção ferroviária de km’s, conforme seções apresentadas a 

seguir). 

 

2.2.1. Características básicas do projeto 

Descrição das obras 

No primeiro trecho, entre o Pátio de Itirapina ao Pátio de Boa Vista, com 

extensão de 111 km, as obras que serão executas consistirão em 

adequação e implantação de infra-estrutura existente e construção da 

superestrutura da segunda via, em bitola larga.  
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No segundo trecho, entre o Pátio Boa Vista ao Pátio de Evangelista de 

Souza, com extensão de 190 km, as obras que serão executas consistirão 

em adequação de infra-estrutura existente e construção da superestrutura 

da segunda via, em bitola mista. 

 

No terceiro e último trecho entre o Pátio de Paratinga ao Pátio de Perequê, 

com extensão de 16,3 km, as obras que serão executas consistirão em 

adequação da infra-estrutura existente e construção da superestrutura da 

segunda via, em bitola mista. 

 

2.2.1.1. Trecho 01 - Itirapina a Boa Vista, do km 168+468 m ao 

km 57+000 m, com extensão total de 111 km 

Este trecho entre Itirapina a Boa Vista, está dividido em três sub-trechos, 

Itirapina a Rio Claro, Rio Claro a Hortolândia e Hortolândia a Boa Vista, 

com o objetivo de apresentar uma caracterização mais detalhada das 

obras que serão efetuadas. 

 

2.2.1.1.1. Sub-trecho: Itirapina a Rio Claro, do km 168+468 m ao 

km 132+631 m, com extensão de 35,8 km. 

Prevê a duplicação através da recuperação de plataforma da via dupla 

existente entre os pátios de Itirapina e Rio Claro, localizadas entre os 

municípios de Itirapina e Rio Claro, no Estado de São Paulo.  

 

Neste trecho, a ferrovia já apresenta infra-estrutura com plataforma e 

viadutos instalados para montagem da segunda linha férrea. Possui 

também dois pátios de cruzamentos já duplicados, com total de 4,5 km de 

extensão, no entanto para a duplicação total serão ainda necessários 31,3 

km de construção de segunda via.  
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O traçado é de ótima predominância geométrica, com raios longos, valor 

médio acima de 600 m e as retas de grande extensão, média de 1000 m, 

o qual deverá ser mantido e adotado em paralelo para a segunda via.  

 

A infra-estrutura é composta por grandes maciços de aterro e cortes 

compartimentados por banquetas cada 8 m de altura e rampa vertical de 

no máximo 1%, que não sofrerão qualquer mudança em relação aos seus 

offset’s, portanto não haverá qualquer obra de prolongamento de bueiro, 

galeria e pontes. Deverão ser estabelecidas a recuperação e reforço do 

subleito da plataforma, recuperação das drenagens superficiais e 

profundas, que na maioria já são existentes.  

 

A montagem da grade ou superestrutura da segunda via obedecerá à cota 

de greide existente da linha em operação, sendo desta forma, sujeita a 

pequenos ajustes de regularização e acabamento da plataforma que se 

encontra parcialmente com seu leito degradado. Todos os serviços serão 

realizados respeitando a faixa de domínio existente. 

 

Via permanente 

• Linha existente denominada V1 - extensão total 35,8 km 

- Infra-estrutura com plataforma dupla existente; 

- Superestrutura com via singela de bitola larga; 

- Pátio de cruzamento - 02 unidades; 

- Aparelho de mudança de via - 04 unidades; 

- PI - Passagem inferior de veículos - viaduto ferroviário - 07 unidades 

duplicadas; 

- PS - Passagem superior de veículos - viaduto rodoviário - 12 unidades; 

- Ponte sobre rio, ribeirão ou córrego - 02 unidades duplicadas; 

- Perfil de trilho TR 55, 57 e UIC 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação grampo elástico deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17x 0,24x 2,80 m; 
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- Taxa de dormentes = 1660 unid/km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 

 

• Linha de 2ª via - duplicação projetada denominada V2 - 

extensão de 31,3 km 

- Infra-estrutura com plataforma dupla existente; 

- Superestrutura com via dupla de bitola larga; 

- PI - Passagem inferior de veículos - viaduto ferroviário - 07 unidades 

duplicadas; 

- PS - Passagem superior de veículos - viaduto rodoviário - 12 unidades; 

- Ponte sobre rio, ribeirão ou córrego - 02 unidades duplicadas; 

- Travessão universal - 04 unidades; 

- Perfil de trilho UIC 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação grampo elástico deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17x 0,24x 2,80 m; 

- Taxa de dormentes = 1.660 unid./km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 

 

Plano de trabalho 

O plano de trabalho está baseado nas condições de aproveitamento da 

plataforma dupla existente já construída, efetuando-se sua recuperação e 

reforço de subleito, e de maneira a estabelecer as melhores condições 

técnicas construtivas, de menor impacto ambiental e de menor 

interferência à comunidade local. 

 

As atividades foram divididas em dois tipos de intervenção, procurando 

determinar uma seqüência lógica dos serviços de infra-estrutura e 

superestrutura da via permanente. 
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• Infraestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução das etapas previstas de projeto conforme a 

seguir: 

- Locação da obra; 

- Limpeza do terreno; 

- Recuperação e reforço de subleito; 

- Regularização de plataforma; 

- Transporte de material para empréstimo; 

- Transporte de material para áreas de deposição de material excedente; 

- Recuperação da drenagem superficial; 

- Recuperação da drenagem profunda; 

 

• Superestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução da construção da linha férrea projetada em 

bitola larga e relocação e construção dos AMV’s. 

- Execução de sublastro; 

- Pré-lastramento; 

- Descarga de materiais; 

- Montagem de grade de linha; 

- Lastramento de linha; 

- Puxamento de linha; 

- Nivelamento e alinhamento; 

- Assentamento e nivelamento de AMV; 

- Carga de materiais. 

 

2.2.1.1.2. Sub-trecho: Rio Claro a Hortolândia, do km 132+631m 

ao km 59+923 m, com extensão de 72,7 km. 

Adequação da infra-estrutura existente de via singela para via dupla de 

maneira a comportar a colocação da segunda linha férrea, entre Rio Claro 

e Hortolândia, localizadas entre os Municípios de Rio Claro e Hortolândia.  
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Neste caso, a ferrovia apresenta traçado com características mais antigas, 

com linha férrea singela, curvas com raios de média de 300 m e retas com 

extensão máxima de 1000 m, que perfaz uma razoável condição 

geométrica.  

 

A infra-estrutura é composta por maciços de aterro e corte de altura 

variando de 5 m a 10 m, com plataforma simples, rampa predominante 

entre 1% e 2%, largura máxima de plataforma 8 m, tendo-se também 07 

unidades de pátios de cruzamentos com duas vias já construídas, total de 

12 km, no entanto para a duplicação total serão ainda necessários 60,7 

km de construção de uma segunda via.  

 

Devido às restrições urbanas das cidades ao longo deste trecho e a 

topografia local a duplicação deverá ser realizada aproveitando-se o 

mesmo traçado e leito ferroviário, impondo-se soluções de alargamento 

da plataforma com obras de contenção, duplicações dos viadutos e pontes 

ferroviárias. Deverá ser estabelecida a readequação com novas drenagens 

superficiais e profundas. A montagem da grade ou superestrutura da 

segunda via obedecerá à cota de greide existente da linha em operação. 

Todos os serviços serão realizados respeitando a faixa de domínio 

existente. 

 

Foi observado que devido aos aspectos operacionais na fase da primeira 

etapa da obra e de LI “Licença de Instalação”, o trecho entre Rio Claro e 

Hortolândia não será alvo de solicitação de instalação das duplicações dos 

viadutos e pontes ferroviárias. Não haverá, também, implantação de 

variantes. 

 

Via permanente 

• Linha existente denominada V1- extensão total - 72,7 km 

- Infra-estrutura com plataforma simples; 
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- Superestrutura com via singela de bitola larga; 

- PI - Passagem inferior de veículos - viaduto ferroviário - 25 unidades 

simples; 

- PS - Passagem superior de veículos - viaduto rodoviário - 22 unidades; 

- Ponte sobre rio, ribeirão ou córrego - 29 unidades simples; 

- PN - Passagem em nível: 07 unidades simples; 

- Pátio de cruzamento 07 unidades; 

- Aparelho de mudança de via - 12 unidades; 

- Perfil de trilho TR. 55, 57 e UIC 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação grampo elástico deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17x 0,24x 2,80 m; 

- Taxa de dormentes = 1660 unid/km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 

 

• Linha de 2ª via - duplicação projetada denominada V2 - 

extensão de 60,7 km 

- Infra-estrutura com plataforma dupla; 

- Via dupla de bitola larga; 

- Travessão universal - 7 unidades; 

- PI - Passagem inferior - viaduto ferroviário - 25 unidades duplicadas; 

- PS - Passagem superior de veículos - viaduto rodoviário - 22 unidades; 

- Ponte sobre rio, ribeirão ou córrego: 29 unidades duplicadas; 

- PN - Passagem em nível - 07 unidades; 

- Perfil de trilho UIC 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação grampo elástico deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17x 0,24x2,80 m; 

- Taxa de dormentes = 1.660 unid/km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 
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Plano de trabalho 

O plano de trabalho está baseado nas condições de alargamento da 

plataforma simples existente, e de maneira a estabelecer as melhores 

condições técnicas construtivas, de menor impacto ambiental e de menor 

interferência à comunidade local. 

 

As atividades foram divididas em dois tipos de intervenção, procurando 

determinar uma seqüência lógica dos serviços de infra-estrutura e 

superestrutura da via permanente. 

 

• Infraestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução das etapas previstas de projeto conforme a 

seguir: 

- Locação da obra; 

- Limpeza do terreno; 

- Alargamento de corte; 

- Alargamento de aterro; 

- Regularização de plataforma; 

- Transporte de material para empréstimo; 

- Transporte de material para áreas de deposição de material excedente; 

- Construção de mureta tipo apara-lastro; 

- Construção de muro de contenção; 

- Execução de obras de arte especiais (duplicação de ponte e viaduto); 

- Prolongamento de obras de artes correntes (bueiros e galerias) 

- Recuperação da drenagem superficial; 

- Recuperação da drenagem profunda; 

- Sinalização de PN. 

 

• Superestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução da construção da linha férrea projetada em 

bitola larga e relocação e construção dos AMV’s. 
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- Execução de sublastro; 

- Pré-lastramento; 

- Descarga de materiais; 

- Montagem de grade de linha; 

- Lastramento de linha; 

- Puxamento de linha; 

- Nivelamento e alinhamento; 

- Assentamento e nivelamento de AMV; 

- Carga de materiais. 

 

2.2.1.1.3. Sub-trecho: Hortolândia a Boa Vista, de km 59+923 m 

ao km 57+000 m, com extensão de 2,9 km. 

Prevê a duplicação através da recuperação de plataforma da via dupla 

existente entre os pátios de Hortolândia e Boa Vista, localizadas entre os 

Municípios de Hortolândia e Campinas, no Estado de São Paulo.  

 

Neste trecho, a ferrovia já apresenta infra-estrutura com plataforma e 

viadutos instalados para montagem da segunda linha férrea. O traçado é 

de ótima predominância geométrica, com raios longos, valor médio acima 

de 600 m e as retas de grande extensão, média de 1000 m, o qual deverá 

ser mantido e adotado em paralelo para a segunda via. A infra-estrutura é 

composta por grandes maciços de aterro e cortes compartimentados por 

banquetas cada 8 m de altura e rampa vertical de no máximo 1%, não 

sofrerão qualquer mudança em relação aos seus off-set’s, portanto não 

haverá qualquer obra de prolongamento de bueiro, galeria e pontes.  

 

Deverão ser estabelecidas a recuperação/reforço do subleito da 

plataforma e recuperação das drenagens superficiais e profundas, que na 

maioria já são existentes. A montagem da grade ou superestrutura da 

segunda via obedecerá à cota de greide existente da linha em operação, 

sendo desta forma, sujeita a pequenos ajustes de regularização e 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 193 

acabamento da plataforma que se encontra parcialmente com seu leito 

degradado. Todos os serviços serão realizados respeitando a faixa de 

domínio existente. 

 

Via permanente 

 

• Linha existente denominada V1 - extensão total 2,9 km 

- Infra-estrutura com plataforma dupla existente; 

- Superestrutura com via singela de bitola larga; 

- Aparelho de mudança de via - 04 unidades; 

- PI - Passagem inferior de veículos - viaduto ferroviário - 03 unidades 

duplicadas; 

- PS - Passagem superior de veículos - viaduto rodoviário - 04 unidades; 

- Perfil de trilho TR 55,57 e UIC 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação grampo elástico deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17x 0,24x2,80 m; 

- Taxa de dormentes = 1660 unid/km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 

 

• Linha de 2ª via - duplicação projetada denominada V2 - 

extensão de 2,9 km 

- Infra-estrutura com plataforma dupla existente; 

- Superestrutura com via dupla de bitola larga; 

- PI - Passagem inferior de veículos - viaduto ferroviário - 03 unidades 

duplicadas; 

- PS - Passagem superior de veículos - viaduto rodoviário - 04 unidades; 

- Travessão universal - 02 unidades; 

- Perfil de trilho UIC 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação grampo elástico deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17x 0,24x2,80 m; 
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- Taxa de dormentes = 1.660 unid./km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 

 

Plano de trabalho 

O plano de trabalho está baseado nas condições de aproveitamento da 

plataforma dupla existente já construída, efetuando-se sua recuperação e 

reforço de subleito, e de maneira a estabelecer as melhores condições 

técnicas construtivas, de menor impacto ambiental e menor interferência 

à comunidade local. 

 

As atividades foram divididas em dois tipos de intervenção, procurando 

determinar uma seqüência lógica dos serviços de infra-estrutura e 

superestrutura da via permanente. 

 

• Infraestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução das etapas previstas de projeto conforme a 

seguir: 

- Locação da obra; 

- Limpeza do terreno; 

- Recuperação e reforço de subleito; 

- Regularização de plataforma; 

- Transporte de material para empréstimo; 

- Transporte de material para áreas de deposição de material excedente; 

- Recuperação da drenagem superficial; 

- Recuperação da drenagem profunda. 

 

• Superestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução da construção da linha férrea projetada em 

bitola larga e relocação e construção dos AMV’s. 

- Execução de sublastro; 

- Pré-lastramento; 

- Descarga de materiais; 
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- Montagem de grade de linha; 

- Lastramento de linha; 

- Puxamento de linha; 

- Nivelamento e alinhamento; 

- Assentamento e nivelamento de AMV; 

- Carga de materiais. 

 

 

2.2.1.2. Trecho 02 - Boa Vista a Evangelista de Souza, de km 

254+160 m ao km 146 + 833 m e do km 76+235 ao km 

158+882, com extensão total de 190 km (igualdade de km 

146,833m=76+235m) 

 

Este trecho entre Boa Vista a Evangelista de Souza, está dividido em dois 

sub-trechos, Boa Vista a Canguera e Canguera a Evangelista de Souza, 

com o objetivo de apresentar uma caracterização mais detalhada das 

obras que serão efetuadas. 

 

2.2.1.2.1. Sub-trecho: Boa Vista a Canguera, do km 254+160 m ao 

km 146+833 m, com extensão total de107,3 km 

Adequação da infra-estrutura existente de via singela para via dupla de 

maneira a comportar a colocação da segunda linha férrea, entre Boa Vista 

e Canguera, localizadas entre os Municípios de Campinas e Mairinque.  

 

Neste caso, a ferrovia apresenta traçado com características modernas, 

com linha férrea singela, curvas com raios entre 600 m a 1100 m e 

grande reta média de 2000 m, que perfaz uma ótima condição 

geométrica. A infraestrutura construída é composta por maciços de aterro 

e corte de grande altura variando de 5 m a 25 m, com plataforma 

simples, rampa predominante de 1%, largura máxima de 8m, 
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compartimentados por banquetas a cada 8 m de altura, tendo-se também 

13 unidades de pátios de cruzamentos com duas vias já construídas, 

extensão total de 20,7 km, no entanto para a duplicação total serão ainda 

necessários 86,7 km de construção de uma segunda via.  

 

Será estabelecida a readequação das drenagens superficiais e profundas. 

A montagem da grade ou superestrutura da segunda via obedecerá à cota 

de greide existente da linha em operação. Todos os serviços serão 

realizados respeitando a faixa de domínio existente. 

 

Devido à topografia montanhosa da região obrigou-se também, ao longo 

da construção a implantação de 43 viadutos/pontes e 03 túneis. Devido à 

condição operacional e grandes dimensões das estruturas dos 

viadutos/pontes e túneis existentes, a solução logística imposta no projeto 

de duplicação irá priorizar na primeira etapa do projeto e consequente L.I. 

(Licença de Instalação), somente construção das obras e túnel que são 

imprescindíveis à viabilização de capacitação e demanda dos trens entre o 

trecho Boa Vista e Canguera, minimizando impactos ambientais e 

investimentos imediatos. Sendo assim, segue especificamente a seguir 

tabelas com relação das obras de arte especiais e túneis, identificando 

quais serão duplicadas para a primeira etapa de licenciamento de 

Instalação. 

 

Tabela 16 - Relação de obras de artes especiais (viadutos) do trecho entre Boa 

Vista – Canguera. 

Nº Viaduto Novo 
Extensão 

(m) 
Tipo e local Status 

1 km 248/08 e 09 30 
Duplicação Viaduto Ferroviário - avenida pista dupla 

s/ canteiro 
Será 

executada 

2 km 246/10 e 11 6 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada urbana 
Será 

executada 

3 km 244/13 ao 
245/01 

90 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre Rio Capivari Será 
executada 

4 km 241/08 5 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada de terra 

rural 
Será 

executada 
5 km 239/01 e 02 8 

Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada de terra 
rural 

Será 
executada 

6 km 237/04 7 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada de terra Será 
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Nº Viaduto Novo 
Extensão 

(m) Tipo e local Status 

rural executada 

7 km 236/04 5 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada de terra 

rural 
Será 

executada 
8 km 233/09 8 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada de terra 

Será 
executada 

9 km 233/02 8 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre acesso particular 
Será 

executada 
10 km 226/09 e 10 33 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada de terra 

Será 
executada 

11 km 223/03 e 04 22 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada de terra 
Será 

executada 
12 km 222/02 e 03 23 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada de terra 

Será 
executada 

13 km 221/13 e 14 70 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre rio Jundiaí 
Será 

executada 
14 km 221/11 e 12 48 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada de terra 

Será 
executada 

15 km 212/02 e 03 33 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre Rio Piraí 
Será 

executada 
16 km 210/02 e 03 35 

Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 
municipal 

Será 
executada 

17 km 209/08 e 09 35 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 

municipal 
Será 

executada 
18 km 208/17 e 18 30 Duplicação Viaduto das pedras 

Será 
executada 

19 km 208/02 ao 
207/17 

161 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 
municipal e Córrego Santa Cruz 

Não será 
executada 

20 km 205/18 ao 
206/07 

386 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 
municipal sobre Rio Tietê 

Não será 
executada 

21 km 203/19 e km 
204/12 

513 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 
municipal sobre Ribeirão Guaraú 

Não será 
executada 

22 km 201/05 e 06 27 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 

particular 
Será 

executada 
23 km 199/07 ao 10 115 

Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 
municipal 

Será 
executada 

24 km 198/21 e 
199/01 

35 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 
municipal 

Será 
executada 

25 km 198/11 e 12 320 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre Ribeirão Itaim 

Mirim 
Será 

executada 
26 km 197/17 e 18 33 

Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 
municipal 

Será 
executada 

27 km 184/14 e 15 43 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 

municipal 
Será 

executada 
28 km 182/05 e 06 23 

Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 
municipal 

Será 
executada 

29 km 178/06 e 07 30 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 

municipal 
Será 

executada 
30 km 177/14 e 15 23 

Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 
municipal 

Será 
executada 

31 km 176/10 ao 16 191 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 

municipal 
Será 

executada 
32 km 173/19 e 20 23 

Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 
municipal 

Será 
executada 

33 km 169/02 e 03 23 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 

municipal 
Será 

executada 

34 km 167/18 ao 
168/14 

585 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre córrego Não será 
executada 
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Nº Viaduto Novo 
Extensão 

(m) Tipo e local Status 

35 km 164/16 e 17 23 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 

particular 
Será 

executada 
36 km 163/08 e 09 23 

Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 
particular 

Será 
executada 

37 km 162/07 e 08 24 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 

municipal 
Será 

executada 

38 km 158/22 ao 
159/06 

328 Duplicação Viaduto Ferroviário sobre Ribeirão Não será 
executada 

39 km 158/15 ao 18 116 Duplicação Viaduto Ferroviário fundo de vale 
Não será 
executada 

40 km 158/03 ao 09 160 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre rodovia Raposo 

Tavares 
Não será 
executada 

41 km 157/05 70 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre entrocamento 

ferrovia 
Não será 
executada 

42 km 156/13 e 14 23 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre estrada 

municipal em terra 
Não será 
executada 

43 km 154 + 150 m 321 
Duplicação Viaduto Ferroviário sobre córrego e 

estrada municipal 
Não será 
executada 

 

Tabela 17 - Relação de obras de artes especiais (túneis) do trecho entre Boa 

Vista – Canguera. 

Nº Túnel novo 
Extensão 

(m) Tipo e local Status 

1 km 191/15 ao 192/10 540 Duplicação Túnel - NATM 
Não será 
executada 

2 km 187/13 ao 188/03 315 Duplicação Túnel - NATM 
Não será 
executada 

3 km 175/20 e 176/01 97 Duplicação Túnel - NATM 
Será 

executada 

 

 

Via permanente 

• Linha existente denominada V1- extensão total - 107,4 km 

- Infra-estrutura com plataforma simples; 

- Superestrutura com via singela de bitola mista; 

- PI - Passagem inferior de veículos - viaduto ferroviário - 30 unidades 

simples; 

- PS - Passagem superior de veículos - viaduto rodoviário - 47 unidades; 

- Ponte sobre rio, ribeirão ou córrego: 10 unidades simples; 

- Túneis - 03 unidades simples; 

- PN - Passagem em nível: 01 unidade simples; 

- Pátio de cruzamento 13 unidades; 

- Aparelho de mudança de via - 26 unidades; 
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- Perfil de trilho TR 50, TR 68 e GB 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação grampo elástico deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17x 0,24x 2,80 m; 

- Taxa de dormentes = 1660 unid/km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 

 

• Linha de 2ª via - duplicação projetada denominada V2 - 

extensão de 86,6 km 

 

- Infra-estrutura com plataforma dupla; 

- Superestrutura com via dupla de bitola mista; 

- Travessão universal – 10 unidades; 

- P. I – Passagem inferior de veículos – viaduto ferroviário - 28 unidades 

duplicadas e 04 simples; 

- P.S – Passagem superior de veículos – viaduto rodoviário simples - 47 

unidades; 

- Ponte sobre rio, ribeirão ou córrego: 05 unidades duplicadas e 6 

simples;  

- P. N – Passagem em nível: 01 unidade duplicada; 

- Túneis – 01 unidade (duplicado); 

- Perfil de trilho UIC 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação grampo elástico deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17x 0,24x 2,80 m; 

- Taxa de dormentes = 1660 unid./km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 

 

 

Plano de trabalho 

O plano de trabalho está baseado nas condições de alargamento da 

plataforma simples existente, e de maneira a estabelecer as melhores 
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condições técnicas construtivas, de menor impacto ambiental e de menor 

interferência à comunidade local. 

 

As atividades foram divididas em dois tipos de intervenção, procurando 

determinar uma seqüência lógica dos serviços de infra-estrutura e 

superestrutura da via permanente. 

 

• Infraestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução das etapas previstas de projeto conforme a 

seguir: 

- Locação da obra; 

- Limpeza do terreno; 

- Alargamento de corte; 

- Alargamento de aterro; 

- Regularização de plataforma; 

- Transporte de material para empréstimo; 

- Transporte de material para áreas de deposição de material excedente; 

- Construção de mureta tipo apara-lastro; 

- Construção de muro de contenção; 

- Execução de obras de arte especial (duplicação de túnel, pontes e 

viadutos); 

- Prolongamento de obras de arte corrente (bueiros e galerias) 

- Recuperação da drenagem superficial; 

- Recuperação da drenagem profunda; 

- Readequação de acessos; 

- Sinalização de PN. 

 

• Superestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução da construção da linha férrea projetada em 

bitola mista e relocação e construção dos AMV’s. 

- Execução de sublastro; 

- Pré-lastramento; 
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- Descarga de materiais; 

- Montagem de grade de linha; 

- Lastramento de linha; 

- Puxamento de linha; 

- Nivelamento e alinhamento; 

- Assentamento e nivelamento de AMV; 

- Carga de materiais. 

 

2.2.1.2.2. Sub-trecho: Canguera a Evangelista de Souza, do km 

76+235 m ao km 158+882 m, com extensão de 82,6 km. 

Prevê a duplicação através da recuperação de plataforma da via dupla 

existente entre os pátios de Canguera e Evangelista de Souza, localizadas 

entre os Municípios de Mairinque e São Paulo. Neste caso, a ferrovia já 

apresenta infra-estrutura com plataforma e viadutos instalados para 

montagem da segunda linha férrea, tendo-se também 10 unidades de 

pátios de cruzamentos instalados com duas vias já construídas, total de 

18,3 km, no entanto para a duplicação total serão ainda necessários 64,3 

km de construção de uma segunda via. 

 

O traçado é de razoável geometricamente, com raios das curvas de médio 

valor 300 m e as retas de pequena extensão, média de entre 500 e 1000 

m, o qual deverá ser mantido e adotado em paralelo para a segunda via, 

exceto nos locais de transpasse ou mudança de lado da linha existente 

para a nova linha a ser construída. As estruturas dos 04 túneis 

originalmente projetados para via dupla em linha de bitola métrica 

deverão ser verificados para via de bitola mista, visando às condições de 

gabarito e passagem das atuais locomotivas C30, AC44 e dos novos 

vagões que formam as atuais composições.  

 

A infra-estrutura que é composta por grandes maciços de aterro e cortes 

compartimentados por banquetas cada 8 m de altura e rampa vertical 
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entre 1% a 2%, não sofrerão qualquer mudança em relação aos seus off-

set’s, portanto não haverá qualquer obra de prolongamento de bueiro, 

galeria e pontes. Deverão ser estabelecidas a recuperação/reforço do 

subleito da plataforma e recuperação das drenagens superficiais e 

profundas, que na maioria já são existentes. Serão previstas adequações 

aos acessos dos moradores locais em área ocupadas ao longo da 

plataforma e contígua a faixa de domínio da ferrovia e duplicação das 

passagens em nível.  

 

A montagem da grade ou superestrutura da segunda via obedecerá à cota 

de greide existente da linha em operação, sendo desta forma, sujeita a 

pequenos ajustes de regularização e acabamento da plataforma que se 

encontra parcialmente com seu leito degradado. Todos os serviços serão 

realizados respeitando a faixa de domínio existente. 

 

Via permanente 

• Linha existente denominada V1- extensão - 82,6 km 

- Infra-estrutura com plataforma dupla; 

- Superestrutura com via singela de bitola mista; 

- Pátio de cruzamento 10 unidades; 

- Aparelho de mudança de via - 20 unidades; 

- PI - Passagem inferior de veículos - viaduto ferroviário - 04 unidades 

duplicadas; 

- PS - Passagem superior de veículos - viaduto rodoviário - 07 unidades 

duplicadas; 

- Ponte sobre rio, ribeirão ou córrego - 08 unidades duplicadas; 

- Túneis - 04 unidades c/ estrutura para plataforma duplicada; 

- PN - Passagem em nível - 07 unidades simples; 

- Perfil de trilho TR 50, 57, 68 e GB 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação grampo elástico deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17x 0,24x 2,80 m; 
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- Taxa de dormentes = 1.660 unid/km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 

 

• Linha de 2ª via - duplicação projetada denominada V2 - 

extensão de 64,3 km 

- Infra-estrutura com plataforma dupla; 

- Superestrutura com via dupla de bitola mista; 

- Travessão universal - 09 unidades; 

- PI - Passagem inferior de veículos - viaduto ferroviário - 04 unidades 

duplicadas; 

- PS - Passagem superior de veículos - viaduto rodoviário - 07 unidades 

duplicadas; 

- Ponte sobre rio, ribeirão ou córrego - 08 unidades duplicadas; 

- Túneis - 04 unidades c/ estrutura para plataforma duplicada; 

- PN - Passagem em nível - 07 unidades duplicadas; 

- Perfil de trilho UIC 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação grampo elástico deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17x 0,24x2,80 m; 

- Taxa de dormentes = 1.660 unid./km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 

 

Plano de trabalho 

O plano de trabalho está baseado nas condições de aproveitamento da 

plataforma dupla existente, efetuando-se sua recuperação e reforço de 

subleito, e de maneira a estabelecer as melhores condições técnicas 

construtivas, de menor impacto ambiental e menor interferência à 

comunidade local. 

 

As atividades foram divididas em dois tipos de intervenção, procurando 

determinar uma seqüência lógica dos serviços de infra-estrutura e 

superestrutura da via permanente. 
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• Infraestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução das etapas previstas de projeto conforme a 

seguir: 

- Locação da obra; 

- Limpeza do terreno; 

- Recuperação e reforço de subleito; 

- Regularização de plataforma; 

- Transporte de material para empréstimo; 

- Transporte de material para áreas de deposição de material excedente; 

- Construção de mureta tipo apara-lastro; 

- Construção de muro de contenção; 

- Recuperação da drenagem superficial; 

- Recuperação da drenagem profunda; 

- Readequação de acessos; 

- Sinalização de PN. 

 

• Superestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução da construção da linha férrea projetada em 

bitola mista e relocação e construção dos AMV’s. 

- Execução de sublastro; 

- Pré-lastramento; 

- Descarga de materiais; 

- Montagem de grade de linha; 

- Lastramento de linha; 

- Puxamento de linha; 

- Nivelamento e alinhamento; 

- Assentamento e nivelamento de AMV; 

- Carga de materiais. 
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2.2.1.3. Trecho 03 - Paratinga a Perequê, do km 108+484m ao km 

124+772 m, com extensão total de 16,3 km 

Prevê a duplicação através da recuperação e alargamento de plataforma 

existente, entre as estações de Paratinga e Perequê, localizadas entre os 

Municípios de São Vicente, Santos e Cubatão. Neste caso, a ferrovia já 

apresenta infra-estrutura com plataforma dupla e 02 pátios de 

cruzamento instalados com duas vias férreas já construídas que somados 

atinge 3,5 km.  

 

No entanto, serão previstas a duplicação do trecho restante de 12,8 km e 

a construção de 01 ponte de pequena extensão 33 m sobre o Ribeirão 

Acaraú.  

 

Devido às condições operacionais existentes no projeto de duplicação; a 

grande extensão do viaduto ferroviário, sobre o rio Cubatão, com 

extensão 730 m; e a avenida de entrada da cidade de Cubatão, o viaduto 

não será objeto de duplicação na primeira etapa de obras e de licença de 

instalação, bem como as passagens em nível localizadas no perímetro 

urbano da cidade de Cubatão. Está previsto também, um pequeno 

alargamento da plataforma, devido à compensação do acesso aos 

moradores lindeiros ao trecho da ferrovia.  

 

Nos pontos de corte e aterro de grande altura deverão ser executados 

dispositivos de contenção tipo apara-lastro e muro de arrimo de forma a 

introduzir o novo leito carroçável junto à nova linha e pé e crista de talude 

existentes evitando-se grande movimentação de terrapleno com 

conseqüente mudança do off-set´s e avanço nas áreas de preservação 

permanente ”APP”.  

 

O traçado é de boa predominância geométrica, com raios das curvas de 

médio valor 350 m e as retas de pequena extensão, média de 600 m, o 
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qual deverá ser mantido e adotado em paralelo para a segunda via 

projetada. Deverão ser estabelecidas a recuperação e reforço do subleito 

da plataforma e recuperação de drenagem superficial e profunda nos 

pontos críticos da infra-estrutura. Serão previstas adequações aos acessos 

dos moradores locais em área ocupadas ao longo da plataforma e 

contígua a faixa de domínio da ferrovia.  

 

A montagem da grade ou superestrutura da segunda via obedecerá à cota 

de greide existente da linha em operação, sendo desta forma, sujeita a 

pequenos ajustes de regularização e acabamento da plataforma que se 

encontra parcialmente com o leito degradado. Todos os serviços serão 

realizados respeitando a faixa de domínio existente.  

 

Via permanente 

• Linha atual denominada V1- extensão total 16,3 km  

- Infra-estrutura com plataforma dupla; 

- Superestrutura com via singela de bitola mista; 

- Pátio de cruzamento 02 unidades; 

- Aparelho de mudança de via - 04 unidades; 

- PS - Passagem superior de veículos - viaduto rodoviário - 02 unidades;  

- Ponte sobre rio, ribeirão ou córrego - 02 unidades simples;  

- PN - Passagem em nível em via singela - 05 unidades; 

- Perfil de trilho TR 57, 68 e GB 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação elástica grampo deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17 x 0,24 x 2,80 m; 

- Taxa de dormentes = 1660 unid/km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 

 

• Linha de 2ª via - projetada denominada V2 - extensão total - 

12,8 km  

- Infra-estrutura com plataforma dupla e acesso viário; 
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- Superestrutura com via dupla de bitola mista; 

- PS - Passagem superior de veículos - viaduto rodoviário - 02 unidades; 

- Ponte sobre rio, ribeirão ou córrego - 01 unidade duplicada e 01 simples;  

- PN - Passagem em nível em via dupla - 05 unidades; 

- Travessão universal - 02 unidades; 

- Perfil de trilho UIC 60; 

- Placa de apoio tipo deenick; 

- Fixação elástica grampo deenick e tirefond; 

- Dormente de madeira dimensões 0,17x 0,24 x 2,80 m; 

- Taxa de dormentes = 1.660 unid./km; 

- Lastro de pedra britada nº 3 = 2,20 m³/m. 

 

 

Plano de trabalho 

O plano de trabalho está baseado nas condições de aproveitamento total 

da plataforma dupla, efetuando-se sua recuperação e reforço de subleito, 

e de maneira a estabelecer as melhores condições técnicas construtivas, 

de menor impacto ambiental e menor interferência à comunidade local. 

 

As atividades foram divididas em dois tipos de intervenção, procurando 

determinar uma seqüência lógica dos serviços de infra-estrutura e 

superestrutura da via permanente. 

 

• Infraestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução das etapas previstas de projeto conforme 

abaixo: 

- Locação da obra; 

- Limpeza do terreno; 

- Escavação de alargamento de corte; 

- Execução de alargamento de aterro; 

- Recuperação e reforço de plataforma; 

- Regularização de plataforma; 
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- Transporte de material para empréstimo; 

- Transporte de material para áreas de deposição de material excedente; 

- Construção de mureta tipo apara-lastro; 

- Construção de muro de contenção; 

- Execução de obra de arte especial (duplicação pontes e viadutos); 

- Recuperação da drenagem superficial; 

- Execução de drenagem profunda; 

- Adequação de acesso; 

- Sinalização de PN. 

 

• Superestrutura da via permanente 

Constitui-se na execução da construção da linha férrea projetada em 

bitola mista e relocação e construção dos AMV’s. 

 

- Execução de sublastro; 

- Pré-lastramento; 

- Descarga de materiais; 

- Montagem de grade de linha; 

- Lastramento de linha; 

- Puxamento de linha; 

- Nivelamento e alinhamento; 

- Assentamento e nivelamento de AMV; 

- Carga de materiais. 

 

2.2.2. Caracterização das obras de infra-estrutura necessárias 

para implantação do empreendimento 

2.2.2.1. Locação da obra 

Compreende a execução de todas as marcações topográficas necessárias 

para implantação do terrapleno, obras de arte especiais, drenagem e eixo 

da linha férrea. Para a marcação do off-set e controle geométricos 
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deverão utilizar o eixo de locação da bitola larga da linha férrea projetada 

com seu respectivo estaqueamento e demais elementos notáveis 

indicados no projeto.  

 

2.2.2.2. Limpeza do terreno 

Compreende na remoção de toda a camada vegetal superficial do terreno 

e plataforma, bem como, roçada, destocamento de arvores, retirada de 

dormentes apodrecidos, retirada de entulhos, etc. O material resultante 

desse serviço deverá ser transportado para áreas de áreas de deposição 

de material excedente licenciadas 

 

2.2.2.3. Alargamento de corte 

Compreendem na escavação de material necessária a seção transversal e 

off-set de projeto, de maneira a comportar a plataforma mínima e acessos 

indicados ao longo da implantação da segunda via. Antes da operação da 

escavação será procedida a limpeza de toda camada vegetal situada entre 

as linhas de off-set. Os taludes de cortes deverão apresentar uma 

superfície plana e tão regular possível conforme inclinação de projeto.  

 

Nos locais de corte em rocha para sua abertura será antecedida por pré- 

fissuramento e posterior desmonte através de explosivos a fim de deixar o 

talude o mais regular possível, sem fraturas salientes e blocos soltos, que 

venham ameaçar a segurança da linha e acesso de moradores. 

 

O platô escavado deverá ter sua superfície regularizada, de modo a 

permitir o escoamento da água sem provocar carreamento de solo ou 

erosões. O material de escavação deverá ser transporte para utilização de 

aterro o excedente para bota em áreas adjacentes. 
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2.2.2.4. Alargamento de aterro 

Compreende na execução de alargamento da plataforma existente, 

necessária a garantir a seção transversal e off-set de projeto, de maneira 

a comportar a plataforma mínina para a segunda via e acessos aos 

moradores. A sua execução se dará a partir da crista, com muro de 

contenção, sem qualquer modificação de sua a base e conseqüente 

alteração dos dispositivos ou prolongamento de bueiros ou galerias 

existentes. Será realizada a limpeza do terreno, denteamento de talude e 

aterro das camadas. As camadas serão construídas em toda sua extensão 

de forma horizontal e com altura nunca superiores a 30 cm de terra solta. 

O grau de compactação adotado é do mínimo de 95% do proctor normal.         

 

2.2.2.5. Recuperação e reforço de subleito 

Compreende a escavação de caixa na projeção da superestrutura da via 

projetada mais 50 cm de largura até a superfície do subleito. Seu preparo 

consiste nas operações de terraplenagem, compactação e regularização, 

de modo a obter-se um reforço da plataforma existente com capacidade 

de suporte CBR≥10. O material escavado poderá ser reaproveitado e 

incorporado com solo graduado, rachão e brita para camadas de reforço, 

sendo que a parte considerada imprestável deverá ser transportada para 

áreas de deposição de material excedente devidamente licenciado. 

 

2.2.2.6. Regularização de plataforma 

Compreende a regularização da camada superficial de forma que a 

plataforma atinja a cota de greíde e venha a configurar as declividades de 

3% previstas no projeto com as tolerâncias máximas abaixo indicadas: 

 

- Vertical: ± 2 cm 
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Poderá ser tolerado um erro máximo de 2 cm acima ou abaixo das cotas 

do eixo e das bordas da plataforma projetada. 

 

- Horizontal: ± 10 cm 

Poderá ser tolerado um erro para mais ou para menos na largura da 

plataforma em relação aos seus lados.  

 

A plataforma regularizada e compactada deverá ter grau de compactação 

de no mínimo 95% do proctor normal. 

 

2.2.2.7. Transporte de material de empréstimo  

Compreende o transporte do material de escavação de solo, rachão, pedra 

britada nº 3, bica corrida, pedrisco, com descarga e espalhamento para a 

recomposição, reforço, alargamento de plataforma e aterro, proveniente 

da área de empréstimo, depósito ou pedreira de jazidas licenciadas. 

 

2.2.2.8. Transporte de material para áreas de deposição de 

material excedente 

Compreende o transporte do material de solo imprestável, pedra de lastro 

colmatado e entulho em geral, serão levados para áreas de áreas de 

deposição de material excedente licenciadas. 

 

2.2.2.9. Construção de mureta de concreto - tipo apara-lastro – 

moldada in loco 

 Deverá seguir o projeto e dimensões indicadas nas seções transversais, 

considerando a execução tipo muro ficha, com trilhos cravados na 

proporção de profundidade 2 m para cada metro de altura e espaçamento 

máximo de 2 metros entre as estacas de trilho inservível. A estrutura será 
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composta por tela de aço tipo Gerdau Q-192, forma de madeira e concreto 

fck 20 MPa. 

 

2.2.2.10. Construção de muro de contenção 

Deverá seguir o projeto e dimensões indicadas nas seções transversais, 

considerando a execução de contenção de talude de corte e aterro, bem 

como estruturas projetadas sob viadutos e pontes. A estrutura será 

composta por concreto fck 20 MPa e aço CA 50. 

 

2.2.2.11. Construção de obras de arte especiais 

Consiste na execução das duplicações de túneis, pontes e viadutos, sendo 

que para cada local deverá seguir projeto específico de implantação. As 

estruturas projetadas deverão seguir processo construtivo com as 

seguintes etapas: fundação, pilares, vigas pré-moldadas, tabuleiro, alas e 

cortinas, aterro de encabeçamento e montagem da linha férrea. No caso 

das estruturas do túnel, serão realizados pelo sistema NATM. 

 

2.2.2.12. Prolongamento de obras de arte correntes 

Consiste no prolongamento e adequação dos dispositivos existentes, tais 

como: bueiros e galerias nos locais de alargamento de aterro com cursos 

d’águas. Serão considerados como limite de medida de avanço a posição 

do novo off-set, sendo implantado tubulação ou galeria celular de concreto 

armado, pisos, alas e testeiras. As seções e estruturas a serem 

construídas deverão obedecer à seção original de construção, sendo que 

em casos específicos estudados e executados melhoramentos ou 

introdução de novos dispositivos, que visarão atender as possíveis 

mudanças ou aumento da vazão da bacia de contribuição. O processo 

construtivo será convencional com aberturas de valas, construção de 
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berços, assentamento de tubos e células pré-moldados, reaterro e 

compactação.  

 

2.2.2.13. Recuperação da drenagem superficial 

Consiste na recuperação dos dispositivos existentes, bem como, na 

instalação de novas estruturas, de forma a captar e escoar o fluxo de 

água que incide sobre a plataforma da via evitando processos erosivo.  

2.2.2.14. Recuperação da drenagem profunda 

Consiste na recuperação dos dispositivos existentes, bem como, na 

instalação de novas estruturas, de forma a captar e escoar o fluxo de 

água subterrânea nas áreas de corte com descontinuidades geológicas em 

presença de água, ou em locais que o nível do lençol freático aproximou 

da linha de greide da plataforma da via ou talude projetado. Sua 

instalação deverá considerar as linhas de bordo e declividade da 

plataforma e do corte de projeto, garantindo o escoamento e estabilidade 

do talude.   

 

2.2.2.15. Adequação de acesso  

Consiste na execução de leito carroçável com solo brita, de maneira a 

compensar a mesma largura de utilização da pista formada 

clandestinamente sobre a plataforma da via férrea existente.  

 

2.2.2.16. Sinalização de PN 

Consiste na implantação de placas com elementos de sinalização 

horizontal e vertical posicionados nos locais de travessia em nível 

conforme norma da ABNT. 
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2.2.3. Caracterização das obras superestrutura da via de 

necessárias para implantação do empreendimento 

2.2.3.1. Execução de sublastro 

Refere-se à descarga, distribuição e compactação (CBR≥20), de uma 

camada filtrante “tipo de selo” de pó de pedra ou pedrisco, entre a 

plataforma regularizada e lastro de pedra nº 3 prevista em projeto. 

 

2.2.3.2. Pré-lastramento de via 

Refere-se à descarga de brita sobre o sublastro numa camada máxima de 

0,20 cm, de forma a permitir a distribuição de dormentes e montagem da 

grade. Sua aplicação deverá obedecer à quantidade necessária a 

configuração de projeto tipo da superestrutura e de forma a não exceder o 

seu volume. 

 

2.2.3.3. Descarga de material 

Refere-se ao descarregamento dos materiais ferrosos e não ferrosos com 

maneira ordenada e cuidadosa para evitar deformações e facilitar sua 

aplicação na área de trabalho de montagem da via.  

 

2.2.3.4. Montagem de grade de via  

Primeiramente deverá ser realizado os serviços de locação das estacas do 

eixo de projeto com conferência do alinhamento e liberação do greide. As 

cotas com a plataforma regularizada não poderão exceder a tolerância 

máxima de 20 mm para cima ou abaixo do projetado. 

 

A montagem da grade deverá ser realizada em cima da base do sub-lastro 

de pó de pedra ou pedrisco com o mínimo de espessura de 10 cm e CBR ≥ 
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20, distribuído, regularizado e compactado com largura de 5,50 m a 

permitir a colocação dos dormentes e lastro de pedra na base total da 

linha férrea projetada. 

 

Os dormentes deverão ser distribuídos e espaçados com 60 cm entre eixo, 

sendo suas extremidades alinhadas e perfeitamente enquadradas. 

 

Os trilhos serão soldados em estaleiros em barras de 325 metros e 

assentados com bitolamento sobre a placa de apoio tipo deenick , fixados 

ao dormente com grampo elástico e tirefond. Sua união se dará por meio 

solda tipo aluminotérmica, própria ao seu perfil. Serão admitidas as 

seguintes tolerâncias: 

- Bitola ± 2 mm. 

- Distância entre dormentes 20 mm. 

- Posição angular do dormente 10 mm. 

- Temperatura de assentamento das barras entre 27°C a 40°C medidas 

nos trilhos. 

 

2.2.3.5. Lastramento de via 

Refere-se à descarga de brita na grade montada até o nível da face 

superior do dormente para permitir seu levante e socaria provisória. Sua 

aplicação deverá obedecer à quantidade necessária a configuração de 

projeto tipo da superestrutura e de forma a não exceder o seu volume. 

 

2.2.3.6. Puxamento de via 

Refere-se à correção de alinhamento ou pequenos deslocamento da grade 

de linha mediante esforço simultâneo até atingir o eixo da linha projetada.  
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O serviço compreende desguarnecimento parcial do lastro, desaperto e 

reaperto dos parafusos das talas de junção e recomposição do lastro de 

pedra. 

 

2.2.3.7. Nivelamento e alinhamento de via 

Compreende o serviço de alinhamento e nivelamento longitudinal e 

transversal da grade com dois levantes de no máximo 15 cm e socaria sob 

os dormentes. Em sua execução deverá ser promovido o encaixe de pedra 

entre as faces laterais do dormente e de modo que caracterize a grade de 

trilhos com suas fixações livres e perfeitamente montadas. 

2.2.3.8. Assentamento e nivelamento de aparelho de mudança de 

via – AMV. 

O aparelho de mudança de via deverá ser assentado no local definido de 

projeto após locação topográfica. 

 

O lastro da via de assentamento deverá ser desguarnecido, rebaixado e 

regularizado, com posterior distribuição dos dormentes perfeitamente 

posicionados, alinhados e enquadrados conforme jogo específico. 

 

Deverão ser estabelecidos na sua montagem o corte, colocação e ajustes 

dos acessórios, das agulhas, jacarés, trilhos intermediários, contra trilhos 

e colocação do aparelho de manobra, nivelamento e alinhamento. 

 

As placas de deslizamento das agulhas deverão ser cuidadosamente 

limpas e lubrificadas e as agulhas devem ser movimentadas sem grande 

esforço. 

 

Após a montagem e fixações estabelecidas na grade de dormentes serão 

realizados os serviços de lastramento e nivelamento com socaria e 

encaixe do lastro de pedra, até a cota final de projeto. 
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2.2.3.9. Carga de material 

Refere-se à retirada e carregamento de material ferroso e não ferroso de 

refugo para empilhamento ou armazenamento na mesma área, embarque 

ou para transporte em veículo apropriado, tomando-se todas as 

precauções de segurança para a boa acomodação.  

 

2.2.4. Caracterização das unidades de apoio previstas 

Para os trechos que serão duplicados, não está prevista a implantação de 

unidades de apoio, pois já possuem uma estrutura de apoio a operação da 

ferroviária, como pátios de cruzamentos e unidades de apoio, que 

também atenderão as composições que transitarão na linha duplicada. 

 

2.2.5. Terraplanagem e seção tipo 

Serão definidas até a fase de implantação do empreendimento as seções 

tipo tangente, em corte e em aterro; inclinação de taludes de corte e 

aterro e da necessidade de colchões drenantes ou de outros dispositivos, 

com base nos estudos geológicos e geotécnicos. 

 

Serão elaborados quadros-resumo de terraplenagem e quadro-resumo de 

quantidades. Neste quadro-resumo de quantidades de terraplenagem os 

quantitativos de escavação e compactação poderão ser apresentados com 

um acréscimo sobre os valores calculados pelas seções de projeto, em 

função das tolerâncias admitidas para estes serviços. 

 

Observamos que foram realizadas propostas com seção típicas das 

soluções a serem implementadas nos trechos, considerando-se o 

aproveitamento da infra-estrutura da via permanente existente.  
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2.2.6. Estudos geotécnicos e condições de rebaixamento de lençol 

freático 

Os estudos geotécnicos serão desenvolvidos como o objetivo de gerar 

dados para a construção de relatórios que irão possuir a caracterização do 

solo assim como a classificação segundo HRB; e tabelas com os resultados 

de sondagens e ensaios realizados por sub-trecho.  

 

Cumpre notar que as primeiras sondagens e ensaios realizados para 

definição de projeto executivo demonstraram constituição de solo com 

predominância tipo residual provenientes de alteração de rocha granítica e 

nível de lençol freático abaixo ± 4 m do greide da plataforma da via 

permanente existente.  

 

Nota-se também, que devido ao aproveitamento da plataforma, que já 

está executada desde época de 50, trecho Rio Claro-Boa Vista e demais 

trechos nos anos de 70 e 80, a qual será utilizada para base de 

implantação da duplicação com o simples alargamento, elimina-se a 

necessidade de rebaixamento de nível de água. 

 

Com vista à situação mencionada e resultados dos cortes já escavados e 

características dos solos existentes, os taludes demonstraram condições 

de excelente estabilidade com elevada resistência a processos erosivos, 

com exceção de pontos localizados de escorregamento, que serão 

tratados de modo específico na obra de duplicação. 

 

2.2.7. Projeto de drenagem 

Serão desenvolvidos projetos de drenagem superficial, constituindo-se do 

dimensionamento e verificação dos dispositivos e obras que compõe o 

sistema existente e projetado, tais como: canaleta de plataforma, valeta 

de proteção de crista de corte; descidas d’água, dissipadores de energia; 
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e projetos de drenagem subterrânea, constituindo-se do dimensionamento 

e verificação dos dispositivos e obras que compõe o sistema existente e 

projetado, tais como: drenos profundos longitudinais e drenos para corte 

em rocha. 

 

2.2.8. Projeto de desapropriação 

Devido à obra se restringir dentro da área de domínio da ferrovia já 

instalada, não está prevista qualquer área de desapropriação. 

 

2.2.9. Caracterização e localização das obras de arte especiais 

O projeto de obras de arte especiais tem por objetivo a duplicação dos 

túneis, pontes e viadutos localizados no trecho em estudo entre Itirapina a 

Perequê. A seguir é apresentada a relação de todas as obras de arte 

especiais existentes entre os trechos Itirapina a Boa Vista, Boa Vista a 

Canguera, Canguera a Evangelista, e Paratinga a Perequê. 

 

Tabela 18 – Relação das obras de arte existentes no trecho entre Itirapina a Boa 

Vista. 

Coordenadas 
UTM  Passagem km 

X Y 
P. I. Est. Municipal de Campinas 52 + 700 280040 7467455 
P. I. Acesso Bairro Campinas 53 + 156 279584 7467547 
P. S. Acesso Bairro Hortolândia 53 + 920 278826 7467623 
P. S.  54 + 530 278268 7467375 
P. S.  55 + 166 277769 7467000 
P. S. Acesso Bairro Hortolândia 56 + 572 276454 7467124 
P. I. Inicio da duplicação 56 + 910 276184 7467338 
P. I. Est. Municipal Hortolândia 57+565 275655 7467764 
P. S. Passarela desativada 57+710 275569 7467835 
P. S. Passagem desativada 57+890 275437 7467963 
P. I. Passagem desativada 58+320 275149 7468284 
P. I. Estrada em terra 58 + 780 274848 7468617 
P. S. Passarela 59 + 540 274284 7469139 
P. S. Acesso Bairro Hortolândia 59+790 274072 7469300 
P. I. Córrego 61+641 272993 7470107 
P. S. Viaduto 62+270 272588 7470261 
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Coordenadas 
UTM  Passagem km 

X Y 
P. I. Pontilhão 64+177 270878 7470809 
P. S. Est. Municipal Sumaré 66 + 440 268958 7471680 
P. I. Ribeirão Quilombo 67 + 120 268796 7472334 
P. I. Centro de Sumaré 69+940 267425 7474761 
P. I. Ribeirão Quilombo 71+470 266181 7475650 
P. S. Passagem Desativada 71+680 266036 7475869 
P. I. Ribeirão Quilombo 71+587 265676 7476684 
P. I. Ribeirão Quilombo 73+360 265356 7477406 
P. I. Passagem Nova Odessa 73+840 265306 7477809 
P. I. Passagem Nova Odessa 74+380 265179 7478321 
P. I. Entrada Nova Odessa 75+895 264645 7479740 
P. I. Ponte Córrego 79+060 262100 7480992 
P. S. Rod. Sumaré - Piracicaba 79 + 400 262041 7481320 
P. S. Viaduto 80+550 261686 7482362 
P. S. Centro de Americana 81+650 261027 7483292 
P. S. Americana 82+150 260854 7483745 
P. S. Dupla 82+400 260696 7483959 
P. I. Ponte Córrego 82+556 260578 7484083 
P. I. Ponte Córrego 82+680 260519 7484146 
P. I. Pontilhão 82+860 260429 7484324 
P. S. Bairro Americana 83 + 930 260723 7485312 
P. S. Bairro Americana 83 + 980 260723 7485366 
P. I. Viaduto 85 + 064 260134 7486004 
P. S. Entrada Sub Estação 86 + 200 259299 7486694 
P. I. Ponte Córrego 88+870 257763 7488782 
P. I. Ponte Córrego 89+170 257532 7488975 
P. I. Pontilhão 89+650 257317 7489396 
P. I. Rio Piracicaba 90 + 184 257227 7489922 
P. I. Acesso.Part. Pontilhão 91 + 546 257859 7490976 
P. I. Ponte Rib. Tatu 92 + 482 258279 7491747 
P. I. Ponte Rib. Tatu 92 + 780 258272 7492050 
P. I. Ponte Rib. Tatu 92 + 932 258268 7492192 
P. I. Ponte Rib. Tatu 94+130 258318 7493261 
P. I. Pontilhão 94+898 258195 7494157 
P. I. Pátio Tatu 95 + 779 258162 7494981 
P. I. Ponte Rib. Tatu 96 + 941 258180 7496118 
P. I. Ponte Córrego 98 + 938 256701 7497297 
P. I. Pontilhão 99 + 383 256490 7497684 
P. I. Ponte Córrego 99 + 994 256189 7498219 
P. I. Particular 101 + 050 255487 7499045 
P. I. Particular 101 + 975 255117 7499763 
P. S. Contorno Limeira 102 + 250 255000 7500096 
P. I. Ponte Córrego 102 + 907 254729 7500666 
P. I. Pontilhão 103 + 050 254662 7500755 
P. I. Pontilhão 103 + 064 254632 7500794 
P. S. Centro Limeira 104 + 200 253973 7501683 
P. S. Centro Limeira 105 + 000 253460 7502273 
P. S. Passarela 105 + 350 253441 7502621 
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Coordenadas 
UTM  Passagem km 

X Y 
P. S. Centro Limeira 105 + 680 253420 7502946 
P. S. Adutora 105 + 960 253327 7503158 
P. S. Passarela 105 + 970 253313 7503185 
P. I. Ponte Rib. Tatu 105 + 985 253294 7503215 
P. S. Bairro Limeira 106 + 300 253178 7503524 
P. I. Pontilhão 106 + 952 252886 7504089 
P. I. Pontilhão 107 + 383 252506 7504276 
P. I. Contorno de Limeira 108 + 345 252064 7505048 
P. I. Ponte Córrego 108 + 400 252043 7505105 
P. I. Pontilhão 109 + 847 251055 7506154 
P. I. Ponte Rib. Tatu 111 + 305 250371 7507351 
P. S. Rod. Bandeirantes 111 + 880 249874 7507586 
P. I. Pontilhão 112 + 311 249615 7507865 
P. I. Ponte Rib. Tatu 114 + 158 248971 7509578 
P. I. Ponte Rib. Tatu 114 + 610 248744 7509955 
P. I. Ponte Rib. Tatu 115 + 035 248410 7510206 
P. I. Pontilhão 115 + 322 248243 7510437 
P. I. Ponte Rib. Tatu 115 + 334 248214 7510484 
P. I. Ponte Rib. Tatu 115 + 632 248068 7510695 
P. S. Rod. Washington Luis 116 + 300 247605 7511246 
P. S. Viaduto Duplo 117 + 200 247341 7511984 
P. S. Passarela 117 + 500 247066 7512094 
P. I. Pontilhão 120 + 193 244734 7513043 
P. I. Ponte Rib. Santa Gertrudes 125 + 015 240639 7514725 
P. I. Pontilhão bairro Sta. Gert. 125 + 067 240573 7514704 
P. I. Pontilhão 126 + 515 239188 7515027 
P. I. Ponte Rib. Santa Gertrudes 126 + 696 239036 7515038 
P. S. Viaduto bairro Sta. Gert. 127 + 060 238638 7515044 
P. I. Pontilhão 127 + 825 237913 7515143 
P. I. Pontilhão 128 + 440 237318 7514930 
P. I. Rod. Washington Luis 128 + 675 237190 7514713 
P. I. Ponte Ribeirão 129 + 285 236700 7514566 
P. I. Acesso Particular 129 + 440 236567 7514644 
P. S. Viaduto Duplo 131 + 385 235316 7516146 
P. S. Viaduto 133 + 040 234418 7517484 
P. S. Viaduto 133 + 100 234361 7517570 
P. S. Viaduto 134 + 000 233881 7518292 
P. S. Viaduto 134 + 650 233520 7518834 
P. I. Pontilhão 135 + 920 232720 7519804 
P. I. Ponte Rio Corumbá 136 + 250 232476 7519969 
P. S. Viaduto 137 + 890 231161 7520983 
P. I. Pontilhão 138 + 998 230185 7521261 
P. I. Pontilhão 139 + 240 229875 7521214 
P. S. Viaduto - Rodovia 142 + 330 227161 7522340 
P. S. Viaduto - estr. terra 142 + 800 226760 7522561 
P. S. Viaduto 144 + 150 225853 7523629 
P. I. Ponte Rib. Cabeça 144 + 680 225464 7523814 
P. I. Pontilhão 147 + 100 223834 7525558 
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Coordenadas 
UTM  Passagem km 

X Y 
P. S. Viaduto 149 + 650 221424 7525563 
P. S. Viaduto 151 + 200 220090 7526424 
P. S. Viaduto 152 + 800 219433 7527772 
P. I. Pontilhão 156 + 050 216454 7528434 
P. I. Pontilhão 158 + 200 214470 7527630 
P. I. Pontilhão 159 + 800 212904 7527903 
P. S.  163 + 950 210125 7530725 
P. I. Pontilhão Itirapina 167 + 160 209941 7533536 
P. S. Viaduto Itirapina 168 + 690 209749 7534892 
Sendo: 
P. I. Passagem Inferior 
P. S. Passagem Superior 
P. I. D. Passagem Inferior Dupla 
P. S. D. Passagem Superior Dupla 

 
 
 
 

Tabela 19 – Relação das obras de arte especiais do trecho entre Boa Vista a 

Canguera. 

Coordenadas 
Passagem km 

X Y 

P. S. 
Est. Municipal de Campinas - Aterro 
Delta 1 251/12e13 279835 7463811 

P. S. D. Rod. Bandeirantes 251/10e11 279774 7463753 
P. I. Av. John Boyd Dunlop 248/08e09 278578 7461971 
P. I. Viaduto 246/11e12 278140 7460754 
P. I. Ponte Rio Capivari 244/13e245/01 277886 7459480 
P. S. Pátio descampado 243/10 278168 7458464 
 CANTEIRO DE OBRA N°5 243/08 278294 7458068 
P. I. Est. Rural - Campinas 241/08 279052 7455095 
P. I. Est. Rural - Acesso Mun. Campinas 239/01e02 279053 7454494 
P. S. Est. Municipal de Campinas 238/01e02 279058 7454493 
P. I. Est. Municipal de Campinas 237/04 279061 7453821 
P. I. Est. Municipal de Campinas 236/04 279074 7453017 
P. S. Est. Municipal de Campinas 234 279103 7451316 
P. I. Est. Municipal de Indaiatuba 233/09 279125 7450652 
P.I. Est. Municipal de Indaiatuba 233/02 279131 7450219 
P. S. Est. Municipal de Indaiatuba 232/02e03 279362 7449241 
P. S. D. Rod. Santos Dumont SP - 075 231/01e02 279693 7448293 
P. S. Est. Particular (Indaiatuba) 229/13e14 279288 7447229 
P. S. Est. Municipal de Indaiatuba 228/01e02 278059 7446227 
P. I. Est. Municipal de Indaiatuba 226/09e10 277034 7445081 
P. S. Est. Particular (Indaiatuba) 225/14e15 276569 7444534 
P. S. Est. Municipal de Indaiatuba 225/01e02 276122 7444013 
P. S. Est. Municipal de Indaiatuba 224/06 275598 7443404 
P. I. Est. Municipal de Indaiatuba 223/03e04 274939 7442583 
P. I. Acesso Particular (Indaiatuba) 222/02e03 274448 7441791 
P. I. Ponte Rio Jundiaí 221/13e14 274361 7441511 
P. I. Est. Particular (Indaiatuba) 221/11e12 274319 7441392 
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Coordenadas 
Passagem km 

X Y 
P. I. Ponte Rio Piraí 212/02e03 269936 7434781 
P. I. Est. Municipal de Salto 210/02e03 268661 7433304 
P. I. Est. Municipal de Salto 209/08e09 268136 7432764 
P. I. Viaduto das Pedras 208/17e18 267781 7432321 
P. I. Ponte Córrego Santa Cruz 208/02e207/17 267075 7431674 
P. S. Est. Municipal de Salto 207/12e13 266771 7431508 
P. S. Est. Municipal de Salto 207/05e06 266441 7431362 
P. S. Est. Municipal de Salto 207/02e03 266305 7431300 
P. S. Est. Municipal de Salto 206/14e15 265915 7431108 
P. S. Est. Municipal de Salto 206/13e14 265855 7431079 
P. I. Ponte Rio Tietê 205/18e206/07 265328 7430824 
P. S. Rod. Estadual Convenção (Itu) 205/07e08 264579 7430461 
P. S. Est. Municipal de Itu 204/18e19 264212 7430289 
P. I. Ponte Rib. Guaraú 203/19e204/12 263787 7430005 
P. I. Rod. Estadual do Açúcar (Itu) 202/18e21 262944 7428850 
P. I. Est. Municipal de Itu 202/16e17 262875 7428735 
 Canteiro de Obra Nº6 202/01 262411 7428057 
P. S. Est. Municipal de Itu 201/16 262297 7427872 
P. S. Est. Municipal de Itu 201/10e11 262135 7427640 
P. I. Est. Particular (Itu) 201/05e06 261996 7427446 
P.S. Gasoduto 200/09 261698 7426663 
P. S. D. Rod. Marechal Rondon (Itu) 200/08 261703 7426621 
P. I. Est. Municipal de Itu 199/07e10 261923 7425667 
P. I. Est. Municipal de Itu 198/21e199/01 261858 7425158 
P. I. Ponte Rib. Itaim - Mirim 198/11e18 261735 7224881 
P. I. Est. Municipal de Itu 197/17e18 261340 7424064 
P. S. Est. Particular (Itu) 197/04e05 261041 7423406 
P. S. Est. Municipal de Itu 196/06e07 261076 7422524 
P. S. Est. Municipal de Itu 194/12 260983 7420860 
P. S. Est. Municipal de Itu 194/04e05 260827 7420490 
P. S. Est. Particular (Itu) 193/03e04 260959 7419513 
T. NATM - Itu 191/15e192/10 261371 7418550 
P. S. Est. Particular (Itu) 189/19e20 261994 7417098 
P. S. Est. Particular (Itu) 188/21e189/01 261282 7416402 
T. NATM - Itu 187/13e188/03 260805 7415553 
 Canteiro de Obra Nº7 185/01 261897 7414816 
P. I. Rod. Estadual do Açúcar 185/23e186/02 262259 7414554 
P. I. Rod. Estadual de Itu 184/14e15 262782 7413524 
P. S. Est. Part.(Itu) - Área Exército 183/13e14 263628 7413456 
P. S. Est. Municipal de Itu 182/21e22 264130 7413098 
P. I. Est. Municipal de Itu 182/05e06 264734 7412550 
P. S. Est. Municipal de Itu 180/01e02 266812 7412123 
P. S. Est. Municipal de Itu 178/18e19 267711 7411265 
P. I. Est. Municipal de Itu 178/06e07 268361 7410952 
P. I. Est. Municipal de Itu 177/14e15 268777 7410453 
P. I. Viaduto 176/10e16 268752 7409402 
P. S. Est. Municipal de Itu 176/03e04 268797 7408994 
T. NATM - Rod. Castelo Branco (Itu) 175/01e176/20 268790 7408850 
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Coordenadas 
Passagem km 

X Y 
P. S. Est. Particular (Itu) 175/01 268282 7408206 
P. I. Est. Municipal de Sorocaba 173/19e20 268822 7407183 
P. S. Est. Municipal de Sorocaba 173/08e09 269178 7406727 
P. S. Est. Municipal de Sorocaba 172/09e10 269579 7405957 
P. S. Est. Municipal de Sorocaba 171/21e22 269927 7405524 
P. S. Est. Municipal de Sorocaba 171/08e09 270330 7405076 
P. S. Est. Municipal de Sorocaba 169/06e07 271452 7403805 
P. I. Est. Municipal de Sorocaba 169/02e03 271428 7403621 
P. S. Est. Municipal de Sorocaba 168/15e16 271369 7403180 
P. I. Viaduto 168/14e167/18 271430 7402811 
 CANTEIRO DE OBRA N°8 167/20 272198 7402447 
P. I. D. Est. Municipal de Mairinque 166/02e03 273199 7402372 
P. I. Acesso particular (Mairinque) 164/16e17 273917 7401361 
P. S. Est. Municipal de Mairinque 163/21e22 273745 7400626 
P. I. Acesso particular (Mairinque) 163/08e09 273271 7400350 
P. S. Est. Municipal de Mairinque 162/16e17 272942 7399884 
P. I. Acesso particular (Mairinque) 162/07e08 272934 7399508 
P. I. D. Est. Municipal de Alumínio 161/05e06 273222 7398426 
P. S. Est. Municipal de Mairinque 160/01e02 272439 7397743 
P. I. Mairinque 158/22e159/06 272174 7396987 
P. I. Mairinque 158/15e18 272218 7396528 
P. I. Rod. Raposo Tavares SP - 270 158/03e09 272272 7396137 
P. S. Est. Particular (Mairinque) 157/13e14 272606 7395606 
P. I. Viaduto 157/05 272884 7395356 
P. I. Est. Municipal de Mairinque 156/13e14 273521 7395377 
P. S. Est. Municipal de Mairinque 154 + 800 275088 7395034 
P. I. Est. Municipal de Mairinque 154 + 150 275237 7394323 
P. S. Est. Municipal de Mairinque 152 + 600 275034 7393046 
P. S. Est. Municipal de Mairinque 151 + 300 274665 7391812 
P. S. Est. Particular (Mairinque) 150 + 450 275253 7391297 
P. S. Est. Municipal de Mairinque 149 + 700 275911 7390874 
P. S. Est. Municipal de Mairinque 148 + 900 276777 7391096 
 Canteiro de Obra Nº9 148 + 300 276930 7391194 
P. S. Est. Municipal de Mairinque 147 + 400 278046 7391923 
P. I. D. Est. Municipal de Mairinque 76 + 640 278938 7391013 
P. I. D. Est. Municipal de Mairinque 77 + 325 279166 7390375 
P. S. Est. Municipal de São Roque 78 + 930 279377 7388837 
P. S. Passarela 79 + 878 279155 7387954 
P. I. D. Est. Municipal de São Roque 80 + 970 279664 7387156 
P. S. Est. Municipal de São Roque 83 + 105 281337 7386599 

 

Tabela 20 – Relação das obras de arte especiais do trecho entre Canguera a 

Evangelista. 

Coordenadas 
Passagem km 

X Y 
P. I. D. Est. Municipal de Mairinque 76 + 600 278942 7391016 
P. I. D. Est. Municipal de Mairinque 77 + 300 279166 7390375 
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Coordenadas 
Passagem km 

X Y 
P. S. Est. Municipal de São Roque 78 + 930 279377 7388837 
P. S. Passarela 79 + 900 279158 7387954 
P. I. D. Est. Municipal de São Roque 80 + 940 279663 7387161 
P. S. Est. Municipal de São Roque 82 + 900 281334 7386603 
P. I. D. Est. Municipal de São Roque 85 + 800 284060 7386068 
P. S. Est. Municipal de São Roque 89 + 000 286609 7385417 
P. I. D. Ibiúna - Ponte Ribeirão 92 + 800 289818 7383245 
P. S. Rod. Estadual de Ibiúna 93 + 100 290068 7383744 
P.I. Ponte - Ribeirão 94 + 970 291349 7382553 
P. S. Est. Municipal de Ibiúna 95 + 480 291512 7382134 
P. S. Est. Municipal de Cotia 96 + 980 292529 7381485 

P. S. 
Est. Municipal de Caucaia do 
Alto 99 + 627 294458 7379863 

 CANTEIRO DE OBRA N°11 101 + 450 294782 7379347 
T. Cotia 114 + 100 303228 7371513 
T. Cotia 114 + 910 303472 7370979 
T. Cotia 115 + 495 303256 7370491 

P. S. D. 
Rod. Regis Bittencourt BR - 
116 118 + 960 304932 7368558 

P. S. 
Est. Municipal Itapecerica da 
Serra 122 + 700 307560 7368075 

P. I. D. 
Est. Municipal Itapecerica da 
Serra 125 + 290 310165 7368721 

T. Túnel 127 + 350 311926 7367714 
P. I. D. Rod. Itapecerica da Serra 130 + 270 313134 7365840 
P. I. D. Embu-Guaçu 132 +500 314478 7364199 
P. I. D. Embu-Guaçu 134 + 800 316120 7362877 
P. I. D. Embu-Guaçu 138 + 600 316335 7358820 

P. I. D. 
Est. Municipal Henrique 
Schunk 140 + 860 317955 7357993 

P. I. D. Ponte Ribeirão 142 + 990 317183 7356550 
P. S. Est. Municipal 146 + 100 321913 7355825 
P. I. D. Est. Municipal 148 + 500 324173 7354869 
P. I. D. Est. Municipal 149 + 800 325402 7355245 
P. I. D. Ponte Ribeirão 152 + 950 328163 7355392 
P. I. D. Ponte Ribeirão 153 + 100 328224 7355342 
P. I. D. Ponte Ribeirão 153 + 300 328358 7355121 
Sendo  
P. I. Passagem Inferior 
P. S. Passagem Superior 
P. N. Passagem em Nível 
P. I. D. Passagem Inferior Dupla 
P. S. D. Passagem Superior Dupla 
T Túnel 
P. P Passagem de Pedestre 
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Tabela 21 – Relação das obras de arte especiais do trecho entre Paratinga a 

Perequê. 

Coordenadas 
Passagem km 

X Y 
P.I. Ponte Ribeirão 114+015 349558 7351789 
P.S.D. Rod. Pd.Manoel da Nóbrega  350914 7352351 
P.S.D. Rod. Imigrantes (SP - 160) 119 + 800 351827 7355868 
P.S.D. Rod. Imigrantes (SP - 160) 119 + 850 351827 7355868 
P. S. Passarela Vila Natal 121 + 500 353321 7356399 
P. S. Passarela Vila Natal 122 + 400 354145 7356538 
P. S. D. Rod. Anchieta 122 + 550 354197 7356704 
P. I. Passagem Pedestres 124+070 354890 7358487 
P.I. Ponte Rio Cubatão 124+800 354595 7357744 
Sendo 
P. I. Passagem Inferior 
P. S. Passagem Superior 
P. N. Passagem em Nível 
P. I. D. Passagem Inferior Dupla 
P. S. D. Passagem Superior Dupla 
T. Túnel 
P. P Passagem de Pedestre 

 

A seguir é apresentada a relação e localização das obras de arte especiais 

que serão duplicadas na primeira fase de obras da ferrovia, entre os 

trechos Itirapina a Perequê. 

 
 
Tabela 22 – Relação das obras de arte especiais que serão duplicadas no trecho 

entre Itirapina a Perequê. 

Coordenadas 
Passagem 

Extensão 
(m) km 

X Y 
P. I. Av. John Boyd Dunlop 30,0 248/08e09 278578 7461971 
P. I. Viaduto 6,0 246/11e12 278140 7460754 
P. I. Ponte Rio Capivari 90,0 244/13e245/01 277886 7459480 
P. I. Est. Rural – Campinas 5,0 241/08 279052 7455095 

P. I. 
Est. Rural - Acesso Mun. 
Campinas 8,0 

239/01e02 279053 7454494 
P. I. Est. Municipal de Campinas 7,0 237/04 279061 7453821 
P. I. Est. Municipal de Campinas 5,0 236/04 279074 7453017 
P. I. Est. Municipal de Indaiatuba 8,0 233/09 279125 7450652 
P.I. Est. Municipal de Indaiatuba 8,0 233/02 279131 7450219 
P. I. Est. Municipal de Indaiatuba 33,0 226/09e10 277034 7445081 
P. I. Est. Municipal de Indaiatuba 22,0 223/03e04 274939 7442583 
P. I. Acesso Particular (Indaiatuba) 23,0 222/02e03 274448 7441791 
P. I. Ponte Rio Jundiaí 70,0 221/13e14 274361 7441511 
P. I. Est. Particular (Indaiatuba) 48,0 221/11e12 274319 7441392 
P. I. Ponte Rio Piraí 33,0 212/02e03 269936 7434781 
P. I. Est. Municipal de Salto 35,0 210/02e03 268661 7433304 
P. I. Est. Municipal de Salto 35,0 209/08e09 268136 7432764 
P. I. Viaduto das Pedras 30,0 208/17e18 267781 7432321 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 227 

Coordenadas 
Passagem 

Extensão 
(m) km 

X Y 
P. I. Est. Particular (Itu) 27,0 201/05e06 261996 7427446 
P. I. Est. Municipal de Itu 115,0 199/07e10 261923 7425667 
P. I. Est. Municipal de Itu 35,0 198/21e199/01 261858 7425158 
P. I. Ponte Rib. Itaim - Mirim 320,0 198/11e12 261735 7224881 
P. I. Est. Municipal de Itu 33,0 197/17e18 261340 7424064 
P. I. Rod. Estadual de Itu 43,0 184/14e15 262782 7413524 
P. I. Est. Municipal de Itu 23,0 182/05e06 264734 7412550 
P. I. Est. Municipal de Itu 30,0 178/06e07 268361 7410952 
P. I. Est. Municipal de Itu 23,0 177/14e15 268777 7410453 
P. I. Viaduto 191,0 176/10e16 268752 7409402 

T. 
NATM - Rod. Castelo Branco 
(Itu) 97,0 

175/01e176/20 268790 7408850 
P. I. Est. Municipal de Sorocaba 23,0 173/19e20 268822 7407183 
P. I. Est. Municipal de Sorocaba 23,0 169/02e03 271428 7403621 
P. I. Acesso particular (Mairinque) 23,0 164/16e17 273917 7401361 
P. I. Acesso particular (Mairinque) 23,0 163/08e09 273271 7400350 
P. I. Acesso particular (Mairinque) 24,0 162/07e08 272934 7399508 
P.I. Ponte Ribeirão 33,0 114+015 349558 7351789 

Sendo: 
               P. I. Passagem Inferior 
               P. I. D. Passagem Inferior Dupla 
               T. Túnel 
 

2.2.9.1. Método construtivo das obras de arte especiais 

O procedimento executivo considera a duplicação dos viadutos e pontes 

ferroviárias, de modo a implantar a nova estrutura ao lado da obra 

existente, mantendo-se praticamente todos os aspectos de implantação e 

configurações geométricas.  

 

A fundação será composta por tubulões de concreto executados tipo “céu 

aberto” e “ar comprimido” que receberá o bloco de apoio dos pilares. Os 

blocos de apoio e pilares serão moldados in-loco em concreto armado. As 

vigas de concreto serão pré-moldadas, tipo protendidas, sendo que para 

seu lançamento serão utilizadas treliças metálicas. 

 

O tabuleiro será formado por pequenas peças tipo “pré-laje”, pré-

moldadas de concreto armado, que serão lançadas por guindaste, 

evitando-se qualquer cimbramento da estrutura. Após seu posicionamento 

serão executados a solidarização do tabuleiro através de uma laje 
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continua com juntas de dilatação, formando a superestrutura da obra para 

receber a nova grade da linha férrea. 

 

2.2.10. Áreas de apoio 

2.2.10.1. Canteiro de obras 

Deverão ser desenvolvidos com objetivo de licenciamento até a fase de 

instalação com os seguintes requisitos: 

 

- Planta esquemática com instalações de canteiros de obras 

(compreendendo área total, dimensões, tipos de dependências, refeitório, 

alojamento, sanitários, usinas industriais e depósito de materiais, 

atividades, acessos, entre outros);  

 

- Observância das normas e critérios de engenharia (DNIT, NBR-ABNT), o 

respeito aos fatores ambientais que deverão ser considerados tanto na 

seleção de área para a implantação dos canteiros de serviços, quanto na 

operação das instalações e em sua desmobilização.  

 

Foram indicados 15 locais para canteiros, sendo que todas as áreas 

encontram-se delimitadas nos pátios existentes e dentro da faixa de 

domínio da ferrovia. Por tratar-se de infra-estrutura existente todos 

apresentam acesso por via pública ou estradas municipais, não 

necessitando abertura de caminhos de serviços fora da faixa de domínio.  

 

Os locais onde estão previstos a instalação dos canteiros de obras são 

apresentados a seguir: 

 

- Trecho 1 - Itirapina - Boa Vista: 4 locais – Pátio de Itirapina, Pátio de Rio 

Claro Novo, Pátio de Limeira, Pátio de Sumaré; 
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-Trecho 2 - Boa Vista - Canguera: 5 locais – Pátio de Descampado, Pátio 

de Itu Novo, Pátio Pirapitingui, Pátio de Acrísio, Pátio de Guainã; 

 

- Trecho 3 - Canguera – Evangelista de Souza: 5 Locais -  Área km 

90+850 m, Pátio de Caucaia do Alto, Pátio de Aldeinha, Pátio de Embú-

Guaçu e Pátio de Evangelista de Souza; 

 

- Trecho 4 - Paratinga – Perequê: 1 local – Pátio de Perequê. 

 

2.2.10.1.1. Logística 

O prazo previsto é de 38 meses para a execução dos serviços, podendo 

ser ajustados considerando-se as condições climáticas durante o período 

de construção. Os canteiros de obras serão descentralizados conforme 

indicados no projeto e implantados ao longo do trecho e dentro da faixa 

de domínio da ferrovia. Suas localizações já possuem acessos 

possibilitando o transporte de pessoas e de materiais por meio de 

transporte ferroviário e rodoviário.  

 

2.2.10.1.2. Segurança e controle de poluição 

Nos trechos que serão duplicados, por se tratarem de ferrovia em 

operação, a segurança patrimonial da obra será feita pela executora e 

ALL; nos canteiros haverá vigilância e portaria. Todos os trabalhadores 

usarão os EPI’s adequados (capacete, botas, óculos, protetores 

auriculares, luvas, aventais, etc) e eventuais acidentes pessoais serão 

atendidos pelo hospital do município mais próximo. 

 

A emissão de particulados será combatida pela utilização de caminhões-

pipa e a emissão de ruído excessivo (compressores, marteletes) será 

limitada por horários.  
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2.2.11. Jazidas e áreas de deposição de material excedente 

Como o estudo diz respeito a uma obra linear de grande extensão, o 

abastecimento de insumos, principalmente para a construção do lastro, 

requer um planejamento logístico bastante importante, principalmente se 

for considerada a relativa escassez de certos insumos. 

 

Deverão ser desenvolvidos com objetivo de licenciamento até a fase de 

instalação com os seguintes requisitos: 

 

Local de jazidas 

Os materiais ocorrentes devem ser explorados de acordo com suas 

características geotécnicas para melhor aproveitamento. Os solos de 

melhores características geotécnicas (em geral lateríticos) deverão ser 

destinados para camada final de terraplenagem, enquanto que os demais 

poderão ser utilizados para o corpo do aterro. 

 

Após a exploração, deverá haver a recomposição vegetal da área, 

revestindo-se as superfícies dos taludes finais de maneira a evitar-se 

erosão superficial. Deverão ser preservadas as nascentes e cursos de 

drenagem naturais, sendo instalados dispositivos de drenagem para o 

disciplinamento das águas após a conformação final da área. 

 

Local de deposição de material excedente 

Todas as áreas a serem utilizadas deverão ter projeto de deposição dos 

materiais com taludes adequados, em bermas estáveis onde deverão ser 

executados dispositivos de drenagem e revestimento vegetal para 

assegurar sua inserção na paisagem local e garantir as condições de 

estabilidade. As condições de fundação devem ser bem estudadas e o 

sistema de drenagem deve ser eficiente para evitar-se escorregamentos 

e/ ou ruptura dos depósitos executados. 
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O transporte do material até as áreas de deposição deverá ser feito de 

maneira a interferir o mínimo possível com o sistema viário da região e 

com a área urbana existente. 

 

Observamos que a premissa principal, no caso de terraplenagem, será o 

equilíbrio de massas entre as áreas de corte e aterro, de forma a evitar 

áreas de empréstimo ou áreas de deposição de material excedente. Outro 

fator, que devemos considerar é que toda necessidade de área de jazida 

de empréstimo ou áreas de deposição de material excedente será 

realizada na própria faixa de domínio da ferrovia, visto que a intervenção 

se dará em infra-estrutura já instalada. 

 

2.2.12. Tecnologia proposta para a execução de escavação e 

aterros 

2.2.12.1. Escavação e estabilidade de taludes 

Os taludes existentes e a serem alargados basicamente são homogêneos, 

solo em alteração granítica, apresentando boa condição de estabilidade, e 

de maneira geral tem implantado sistema de drenagem superficial 

adequado e proteção vegetal em toda a superfície. 

 

Devido às características dos solos de alteração de rocha, deve tomar-se 

cuidado com porções mais arenosas no maciço e com presença e 

quantidade de matacões, visto que os contatos solo/rocha podem originar 

planos preferenciais de percolação de água originando erosões superficiais 

na face dos taludes e diminuindo sua resistência.  

 

Com vista à situação mencionada e resultados dos cortes e aterros já 

executados, somado as características dos solos existentes, indicam que 

os taludes que sofrerão o alargamento de seus off-set”s demonstraram 

condições de excelente estabilidade com elevada resistência a processos 
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erosivos. Tal condição será mantida, visto que nos locais de alteração ou 

alargamento as condições global de drenagem superficial e profunda, bem 

como revestimento vegetal com plantio de grama serão recompostos no 

projeto. 

 

Será previsto eventualmente o desmonte de rocha com explosivos em 

corte com materiais de 2ª e 3ª categorias, dependendo do estágio de 

dureza da rocha. Os acessórios utilizados nesse tipo de trabalho serão os 

cordéis detonantes, os explosivos e os retardos. Quanto aos 

equipamentos, empregam-se compressores de ar e perfuratrizes manuais.  

Os explosivos vão ser comumente empregados em lugares e situações 

onde as limitações de ruído são inexistentes e onde são permitidas 

grandes movimentações de pessoas, máquinas e materiais. 

 

Nos casos específicos de escorregamentos será elaborado estudo 

geotécnico para solução de estabilidade. Desta forma, obras de contenção 

poderão ser previstas, tais como: muro de gabião, solo grampeado, muro 

de concreto armado, etc. Nestes casos será apresentado projeto especifico 

para cada local.  

 

2.2.12.2. Escavação de túneis 

O procedimento para duplicação das estruturas será pelo método não 

destrutível “NATM” - NEW AUSTRIAN TUNNE-LLING METTHOD, onde a 

técnica construtiva é uma abordagem metodológica que integra os 

princípios do comportamento de maciços de solo alterados e rochosos sob 

carga e que monitora o desempenho da construção subterrânea durante a 

construção através de instalação de uma sofisticada instrumentação, 

prevendo-se qualquer deformação em relação a sua escavação e 

garantindo uma extrema segurança no transcorrer do processo de 

execução. 
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O processo construtivo ainda requer forma de avanço gradual da calota do 

túnel com algum atraso na escavação da bancada e fechamento da área 

basal com “invert”, possibilitando sempre um importante fechamento de 

anel de suporte de carga na estrutura em construção. 

 

Serão previstos eventuais tratamentos do solo como enfilagens tubulares 

injetadas, colunas CCP, J.G. e grampos injetados, armaduras estruturais, 

cambotas, revestimento com concreto projetado de alta resistência. Em 

caso eventual poderá ser necessários rebaixamento temporário do lençol 

freático.  

 

Quanto aos equipamentos, empregam-se bombas de concreto, 

compressores de ar e perfuratrizes e andaimes. Eventualmente em caso 

de escavação de solo de 2ª e 3ª categoria com extrema dureza serão 

utilizados explosivos com plano de fogo dimensionado para demolição 

parcializada do maciço.  

 

 

2.2.13. Equipamentos necessários para implantação do 

empreendimento  

A tabela de quantidades de equipamentos que serão necessários para a 

implantação do empreendimento, separada por trechos entre Itirapina a 

Boa Vista, Boa Vista a Canguera, Canguera a Evangelista e Paratinga a 

Perequê é apresentada a seguir. 

 

Tabela 23 – Descrição dos equipamentos que serão utilizados nas obras de 

infraestrutura e superestrutura do trecho entre Itirapina a Boa Vista. 

Canteiro/acampamento 
Descrição Canteiro 

nº 01 
Canteiro 

nº 02 
Canteiro 

nº 03 
Canteiro 

nº 04 Total 

Construção de infraestrutura      
Trator de esteira cat d6 2 2 2 2 8 
Trator de esteira cat d8 com 
pipper 

2 2 2 2 8 
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Canteiro/acampamento 
Descrição Canteiro 

nº 01 
Canteiro 

nº 02 
Canteiro 

nº 03 
Canteiro 

nº 04 Total 

Pá carregadeira cat 966 2 2 2 2 8 
Motoniveladora cat 120 4 4 4 4 16 
Retroescavadeira case 2 2 2 2 8 
Escavadeira pc 320 4 4 4 4 16 
Rolo compactador c 410 + cat 
631 4 4 4 4 16 

Trator valmet 2 2 2 2 8 
Guindaste bantam / s - 628 e k - 
110 a 3 3 3 3 12 

Caminhão pipa 4 4 4 4 16 
Caminhão basculante mb.lk 1113 24 24 24 24 96 
Construção de superestrutura      
Furadeira de trilho 2 2 2 2 8 
Máquina policorte 3 3 3 3 12 
Tirefonadeira 3 3 3 3 12 
Furadeira de dormentes 3 3 3 3 12 
Gerador 2 2 2 2 8 
Grupo de socaria tipo Jackson 2 2 2 2 8 
Macaco de linha 2 2 2 2 8 
Rebarbadora de trilho 1 1 1 1 4 
Esmerilhadeira 1 1 1 1 4 
Tensor hidráulico 1 1 1 1 4 
Caminhão munk 1 1 1 1 4 
Pá carregadeira 1 1 1 1 4 
Caminhão de abast. e lub. tipo 
comboio 1 1 1 1 4 

 

Tabela 24 – Descrição dos equipamentos que serão utilizados nas obras de 

infraestrutura e superestrutura do trecho entre Boa Vista a Canguera. 

Canteiro / acampamento 
Descrição Canteiro 

nº 05 
Canteiro 

nº 06 
Canteiro 

nº 07 
Canteiro 

nº 08 
Canteiro 

nº 09 Total 

Construção de infraestrutura       
Trator de esteira cat d6 2 2 2 2 2 10 
Trator de esteira cat d8 com 
pipper 

2 2 2 2 2 10 

Pá carregadeira cat 966 2 2 2 2 2 10 
Motoniveladora cat 120 4 4 4 4 4 20 
Retroescavadeira case 2 2 2 2 2 10 
Escavadeira pc 320 4 4 4 4 4 20 
Rolo compactador c 410 + cat 631 4 4 4 4 4 20 
Trator valmet 2 2 2 2 2 10 
Guindaste bantam / s - 628 e k - 
110 a 3 3 3 3 3 15 

Caminhão pipa 4 4 4 4 4 20 
Caminhão basculante mb.lk 1113 24 24 24 24 24 120 
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Canteiro / acampamento 
Descrição Canteiro 

nº 05 
Canteiro 

nº 06 
Canteiro 

nº 07 
Canteiro 

nº 08 
Canteiro 

nº 09 Total 

Construção de superestrutura             
Furadeira de trilho 2 2 2 2 2 10 
Máquina policorte 3 3 3 3 3 15 
Tirefonadeira 3 3 3 3 3 15 
Furadeira de dormentes 3 3 3 3 3 15 
Gerador 2 2 2 2 2 10 
Grupo de socaria tipo Jackson 2 2 2 2 2 10 
Macaco de linha 2 2 2 2 2 10 
Rebarbadora de trilho 1 1 1 1 1 5 
Esmerilhadeira 1 1 1 1 1 5 
Tensor hidráulico 1 1 1 1 1 5 
Caminhão munk 1 1 1 1 1 5 
Pá carregadeira 1 1 1 1 1 5 
Caminhão de abast. e lub. tipo 
comboio 

1 1 1 1 1 5 

 

 

 

Tabela 25 – Descrição dos equipamentos que serão utilizados nas obras de 

infraestrutura e superestrutura do trecho entre Canguera a Evangelista. 

Canteiro / acampamento 
Descrição Canteiro 

nº 10 
Canteiro 

nº 11 
Canteiro 

nº 12 
Canteiro 

nº 13 
Canteiro 

nº 14 Total 

Construção infraestrutura       
Trator de esteira cat d6 1 1 1 1 1 5 
Trator de esteira cat d8 com 
pipper 

0 0 0 0 0 0 

Pá carregadeira cat 966 2 2 2 2 2 10 
Motoniveladora cat 120 1 1 1 1 1 5 
Retroescavadeira case 1 1 1 1 1 5 
Escavadeira pc 320 2 2 2 2 2 10 
Rolo compactador c 410 + cat 
631 

2 2 2 2 2 10 

Trator valmet 2 2 2 2 2 10 
Guindaste bantam / s - 628 e k - 
110 a 0 0 0 0 0 0 

Caminhão pipa 2 2 2 2 2 10 
Caminhão basculante mb.lk 
1113 16 16 16 16 16 80 

Construção de superestrutura             
Furadeira de trilho 2 2 2 2 2 10 
Máquina policorte 3 3 3 3 3 15 
Tirefonadeira 3 3 3 3 3 15 
Furadeira de dormentes 3 3 3 3 3 15 
Gerador 2 2 2 2 2 10 
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Canteiro / acampamento 
Descrição Canteiro 

nº 10 
Canteiro 

nº 11 
Canteiro 

nº 12 
Canteiro 

nº 13 
Canteiro 

nº 14 Total 

Grupo de socaria tipo Jackson 2 2 2 2 2 10 
Macaco de linha 2 2 2 2 2 10 
Rebarbadora de trilho 1 1 1 1 1 5 
Esmerilhadeira 1 1 1 1 1 5 
Tensor hidráulico 1 1 1 1 1 5 
Caminhão munk 1 1 1 1 1 5 
Pá carregadeira 1 1 1 1 1 5 
Caminhão de abast. e lub. tipo 
comboio 

1 1 1 1 1 5 

 

 

 

Tabela 26 – Descrição dos equipamentos que serão utilizados nas obras de 

infraestrutura e superestrutura do trecho entre Paratinga a Perequê. 

Canteiro/acampamento 
Descrição 

Canteiro nº 15 Total 
Construção da infraestrutura   
Trator de esteira cat d6 2 2 
Trator de esteira cat d8 com pipper 0 0 
Pá carregadeira cat 966 2 2 
Motoniveladora cat 120 2 2 
Retroescavadeira case 2 2 
Escavadeira pc 320 4 4 
Rolo compactador c 410 + cat 631 2 2 
Trator valmet 2 2 
Guindaste bantam / s - 628 e k - 110 a 1 1 
Caminhão pipa 2 2 
Caminhão basculante mb.lk 1113 16 16 
Construção de superestrutura     
Furadeira de trilho 2 2 
Máquina policorte 3 3 
Tirefonadeira 3 3 
Furadeira de dormentes 3 3 
Gerador 2 2 
Grupo de socaria tipo Jackson 2 2 
Macaco de linha 2 2 
Rebarbadora de trilho 1 1 
Esmerilhadeira 1 1 
Tensor hidráulico 1 1 
Caminhão munk 1 1 
Pá carregadeira 1 1 
Caminhão de abast. e lub. tipo comboio 1 1 
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2.2.14. Características da operação e logística  

A malha ferroviária operada na região Sudeste do Brasil é composta das 

malhas das linhas férreas da ALL e das operadoras MRS Logística e FCA – 

Ferrovia Centro Atlântica S.A., dentro da zona de influência direta do 

território do Estado de São Paulo, representando seus próprios fluxos de 

produtos e commodities de exportação com os procedentes de São Paulo, 

Goiás, Sul de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A ferrovia 

possibilita o escoamento da produção destes estados, sendo os principais 

produtos transportados: soja, farelo de soja, fertilizantes, derivados de 

petróleo, etanol, açúcar, pellets cítricos, celulose e milho. 

 

Hoje a ferrovia opera o trecho Itirapina – Perequê em linha singela, exceto 

no segmento Evangelista – Paratinga onde a linha já está duplicada. Esta 

situação permite uma vazão máxima de 15 pares de trens/dia, criando fila 

permanente para chegada aos terminais do Porto de Santos, com 

retenção média de 48 horas por trem.  

 

Devido ao crescimento da produção atual da ALL, principalmente com o 

Projeto RUMO (aumento da exportação de açúcar e etanol), dos  projetos 

de ampliação da malha ferroviária do Brasil, onde se destacam os Projetos 

de Rondonópolis (ligação Alto Araguaia a Rondonópolis com 260 km de 

extensão) , e ligação da malha atual com a ferrovia da Norte-Sul,  haverá 

considerável aumento na produção o que torna necessária e urgente a 

duplicação do trecho Itirapina- Perequê. 

 

O trem tipo atual é composto por 4 locomotivas tipo C30 com 80 vagões ( 

8.000 toneladas total) e comprimento de 1.550 metros, e no futuro as 

composições serão formadas por 3 locomotivas tipo AC44i com 100 

vagões (10.000 toneladas total) e 2.000 metros de comprimento. 
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Pelas projeções da ALL, nos próximos 3 anos teremos os seguintes 

números de trens  (pares de trem por dia) : 

 

Ano Trens ALL 
Trens 
outras 

ferrovias 
Total 

2010 13,5 6 19,5 
2011 15,9 6 21,9 
2012 18,3 7 25,3 
2013 21,8 8 29,8 

 

A duplicação da linha além de gerar capacidades maiores de 

transporte/volume e aumento da segurança, também proporcionará 

aumento de produtividade dos ativos ferroviários, pois haverá redução no 

tempo de trânsito entre Itirapina e Paratinga para 18 horas, com um 

ganho na velocidade comercial de 11 km/h para 25 km/h.  

 

2.2.15. Caracterização da mão de obra empregada nas diferentes 

etapas do empreendimento 

Normalmente se associa a implantação de grandes empreendimentos à 

geração de emprego em sua fase de execução de obras e, em menor 

proporção, na etapa de operação.  

 

Na fase de planejamento do empreendimento existe a contratação de 

empresas terceirizadas para elaboração do projeto técnico e dos os 

diversos estudos sobre os impactos e alterações na dinâmica dos meios 

biótico, físico e antrópico, ocasionando uma movimentação das economias 

locais. Pode-se citar os serviços de engenharia e elaboração de projeto, a 

elaboração do EA, levantamentos topográficos, aquisição de imagens de 

satélite, entre outros, além dos efeitos indiretos, como serviços de 

alojamento e alimentação, locação de veículos, que são estimulados 

diante da demanda originada da fase de planejamento.  

 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 239 

A fase de execução de obras é, sem dúvida, aquela que gera maior 

volume de empregos diretos e que mais intensivamente contribui para a 

absorção da mão de obra local, principalmente nos pequenos municípios. 

A seguir é apresentada a relação da mão de obra que será empregada nas 

obras da duplicação do empreendimento. 

 

Tabela 27 – Relação da mão de obra que será empregada nas obras do trecho 

entre Itirapina - Boa Vista. 

Descrição 
Canteiro 

nº 01 
Canteiro 

nº 02 
Canteiro 

nº 03 
Canteiro 

nº 04 
Total 

Supervisão / administração           
Apontador 2 2 2 2 8 
Apropriador 1 1 1 1 4 
Assistente administrativo 1 1 1 1 4 
Assistente técnico 1 1 1 1 4 
Auxiliar administrativo 1 1 1 1 4 
Auxiliar técnico 1 1 1 1 4 
Comprador 1 1 1 1 4 
Encarregado de setor/seção 1 1 1 1 4 
Engenheiro 1 1 1 1 4 
Nivelador 1 1 1 1 4 
Secretária 1 1 1 1 4 
Topógrafo 1 1 1 1 4 
Auxiliar de topógrafo 2 2 2 2 8 
Controlador de manutenção 1 1 1 1 4 
Laboratorista 1 1 1 1 4 

Total 17 17 17 17 68 
            

Produção 
Canteiro 

nº 01 
Canteiro 

nº 02 
Canteiro 

nº 03 
Canteiro 

nº 04 Total 

Infraestrutura           
Encarregado 1 1 1 1 4 
Feitor 1 1 1 1 4 
Carpinteiro 2 2 2 2 8 
Armador 2 2 2 2 8 
Concreteiro 5 5 5 5 20 
Pedreiro 5 5 5 5 20 
Soldador 4 4 4 4 16 
Operador de equipamentos 4 4 4 4 16 
Motorista 4 4 4 4 16 
Blaster 1 1 1 1 4 
Sinaleiro 4 4 4 4 16 
Ajudante 10 10 10 10 40 
Servente 15 15 15 15 60 

            
Total 58 58 58 58 232 

      



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 240 

Obras de arte especiais 
Canteiro 

nº 01 
Canteiro 

nº 02 
Canteiro 

nº 03 
Canteiro 

nº 04 Total 

Encarregado 7 7 8 8 30 
Feitor 4 4 4 4 16 
Carpinteiro 10 10 10 10 40 
Armador 10 10 10 10 40 
Concreteiro 15 15 15 15 60 
Pedreiro 15 15 15 15 60 
Soldador 10 10 10 10 40 
Operador de equipamentos 5 5 5 5 20 
Motorista 4 4 4 4 16 
Ajudante 10 10 10 10 40 
Servente 20 20 20 20 80 

Total 110 110 111 111 442 
      

Superestrutura 
Canteiro 

nº 01 
Canteiro 

nº 02 
Canteiro 

nº 03 
Canteiro 

nº 04 Total 

Engenheiro residente 1 1 1 1 4 
Chefe de escritório 1 1 1 1 4 
Auxiliar de escritório 1 1 1 1 4 
Apontador 2 2 2 2 8 

Aguadeiro 2 2 2 2 8 

Topógrafo 1 1 1 1 4 
Auxiliar de topógrafo 2 2 2 2 8 
Nivelador 1 1 1 1 4 
Operador socadora 1 0 1 0 2 
Operador reguladora lastro 1 0 1 0 2 
Marcadores de via 1 1 1 1 4 
Sinaleiro 1 1 1 1 4 
Mestre de linha 1 1 1 1 4 
Feitor de linha 1 1 1 1 4 
Ajudante 20 20 20 20 80 
Vigia 1 1 1 1 4 
Motorista 1 1 1 1 4 

            
Total 39 37 39 37 152 

  Total de funcionários 894 
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Tabela 28 – Relação da mão de obra que será empregada nas obras do trecho entre Boa Vista - Canguera. 

Descrição Canteiro nº 05 Canteiro nº 06 Canteiro nº 07 Canteiro nº 08 Canteiro nº 09 Total 

Supervisão/ administração             
Apontador 2 2 2 2 2 10 
Apropriador 1 1 1 1 1 5 
Assistente administrativo 1 1 1 1 1 5 
Assistente técnico 1 1 1 1 1 5 
Auxiliar administrativo 1 1 1 1 1 5 
Auxiliar técnico 1 1 1 1 1 5 
Comprador 1 1 1 1 1 5 
Encarregado de setor/seção 1 1 1 1 1 5 
Engenheiro 1 1 1 1 1 5 
Nivelador 1 1 1 1 1 5 
Secretária 1 1 1 1 1 5 
Topógrafo 1 1 1 1 1 5 
Auxiliar de topógrafo 2 2 2 2 2 10 
Controlador de manutenção 1 1 1 1 1 5 
Laboratorista 1 1 1 1 1 5 

              
Total 17 17 17 17 17 85 

              
Produção 

Infraestrutura Canteiro nº 05 Canteiro nº 06 Canteiro nº 07 Canteiro nº 08 Canteiro nº 09 Total 
Encarregado 1 1 1 1 1 5 
Feitor 1 1 1 1 1 5 
Carpinteiro 2 2 2 2 2 10 
Armador 2 2 2 2 2 10 
Concreteiro 5 5 5 5 5 25 
Pedreiro 5 5 5 5 5 25 
Soldador 4 4 4 4 4 20 
Operador de equipamentos 4 4 4 4 4 20 
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Motorista 4 4 4 4 4 20 
Blaster 1 1 1 1 1 5 
Sinaleiro 4 4 4 4 4 20 
Ajudante 10 10 10 10 10 50 
Servente 15 15 15 15 15 75 

              
Total 58 58 58 58 58 290 

              
Obras de arte especiais       

Encarregado 10 8 8 7 7 40 
Feitor 5 4 4 4 4 21 
Carpinteiro 10 10 10 10 10 50 
Armador 10 10 10 10 10 50 
Concreteiro 15 15 15 15 15 75 
Pedreiro 15 15 15 15 15 75 
Soldador 10 10 10 10 10 50 
Operador de equipamentos 5 5 5 5 5 25 
Motorista 4 4 4 4 4 20 
Ajudante 10 10 10 10 10 50 
Servente 20 20 20 20 20 100 

Total 114 111 111 110 110 556 
       
Superestrutura Canteiro nº 05 Canteiro nº 06 Canteiro nº 07 Canteiro nº 08 Canteiro nº 09 Total 
Engenheiro residente 1 1 1 1 1 5 
Chefe de escritório 1 1 1 1 1 5 
Auxiliar de escritório 1 1 1 1 1 5 
Apontador 2 2 2 2 2 10 
Aguadeiro 2 2 2 2 2 10 
Topógrafo 1 1 1 1 1 5 
Auxiliar de topógrafo 2 2 2 2 2 10 
Nivelador 1 1 1 1 1 5 
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Operador socadora 1 0 1 0 1 3 
Operador reguladora lastro 1 0 1 0 1 3 
Marcadores de via 1 1 1 1 1 5 
Sinaleiro 1 1 1 1 1 5 
Mestre de linha 1 1 1 1 1 5 
Feitor de linha 1 1 1 1 1 5 
Ajudante 20 20 20 20 20 100 
Vigia 1 1 1 1 1 5 
Motorista 1 1 1 1 1 5 

              
Total 39 37 39 37 39 191 

       
   Total de funcionários 1122 
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Tabela 29 – Relação da mão de obra que será empregada nas obras do trecho 

entre Canguera - Evangelista. 

Descrição 
Canteiro 

nº 10 
Canteiro 

nº 11 
Canteiro 

nº 12 
Canteiro 

nº 13 
Canteiro 

nº 14 Total 

Supervisão / administração             
Apontador 2 2 2 2 2 10 
Apropriador 1 1 1 1 1 5 
Assistente administrativo 1 1 1 1 1 5 
Assistente técnico 1 1 1 1 1 5 
Auxiliar administrativo 1 1 1 1 1 5 
Auxiliar técnico 1 1 1 1 1 5 
Comprador 1 1 1 1 1 5 
Encarregado de setor/seção 1 1 1 1 1 5 
Engenheiro 1 1 1 1 1 5 
Nivelador 1 1 1 1 1 5 
Secretária 1 1 1 1 1 5 
Topógrafo 1 1 1 1 1 5 
Auxiliar de topógrafo 2 2 2 2 2 10 
Controlador de manutenção 1 1 1 1 1 5 
Laboratorista 1 1 1 1 1 5 

Total 17 17 17 17 17 85 
             
Infraestrutura             
Encarregado 1 1 1 1 1 5 
Feitor 1 1 1 1 1 5 
Carpinteiro 2 2 2 2 2 10 
Armador 2 2 2 2 2 10 
Concreteiro 5 5 5 5 5 25 
Pedreiro 5 5 5 5 5 25 
Soldador 4 4 4 4 4 20 
Operador de equipamentos 4 4 4 4 4 20 
Motorista 4 4 4 4 4 20 
Blaster 0 0 0 0 0 0 
Sinaleiro 4 4 4 4 4 20 
Ajudante 10 10 10 10 10 50 
Servente 15 15 15 15 15 75 

Total 57 57 57 57 57 285 
Obras de arte especiais             
Encarregado 0 1 0 1 0 2 
Feitor 0 1 0 1 0 2 
Carpinteiro 0 3 0 3 0 6 
Armador 0 3 0 3 0 6 
Concreteiro 0 4 0 4 0 8 
Pedreiro 0 4 0 4 0 8 
Soldador 0 2 0 2 0 4 
Operador de equipamentos 0 1 0 1 0 2 
Motorista 0 1 0 1 0 2 
Ajudante 0 5 0 5 0 10 
Servente 0 8 0 8 0 16 

Total 0 33 0 33 0 66 
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Superestrutura 
Canteiro 

nº 10 
Canteiro 

nº 11 
Canteiro 

nº 12 
Canteiro 

nº 13 
Canteiro 

nº 14 Total 

Engenheiro residente       
Chefe de escritório 1 1 1 1 1 5 
Auxiliar de escritório 1 1 1 1 1 5 
Apontador 1 1 1 1 1 5 
Aguadeiro 2 2 2 2 2 10 
Topógrafo 1 1 1 1 1 5 
Auxiliar de topógrafo 2 2 2 2 2 10 
Nivelador 1 0 1 0 1 3 
Operador socadora 1 0 1 0 1 3 
Operador reguladora lastro 1 1 1 1 1 5 
Marcadores de via 1 1 1 1 1 5 
Sinaleiro 1 1 1 1 1 5 
Mestre de linha 1 1 1 1 1 5 
Feitor de linha 1 1 1 1 1 5 
Ajudante 20 20 20 20 20 100 
Vigia 2 2 2 2 2 10 
Motorista 1 1 1 1 1 5 

             
Total 39 37 39 37 39 191 

       
 Total de Funcionários 627 

 

Tabela 30 – Relação da mão de obra que será empregada nas obras do trecho 

entre Paratinga - Perequê. 

Descrição 
Canteiro 

nº 15 
Total 

Supervisão/administração     
Apontador 2 2 
Apropriador 1 1 
Assistente administrativo 1 1 
Assistente técnico 2 2 
Auxiliar administrativo 1 1 
Auxiliar técnico 2 2 
Comprador 2 2 
Encarregado de setor/seção 2 2 
Engenheiro 1 1 
Nivelador 1 1 
Secretária 1 1 
Topógrafo 1 1 
Auxiliar de topógrafo 1 1 
Controlador de manutenção 2 2 
Laboratorista 1 1 
   

Total 21 21 
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Infraestrutura 
Canteiro 

nº 15 Total 

Encarregado 2 2 
Feitor 2 2 
Carpinteiro 4 4 
Armador 4 4 
Concreteiro 5 5 
Pedreiro 5 5 
Soldador 4 4 
Operador de equipamentos 4 4 
Motorista 2 2 
Blaster 2 2 
Sinaleiro 4 4 
Ajudante 10 10 

Servente 15 15 

Total 63 63 
   
Obras de arte especiais   
Encarregado 1 1 
Feitor 1 1 
Carpinteiro 3 3 
Armador 3 3 
Concreteiro 4 4 
Pedreiro 4 4 
Soldador 2 2 
Operador de equipamentos 1 1 
Motorista 1 1 
Ajudante 5 5 
Servente 8 8 

Total 33 33 
   

Superestrutura 
Canteiro 

nº 15 Total 

   
Engenheiro residente 1 1 
Chefe de escritório 1 1 
Auxiliar de escritório 1 1 
Apontador 2 2 
Aguadeiro 4 4 
Topógrafo 1 1 
Auxiliar de topógrafo 2 2 
Nivelador 1 1 
Operador 
socadora/alinhadora/niveladora 

1 1 

Operador reguladora lastro 1 1 
Marcadores de via 1 1 
Sinaleiro 2 2 
Mestre de linha 2 2 
Feitor de linha 2 2 
Ajudante 40 40 
Vigia 4 4 
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Motorista 2 2 
Total 68 68 
   

Total de Funcionários 185 

 

2.2.16. Cronograma 

O cronograma físico preliminar do empreendimento apresentado a seguir 

considera as etapas de obras de infraestrutura e superestrutura dividido 

por trecho, entre Itirapina a Boa Vista, Boa Vista a Canguera, Canguera a 

Evangelista e Paratinga a Perequê. 
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Figura 45 – Cronograma das obras de duplicação do trecho entre Itirapina a Boa Vista. 
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Figura 46 – Cronograma das obras de duplicação do trecho entre Boa Vista a Canguera. 
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Figura 47 – Cronograma das obras de duplicação do trecho entre Canguera a Evangelista de Souza. 
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 Figura 48 – Cronograma das obras de duplicação do trecho entre Paratinga a Perequê. 
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2.3. Resíduos sólidos 

Durante a implantação da ferrovia diversas atividades com potencial para 

gerar resíduos serão realizadas. A maior geração de material é, em obras, 

certamente derivada da movimentação de terra na regularização dos 

terrenos. A existência prévia de plataforma ferroviária em grandes 

extensões do trecho em questão reduz a necessidade de intervenções 

para adequação da infra-estrutura, e consequentemente a movimentação 

de terra. 

 

De qualquer forma, os projetos modernos tomam como princípio o 

equilíbrio e a compensação entre os volumes de cortes e aterro, utilizando 

estratégias como alargamento da plataforma e aterros quando necessário 

para destinação de excedente de cortes e, desta forma, a necessidade de 

encaminhar material para aterro em locais diferentes fica minimizada. 

Este processo dá preferência à compensação em áreas próximas, evitando 

o deslocamento de caminhões carregados (ou de vagões), e minimizando 

gastos. O alargamento também é realizado em selecionadas, que não 

impliquem em novos impactos ambientais (áreas distantes de corpos 

hídricos, áreas de preservação ou com outro atributo ambiental e/ou 

social que mereça atenção). 

 

As estimativas de volumes de corte e aterro, assim como um panorama 

da compensação entre si somente será viável após conclusão de 

levantamento topográficos e elaboração do projeto executivo, dado que 

pequenas variações na locação da linha (horizontal e verticalmente) 

podem implicar em significativas mudanças nos resultados. 

 

Durante as obras, como há envolvimento de materiais de construção 

como cimento e concreto, ferro e outros (construção de passagens de 

nível, de fauna, bueiros, pontes, instalação de dormentes, trilhos e outras 

peças metálicas etc), serão gerados materiais típicos de obra de 
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construção civil, por perda ou quebra de materiais, além de material típico 

da manutenção ferroviária. 

 

A movimentação de veículos acentuada durante as obras pode ocasionar 

pequenas contaminações com óleo, seja em função de pequenos 

gotejamentos ou de vazamentos, risco no qual se inclui a manipulação de 

combustíveis para máquinas de obra civil e ferroviária. Estes agentes, em 

contato com o solo, podem ocasionar pequenos focos de poluição, e gerar 

material (areia, solo ou pedras contaminadas) que demanda remoção e 

gerenciamento nos mesmos princípios aplicáveis a resíduos perigosos. 

 

A presença de grande quantidade de trabalhadores na área também, 

invariavelmente, implica na geração de resíduos, como embalagens de 

consumo em geral, papel, equipamentos de proteção individual, 

uniformes, panos, dentre outros, que demandam estruturas de coleta e 

sistemática de remoção e destinação. 

 

Esta geração será mais intensa nos canteiros de obra, onde o maquinário 

e o pessoal são concentrados em diversas oportunidades, em onde 

materiais gerados nas frentes de obras devem ter a adequada estrutura 

para seu gerenciamento. A possibilidade de existência de refeitórios 

também eleva a geração de resíduos diversos, além de restos de comida. 

 

Quanto à etapa de operação da ferrovia, o transporte pelo modal não 

possui como característica a expressiva geração de resíduos em suas 

operações normais nos trechos ferroviários. A geração de resíduos 

concentra-se nos postos de manutenção, oficinas e outras áreas próprias 

à carga e descarga de material, não abrangidas no escopo deste estudo. 

 

Materiais inservíveis são gerados, porém, nos procedimentos de 

manutenção da via permanente, através da substituição de elementos da 

via, como trilhos, pregos e parafusos (tirefonds), juntas e outras peças 
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metálicas, além de dormentes. Outra possibilidade associada à estrutura 

ferroviária é a remoção de lastro (camada de pedra britada) em função da 

presença de elementos poluentes como óleo, especialmente sob 

equipamentos que demandam lubrificação permanente, como ocorre com 

os aparelhos de mudança de via (AMV’s). 

 

Além disso, resíduos vegetais são gerados em pontos em que se efetua a 

capina manual ou mecanizada, procedimentos realizados periodicamente 

para a manutenção da segurança do transporte, nas áreas em que a 

capina química não é viável por demandas específicas de proteção 

ambiental. 

 

A freqüência da geração destes materiais varia essencialmente de acordo 

com a necessidade de manutenção da via, que se associa à qualidade dos 

materiais e de sua instalação, e da estrutura disponibilizada pela 

concessionária para avaliação periódica da via e de seus elementos com a 

finalidade de prevenção e correção de falhas que possam levar a 

desgastes prematuros. 

 

Observando-se o tipo de cargas a serem transportadas na região e a 

estrutura empregada nas demais ferrovias do país, a perda de pequenas 

quantidades de grãos, açúcar ou outros produtos, durante o transporte, é 

uma possibilidade. A empresa possui, entretanto, programas de 

adaptação dos antigos vagões da RFFSA para o transporte de grãos, 

eliminando portas laterais que por qualquer falha de vedação propiciam 

esta perda, e novos vagões já tem o projeto direcionado para este tipo de 

transporte, minimizando também este efeito. Há que se considerar que 

perdas de produtos transportados são perdas econômicas ao processo 

indesejáveis pela transportadora e clientes, e o esforço na redução destas 

perdas é positivo para o desempenho ambiental e do transporte 

propriamente dito. 
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Com uma probabilidade mais remota, acidentes com descarrilamentos e 

tombamentos podem liberar cargas ao ambiente, gerando uma 

quantidade de material mais expressiva, e que pode tanto apresentar 

viabilidade em sua recuperação, como demandar destinação adequada 

como resíduo. A ação de recolhimento destes materiais envolve as 

equipes de combate a emergências e as equipes de manutenção regulares 

da empresa, com apoio, também, de empresas contratadas para 

atendimento a emergências. 

 

Todos estes resíduos são, na malha da concessionária, recolhidos pelas 

equipes de via após os procedimentos de manutenção e encaminhados 

para unidades de apoio próximas, (Oficina de Sorocaba, Oficina de Rio 

Claro e posto de Araraquara) que oferecem a estrutura adequada para 

armazenamento do material, segregados nas respectivas categorias de 

resíduos, e permitindo a destinação adequada de acordo com a sua 

classificação. 

 

A presença destas equipes de manutenção no trecho também pode 

implicar na geração de resíduos, porém em escalas inferiores, como 

embalagens plásticas e metálicas decorrentes do consumo de materiais 

diversos e alimentação. A manutenção é, em geral, realizada em curtos 

períodos de tempo, sem demandar a implantação de canteiros de obra 

que implicariam em outros impactos ambientais. Essa temporalidade 

confere, entretanto, juntamente com o deslocamento permanente das 

equipes pela via, a necessidade de coleta permanente de quaisquer 

material descartável gerado. 
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Tabela 31 - Classificação e destinação dos resíduos sólidos da operação 

ferroviária. 

Resíduo 
Classificação 

NBR 
10.004 

Recipiente 
de 

armazenamento 

Local de 
armazenamento 

temporário 

Destinação 
final 

Lastro com 
óleo 

(e outros 
materiais 

contaminados) 

I 
Caçambas / 

vagão/ tambores 
metálicos 

Central de 
resíduos 

temporária 

Aterro 
industrial 

Dormentes de 
concreto IIB - Área identificada 

Reciclagem de 
resíduos de 
construção 

Dormentes de 
madeira IIA - Área identificada 

Vendas para 
fins 

paisagísticos e 
construção 

Aterro 
industrial 

Sucata ferrosa IIA Caçambas 
Central de 
resíduos 

temporária 
Reciclagem 

Resíduos 
vegetais IIA Caçambas 

Central de 
resíduos 

temporária 

Aterro 
sanitário 

Resíduos de 
cargas não 
perigosas 

IIA Caçambas 
Central de 
resíduos 

temporária 

Recuperação / 
aterro 

sanitário 

Sucatas não 
ferrosas IIA 

Caçambas 
 

Central de 
resíduos 

temporária 
Reciclagem 

Adaptado do Manual de Gestão Ambiental da ALL, 2008. 

 

As diretrizes a serem seguidas pela concessionária quanto ao correto 

gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na operação do trecho e do 

terminal, apresentados na tabela anterior ou não, estão expostas nos 

procedimentos de controle de resíduos sólidos da empresa (o PGA 002), 

que visa padronizar a metodologia de coleta, armazenamento e 

destinação final. 
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2.4. Efluentes líquidos 

Durante as obras de duplicação da ferrovia, uma elevada população de 

trabalhadores permanecerá nas frentes e canteiros de obra, 

inevitavelmente gerando esgoto sanitário, indissociável da presença 

humana na região. A vazão gerada será proporcional à quantidade de 

trabalhadores presentes em cada local e em cada etapa da obra, 

demandando soluções apropriadas em função das peculiaridades de cada 

situação. Uma grande vantagem do fato da obra ser uma duplicação é a 

existência de estrutura da concessionária em intervalos regulares, com 

sanitários que podem colaborar na solução a ser concebida para 

atendimento desta demanda. 

 

A instalação de refeitórios também contribui na geração de esgoto, 

proporcional ao número de refeições servidas. Constitui também uma 

corrente bem conhecida e com alternativas de tratamento relativamente 

simples. 

 

A operação da ferrovia (transporte de cargas) não implica em geração de 

efluentes líquidos (exceto em unidades de apoio, nos processos de 

lavagem e manutenção de material rodante, abastecimento, limpezas e 

outras atividades, não integrantes do escopo da avaliação). As 

substâncias líquidas presentes no sistema são combustíveis, óleo 

lubrificante, óleo hidráulico, e demais fluidos necessários ao 

funcionamento das locomotivas e da composição, e não constituem 

despejos normais ao meio ambiente. O combustível é consumido no 

processo de combustão das locomotivas, e os demais fluídos são, quando 

necessários, substituídos nas oficinas da empresa em função de perdas e 

da degradação natural das substâncias. Estas perdas podem ocorrer por 

evaporação/volatilização e por via líquida, através de pequenas falhas de 

vedação. As perdas são inerentes ao processo mecânico de operação de 

veículos e máquinas, e para sua mitigação a empresa executa planos de 
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manutenção preventiva e corretiva de locomotivas e vagões. Aliado ao 

fato de que tais perdas constituem uma possível fonte de poluição, ainda 

que não de elevada significância, está a questão econômica, já que 

representam ao mesmo tempo perda de recursos investidos. 

 

Liberações expressivas deste tipo de substâncias ocorrem apenas em 

casos excepcionais como acidentes e vazamentos, de forma que esta 

possibilidade inclui-se como objeto de análise do Plano de Gerenciamento 

de Riscos da ferrovia. 

 

Na via férrea, as gerações podem ocorrer apenas por ocasião do trabalho 

de turmas de via na manutenção e inspeção, dependendo do tempo 

previsto para a atividade, que pode gerar a necessidade de utilização de 

estruturas sanitárias. 

 

A lubrificação dos aparelhos de mudança de via (AMV’s) instalados nas 

entradas e saídas dos pátios de cruzamento e no terminal, faz com que 

estas áreas permaneçam em contato permanente com graxas, de forma 

concentrada no local de aplicação, sobre o lastro, mas com possibilidade 

de dispersão, especialmente em função de precipitações. A frequência de 

aplicação de graxa do tipo Grafitex nas chaves de mudança da linha varia 

de acordo com a necessidade de cada equipamento. Esta situação não 

constitui um efluente propriamente dito, mas através das águas da chuva 

pode ter ação poluente no entorno próximo. 

 
Outro aspecto associado a um material líquido (mas não efluente) com 

potencial poluente é a capina química, que se constitui no controle de 

vegetação invasora sobre a faixa de domínio, através da pulverização do 

herbicida glifosato com o objetivo de proporcionar uma melhor 

manutenção dos lastros, manter as condições de drenagem adequadas e 

assegurar mais segurança no tráfego de composições.  
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O produto possui uma série de recomendações para segurança dos 

operadores e do meio ambiente durante a aplicação, incluindo 

distanciamento de áreas verdes e corpos hídricos. 

 

Deve-se levar em consideração que esta atividade é prevista em 

legislação, em específico no artigo 7º da resolução CONAMA nº 349/2004, 

que autoriza as atividades de manutenção, reparação e melhoria da via 

permanente, quando desenvolvidas dentro dos limites da faixa de 

domínio: 

“I - supressão de vegetação nativa ou exótica, excetuada a 

vegetação existente em áreas de preservação permanente e nas 

áreas de Reserva Legal, conforme definidas na Lei no 4.771, de 

1965 e suas alterações; nas unidades de conservação, conforme 

definidas na Lei no 9.985, de 2000; em quaisquer outras áreas 

legalmente protegidas, ou vegetação sujeita a regime especial 

de proteção legal; 

II - poda de árvores nativas ou exóticas que coloquem em risco 

a operação ferroviária; 

III - controle de plantas invasoras da via permanente, inclusive 

com o uso de herbicidas específicos, devidamente registrados 

perante os órgãos competentes, observadas as normativas 

pertinentes ao emprego de produtos tóxicos”; 
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2.5. Emissões atmosféricas 

Nesta seção, caracterizam-se as principais fontes de emissão atmosféricas 

ligadas ao empreendimento.  Para a fase de operação da linha férrea, são 

estimados os lançamentos futuros de poluentes de forma quantitativa, 

com base em dados de operação da linha férrea e fatores de emissão 

aplicáveis para as características das locomotivas e consumo de 

combustível. A metodologia utilizada no cálculo é apresentada na seção de 

prognóstico ambiental, onde foram calculadas as taxas de emissão de 

poluentes para a realização dos cálculos dos impactos no entorno da linha 

férrea. 

 

As taxas de lançamento de poluentes pelas locomotivas são utilizadas 

para o cálculo de concentrações ambientais geradas no entorno de toda a 

linha férrea, a partir do uso de modelo matemático de dispersão de 

poluentes. Por isso, considerou-se como emissão o pior cenário possível, 

com a máxima capacidade dos trechos, que é de 80 pares de trens por dia 

(embora a previsão seja a circulação de aproximadamente 28 pares pela 

ALL, além dos trens das outras companhias). O levantamento é feito para 

cada um dos trechos, uma vez que o consumo de combustível é variável 

em função das características geográficas da região e da carga 

transportada. Esses dados foram obtidos pelo histórico de operações da 

ALL nestes trechos da malha ferroviária e extrapolados para a situação 

futura de operação, considerando o máximo nível de utilização da linha 

duplicada. 

 

A estimativa de emissão de poluentes para atmosfera e a contribuição 

para o aumento na concentração de gases e partículas provenientes da 

operação da linha férrea após sua duplicação, considerando o pior cenário, 

são importantes para que se verifique o atendimento aos padrões de 

qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 003/90. 
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2.5.1. Fontes e quantificação das emissões 

O modal de transporte ferroviário, assim como outras categorias de fontes 

móveis de emissão, apresenta comportamento bastante variável no que 

diz respeito às emissões atmosféricas. Isto se deve ao fato dessas 

emissões serem diretamente afetadas pelas variadas composições de 

trens e topografias aos quais os mesmos estão sujeitos e que acabam por 

influenciar no consumo de combustível, rendimento dos motores e, 

inequivocamente, na magnitude das emissões. 

 

Em virtude deste fato, é comum serem estimados, para esta fonte móvel, 

os valores totais emitidos com base em dados indiretos, de operação, ao 

invés da adoção de valores de medições pontuais. 

 

Para tal estimativa faz-se uso do chamado “fator de emissão”, que é a 

massa média do produto de combustão emitido por um tipo específico de 

locomotiva para uma quantia específica de combustível consumida (RAC, 

2006). 

 

Embora ainda não haja limites nacionais de emissões estabelecidos para 

locomotivas, os mesmos já são codificadas pela USEPA (órgão ambiental 

americano) no código federal 40 CFR part 1033 para material particulado 

(MP), hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO) e óxidos de 

nitrogênio (NOX), de acordo com a data de fabricação da locomotiva. 

 

Adicionalmente, para subsídio de estimativas, o mesmo órgão norte-

americano definiu fatores de emissão, dados em gramas por potência 

disponível-hora (g/bhp-hr) para diversos tipos de locomotivas e para 

faixas de data de fabricação, em duas condições de operação: ciclo de 

baixa potência representando operação em pátio de manobra, e um ciclo 

de alta potência, representativo para a operação geral em percurso linear 

(USEPA, 2009). Tais fatores de emissão são apresentados através da 
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tabela a seguir para três classes de locomotivas atualmente em operação, 

dadas pelo seu ano de fabricação. 

 

Tabela 32 – Fatores de emissão da USEPA. 

Fatores de Emissão (g/bhp-hr) 
Fabricação Classe Operação 

MP HC NOX CO 

Percurso Linear 0,32 0,48 8,6 1,28 1973–2001 Tier 0 
Pátio de Manobra 0,44 1,01 12,6 1,83 
Percurso Linear 0,32 0,47 6,70 1,28 

2002-2004 Tier 1 
Pátio de Manobra 0,43 1,01 9,90 1,83 
Percurso Linear 0,18 0,26 4,95 1,28 

2005-2010 Tier 2 Pátio de Manobra 0,19 0,51 7,30 1,83 
Fonte: USEPA, 2009. 

 

A fim de permitir o manuseio dos valores nos cálculos, a USEPA 

apresentou também fatores de conversão, apresentados na Tabela 2, para 

que os fatores de emissão sejam dados em gramas de poluente por 

volume de combustível consumido (galão ou litro). 

 

Tabela 33 – Fatores de conversão. 

Fator de Conversão 
Cenário 

bhp-hr/gal bhp-hr/l 

Percurso Linear Longo e de Passageiros 20,8 5,5 
Percurso Linear Curto 18,2 4,8 

Durante Manobra 15,2 4,0 
Fonte: USEPA, 2009 – Adaptado por EnvEx, 2010. 

 

2.5.1.1. Enquadramento em classe de fator de emissão 

Para a adoção de um fator de emissão que pudesse ser generalizado para 

todo o trecho estudado partiu-se da análise das composições que 

atualmente operam, conforme informações disponibilizadas pelo 

empreendedor. Tais dados revelaram que de todas as fontes móveis 

(locomotivas) que operam no trecho, das três usuárias (ALL, MRS e FCA), 

cerca de 60% são do modelo C30-7 da GE Transportation Systems, que 

pode ser visualizada na figura a seguir e cujas principais características 

são apresentadas em tabela na sequência. 
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Figura 49 – Locomotiva GE C30-7. 

 

Tabela 34 – Principais dados da Locomotiva GE C30-7. 

Dados C30-7 

Ano de fabricação 1980 - 1985 
Potência bruta (hp) 3350 

Potência disponível (hp) 3000 
Massa total (kg) 172000 

Motor Diesel 
Cilindros 16 

Capacidade do tanque de óleo diesel (L) 10.000 
Funcionamento 4 Tempos 

Fonte: ALL, 2004. 

 

Como as locomotivas deste modelo foram fabricadas entre 1980 e 1985, 

são enquadradas na classe Tier 0 dos fatores de emissão da USEPA, os 

quais, por este motivo, foram adotados neste trabalho. 

 

Na tabela a seguir são apresentados então, novamente, os fatores de 

emissão, agora apenas para a classe adotada e com unidades já 

convertidas em massa de poluente (gramas) por unidade de consumo de 

combustível (em litros). 

 

Tabela 35 – Fatores de emissão. 

Fator de emissão (g/l) 
Classe Operação 

MP HC NOX CO 

Percurso Linear 0,32 0,48 8,6 1,28 Tier 0 
(g/bhp-hr) Pátio de Manobra 0,44 1,01 12,6 1,83 

Percurso Linear 1,76 2,64 47,26 7,03 Tier 0 
(g/L) Pátio de Manobra 1,77 4,06 50,60 7,35 

Fonte: USEPA, 2009 – Adatpado por EnvEx, 2010. 
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2.5.1.2. Consumo de combustível e movimentação de carga atual 

As informações acerca do consumo de combustível e movimentação de 

carga são indispensáveis ao cálculo de emissões através de fatores de 

emissão. Para tanto, utilizou-se de um banco de dados do empreendedor 

referentes aos anos de 2009 e 2010. Com esse conjunto de dados, 

calculou-se, por trecho, o consumo médio de combustível entre os valores 

de importação e exportação (em L/MTKB) e a movimentação mensal 

média por trecho (em MTKB). Com esses valores em mão, efetuou-se o 

cálculo do consumo de combustível em litros por hora, que foi utilizado 

para o cálculo das vazões mássicas de poluentes. Todos estes valores são 

apresentados na tabela abaixo, por trecho da linha férrea. 

 

Tabela 36 – Valores médios de carga e consumo de combustível atual 

Trecho 

It
ir

a
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a
-
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a
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-

C
a
n

g
u

e
ra

 

C
a
n

g
u

e
ra

-
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n
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e
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P
a
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n

g
a
-

P
e
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q
u
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Distância (km) 117 105 70 18 
Cargas (MTKB/mês) 250,46 186,56 125,93 32,38 

Consumo de combustível (L/MTKB)* 6273,7 9783,6 5118,3 4030,0 
Consumo de combustível (L/h) 2182,3 2535,1 895,2 181,3 

*Média entre os consumos nos sentidos de importação e exportação, 

Fonte: ALL, 2010 – Cálculos por EnvEx, 2010. 

 

2.5.1.3. Metodologia para cálculo de óxidos de enxofre 

Todos os combustíveis utilizados pelo homem possuem enxofre em sua 

composição que, quando queimados, formarão quase em sua totalidade 

dióxido de enxofre (DE NEVERS, 1995). As pequenas porções não 

oxidadas em SO2 geralmente formam sulfatos, componentes do material 

particulado (USEPA, 2009). 

 

A quantidade de enxofre no combustível pode ser estimada a partir de sua 

concentração máxima e da densidade do óleo. Tais informações, neste 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 265 

estudo, foram obtidas das Fichas de Informações de Segurança de 

Produto Químico (FISPQ) dos maiores fabricantes (SHELL, 2009; 

IPIRANGA, 2010) e são apresentadas a seguir. 

 

Tabela 37 – Dados do combustível 

Dados 
Óleo Diesel com 5% de 

Biodiesel 

Densidade (g/L) 880 
Teor de Enxofre (ppm) 0,0005 

Fonte: Shell, 2009; Ipiranga, 2010. 

 

Considerando o cálculo de SOX com base no SO2, faz-se uso da seguinte 

expressão, sendo o fator de oxidação de 0,978 (USEPA, 2009) e os 

demais dados contidos na tabela apersentada previamente. 

  

 

 

Realizado tal cálculo, a concentração obtida deve ser multiplicada então 

pelo consumo horário de combustível por trecho. 

 

2.5.1.4. Resultados do cálculo das vazões mássicas de poluentes 

Sob posse dos dados do consumo de combustível, em função dos registros 

de movimentação de carga atual, calculou-se a vazão mássica atual de 

emissão para cada trecho, as quais são apresentadas em kg/h na tabela 

em sequência. Apenas o parâmetro SOX foi calculado de maneira 

diferente, descrita na seção anterior e apresentado na mesma tabela. 

 

Para uma projeção futura da emissão recorreu-se à movimentação atual 

de pares de trem, apresentados por trecho na mesma tabela, e ao 

máximo teórico que a linha comportará após a duplicação. Com a 

duplicação, segundo o empreendedor, espera-se que tal valor atinja 
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inicialmente o número de 28 pares de trens em todos os trechos, sendo, 

porém, a capacidade máxima (teórica) da linha de 80 pares de trens. 

 

Para uma estimativa futura do pior cenário possível, optou-se por fazer 

uma relação entre o número de pares atual e o número de 80 pares de 

trens, o que resultou nos valores futuros apresentados. 

 

Tabela 38 – Vazões mássicas de emissões atmosféricas por trecho. 

Vazões mássicas (kg/h) 
Trecho Período Operação 

MP HC NOX CO SOX 

Percurso 
linear 3,838 5,757 103,138 15,351 1,878 

ATUAL 
Pátio de 
manobra 3,856 8,852 110,426 16,038 1,878 

Percurso 
linear 16,159 24,238 434,264 64,635 7,908 

Itirapina - Boa 
Vista 
Tier 0 

19 pares de 
trens FUTURO* 

Pátio de 
manobra 16,236 37,270 464,950 67,528 7,908 

Percurso 
linear 

4,458 6,687 119,807 17,832 2,182 
ATUAL 

Pátio de 
manobra 4,479 10,282 128,273 18,630 2,182 

Percurso 
linear 23,776 35,664 638,973 95,103 11,636 

Boa Vista – 
Canguera 

Tier 0 
15 pares de 

trens FUTURO* Pátio de 
manobra 23,890 54,838 684,124 99,361 11,636 

Percurso 
linear 1,574 2,361 42,309 6,297 0,770 

ATUAL 
Pátio de 
manobra 

1,582 3,631 45,299 6,579 0,770 

Percurso 
linear 5,997 8,996 161,178 23,989 4,109 

Canguera – 
Evangelista 

Tier 0 
21 pares de 

trens FUTURO* 
Pátio de 
manobra 6,026 13,833 172,567 25,063 4,109 

Percurso 
linear 0,319 0,478 8,566 1,275 0,156 

ATUAL 
Pátio de 
manobra 0,320 0,735 9,172 1,332 0,156 

Percurso 
linear 

1,062 1,594 28,554 4,250 0,832 

Paratinga – 
Perequê 
Tier 0 

24 pares de 
trens FUTURO* 

Pátio de 
manobra 1,068 2,451 30,572 4,440 0,832 

* 80 pares de trem 
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2.5.1.5. Estimativas de emissões de gases de efeito estufa 

A quantificação das emissões de gases causadores do efeito estufa na 

operação de linhas férreas, a exemplo dos demais poluentes, usualmente 

também é realizada a partir do consumo de combustível no ciclo Diesel. 

 

Na combustão em locomotivas, a composição do óleo origina os gases 

causadores de efeito estufa dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e 

óxido nitroso (N2O), cujas quantidades emitidas são estimadas a partir de 

fatores de emissão em g/L, apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 39 - Fatores de emissão para gases do Efeito Estufa 

Gás do efeito estufa Fator de emissão (kg/L) 

Dióxido de carbono (CO2) 2,73000 
Metano (CH4) 0,00015 

Óxido nitroso (N2O) 0,00110 
Fonte: RAC, 2007. 

 

Partindo destes fatores, a seguir são apresentadas as vazões mássicas dos 

gases de efeito estufa para cada trecho da linha férrea. Adicionalmente é 

apresentado o valor de CO2eq que é a soma de todos os gases 

constituintes, expressos em termos equivalentes ao potencial de 

aquecimento global do CO2. O CO2eq é estimado através da seguinte 

equação: 
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Tabela 40 – Vazões mássicas de emissões de gases do efeito estufa. 

Trecho 
Consumo de 

combustível (L/h) 

CO2 

(kg/h) 

CH4 

(kg/h) 

N2O 

(kg/h) 

CO2 eq 

(kg/h) 

Itirapina - Boa 
Vista 2182,3 5957,68 0,327 2,401 6708,72 

Boa Vista – 
Canguera 

2535,1 6920,82 0,380 2,789 7793,28 

Canguera – 
Evangelista 895,2 2443,90 0,134 0,985 2751,98 

Paratinga – 
Perequê 181,3 494,95 0,027 0,199 557,34 

Total 5793,9 15817,35 0,869 6,373 17811,32 
 

Por fim, as mesmas emissões calculadas são novamente reproduzidas na 

tabela a seguir, em toneladas por ano. O total de emissão em CO2eq para 

o trecho duplicado será de 156.027 t/ano. 

 

Tabela 41 – Emissões atuais de gases do efeito estufa em t/ano. 

Trecho 
CO2 

(t/ano) 

CH4 

(t/ano) 

N2O 

(t/ano) 

CO2 eq 

(t/ano) 

Itirapina - Boa Vista 52.189 2,87 21,03 58.768 
Boa Vista – Canguera 60.626 3,33 24,43 68.269 

Canguera – Evangelista 21.408 1,18 8,63 24.107 
Paratinga – Perequê 4.334 0,24 1,75 4.882 

Total 138.560 7,61 55,83 156.027 
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2.6. Ruídos e vibrações 

A geração de ruído na etapa de obras de implantação da nova linha férrea 

será proveniente em grande parte da movimentação e operação dos 

veículos empregados, como nas atividades de movimentação de terra e 

lastro (pás-carregadeiras, escavadeiras, caminhões), transporte de peças 

e utensílios (veículos diversos e caminhões), transporte e instalação de 

trilhos (composições e veículos ferroviários especializados), e transporte 

de pessoal (ônibus). Há ainda o emprego de maquinário e ferramentas 

específicas como para a fixação do sistema trilhos/dormentes e seu 

assentamento sobre o lastro. Em locais necessários, a plataforma pode ser 

compactada com rolo-compactador, outra fonte relevante de ruído. 

 

A operação ferroviária, de um modo geral, gera consideráveis níveis de 

ruído, especialmente quando um trem está trafegando na via. A maior 

parte dos ruídos é ocasionada pelo funcionamento mecânico da 

composição (ou demais veículos), constituído por uma somatória dos 

níveis de pressão sonora gerados pelo atrito entre o rodado e o trilho, pelo 

contato entre peças e partes de vagões e locomotivas, pelo funcionamento 

dos motores diesel-elétricos (ou a diesel, para outros veículos que não 

locomotivas), incluindo atrito de peças e engrenagens, ventilação, 

compressores, suspensão, explosões da combustão do óleo combustível, 

escapamento de gases, além daqueles gerados pelos sistemas 

pneumáticos e frenagens. 

 

Outra contribuição existente aos níveis de ruídos provém dos distúrbios 

aerodinâmicos ocasionados pela movimentação da composição, através de 

alterações do fluxo do ar na frente e no final da composição, e nos cantos 

e cavidades existentes, por exemplo, entre vagões. Entretanto, a 

velocidades reduzidas esta fonte de contribuição passa a ser menos 

significativa. 
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Figura 50 - Fontes geradoras de ruído em uma composição. 

 

Os ruídos mecânicos são potencializados por eventuais irregularidades da 

via, como deformações, desgastes e irregularidades nos trilhos e demais 

estruturas, que elevam o atrito rodado/trilho. Assim, percebe-se que a 

manutenção da via e dos próprios equipamentos (locomotivas e vagões, e 

outros veículos de via) é essencial para controle da geração de ruídos 

relacionados ao deslocamento. 

 

Parado, mas em funcionamento, o trem gera os ruídos da operação do 

motor, de compressores e do sistema pneumático em si, com descargas 

de ar características. 

 

Nas diversas etapas de deslocamento de uma composição, temos ruídos 

de diferentes origens predominando alternadamente. No processo de 

aceleração (arranque), a fonte que se sobressai é o trabalho do motor 

produzindo o torque necessário para movimentação da grande carga 

demandada. A partir de determinada velocidade, mais constante, em que 

o motor opera para manutenção de velocidade e não aceleração, os ruídos 
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mais perceptíveis provém do sistema mecânico em geral, dos contatos 

entre as partes metálicas e jogos de forças entre a composição e a infra e 

supra-estrutura ferroviária. Por fim, a altas velocidades, o ruído 

aerodinâmico assume maior significância. Este último processo é de 

pequeno interesse na operação em estudo, pois as composições não 

trafegam em velocidades que permitam esta condição. 

 

Assim, em áreas urbanas, onde há maior quantidade de receptores 

suscetíveis ao desconforto ocasionado pelo ruído da composição e pela 

própria questão de segurança a velocidade é limitada, fazendo com que o 

nível de pressão sonora seja também reduzido, tanto pelas fontes 

mecânicas, (já que o motor opera de forma relativamente constante sem 

grandes acelerações, e o ruído do atrito é proporcional à velocidade), 

quanto pelas fontes aerodinâmicas. 

 

Outra fonte expressiva de ruído consequente da operação ferroviária, é a 

buzina, comprovadamente eficiente na redução do risco de acidentes, 

especialmente em passagem em nível. Os níveis de pressão sonora 

gerados pela buzina apresentam grande intensidade, porém curta duração 

(acima de 110 dB). Em manobras de recuo, emprega-se também o apito 

de cauda, para alerta de pessoas e veículos, acionado a ar comprimido 

pelo operador que faz a cobertura da cauda nestas situações. 

 

Segundo regulamento de operações da ALL deve-se tocar a buzina da 

locomotiva antes de iniciar a movimentação, quando se aproximar de 

túneis, viadutos e/ou de uma passagem de nível, e quando as condições 

climáticas afetem a boa visibilidade, deve-se fazer uso da buzina com 

frequência. Os códigos de uso da buzina estipulados são: 

 

• Sinal longo - Aviso de que o trem, manobra ou locomotiva vai se 

movimentar. A buzina deve ser utilizada na primeira movimentação 
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da locomotiva ou ao movimentar qualquer composição que esteja 

estacionada por mais de 30 minutos; 

 

• Sinais longo, longo, curto, longo - Aproximação de uma passagem 

de nível (exceto em perímetro urbano entre 20h e 7h), túnel, 

trabalhos na via, pessoas em cima da via ou qualquer condição de 

alerta. Também deve ser utilizado antes de pontes e viadutos que não 

permitam campo de visão para a tripulação. Em passagens de nível, 

começar a buzinar 100 metros antes e continuar até que o trem 

ocupe a passagem totalmente; 

 

• Sinal curto - Aproximação de uma passagem de nível dentro de 

oficina desde que a passagem esteja coberta por um colaborador ou 

funcionário terceirizado que deve estar na passagem de nível para 

parar o tráfego de veículos até que os vagões tenham ocupado a 

passagem;  

 

• Sinais curto, curto - Aproximação de uma passagem de nível em 

perímetro urbano, no período compreendido entre 20h e 07h. Os 

toques devem ter dois segundos cada e espaçamento de dois 

segundos entre um toque e outro. Iniciar os toques a 

aproximadamente 10 segundos antes da passagem de nível. 

 

Como complemento a estas regras, o manual cita que em geral os toques 

de atenção serão dados, se possível, a uma distância tal do ponto de 

perigo que aqueles a quem devem servir de advertência possam adotar as 

medidas necessárias para evitar um incidente. 

 

 

Para comparação dos ruídos gerados por uma composição ferroviária com 

demais fontes, apresenta-se a tabela seguinte, adaptada de FRA (2008). 
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Tabela 42 - Comparação dos níveis de ruídos de diferentes fontes geradoras. 

Nível de ruído 
dB(A) Extremos 

Rodovia 
(a 15m) 

Ferrovia 
(a 30m) 

Ruídos 
urbanos gerais 

120 
Avião a jato a 

500ft. 
   

115   
Buzina de 

trem  

110  Sirenes   

105     

100  
Caminhão a 
diesel não 
abafado 

  

95   Locomotiva  

90  
Caminhão a 

diesel abafado   

85   
Vagões a 80 

km/h  

80  
Automóvel a 

110km/h  
Metrópole 

(dia) 

75   
Locomotiva 
em marcha 

lenta 
 

70  
Automóvel a 

60km/h  
Área urbana 

(dia) 

65     

60  
Automóvel a 

30km/h 
 

Área 
suburbana 

(dia) 

55     

50    Rural (dia) 

 

A concessionária responsável pela operação do trecho em estudo, conta 

com procedimento de controle de ruídos (PGA-006), que visa assegurar o 

atendimento aos limites de emissões de ruídos, evitando a poluição 

sonora e a não-conformidade legal, minimizar os impactos sobre a 

qualidade do ambiente e, assim, proteger a saúde e o bem-estar dos 

colaboradores e comunidade. Segundo as diretrizes do procedimento, para 

minimização da poluição sonora, o material rodante e a via permanente 

passam por constantes manutenções de reparação e prevenção, 

contemplando-se a substituição de elementos danificados que podem 

intensificar o nível de ruído gerado. Também devem ser realizados testes 
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de medição de ruído periódicos nas locomotivas, a fim de detectar falhas 

em seu mecanismo que possam promover a geração de ruídos em níveis 

não admissíveis. 

 

2.6.1. Fontes na operação 

A determinação da potência sonora dos equipamentos foi realizada 

através de medições realizadas em trechos ferroviários similares, sob 

concessão da ALL. As figuras a seguir apresentam as medições realizadas 

a 2 metros das principais fontes de ruído, por bandas de freqüência. 
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Figura 51 - Composição ferroviária trafegando - Leq 85,1 dB(A). 
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Figura 52 – Locomotiva parada com motor ligado - Leq 80,4 dB(A).  
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Figura 53 – Locomotiva manobrando - Leq 83,1 dB(A). 
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Figura 54 – Locomotiva utilizando buzina - Leq 116,9 dB(A). 

 

Para as fontes de vibração, a Federal Transit Administration dos Estados 

Unidos (2006) apresenta, conforme tabela a seguir, uma curva de 

propagação dos níveis de velocidade de vibração para diferentes meios de 

transporte terrestres, permitindo uma comparação relativa entre os 

modais e uma aproximação dos efeitos sobre o entorno. 
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Figura 55 - Vibração ocasionada por diferentes meios de transporte terrestre, 

em função da distância. 

(Adaptado de FTA, 2006) 

 

Este gráfico foi elaborado com base em estudos realizados nos Estados 

Unidos, representando uma condição média e normalizada da amostragem 

realizada. Cada local específico pode apresentar variação em relação a 

esta curva, de forma dependente a inúmeras outras variáveis, como 

características geotécnicas do solo, estrutura mecânica do trem, incluindo 

características da suspensão, e estrutura da via. De qualquer maneira, 

este estudo possibilita boa compreensão da forma com que este fenômeno 

afeta as construções e pessoas no entorno. 
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2.6.2. Fontes na implantação 

Para a simulação dos níveis de ruído durante a implantação da ferrovia 

determinou-se a potência sonora das fontes mais expressivas, dentre as 

citadas, com atuação durante as obras. A determinação da potência 

sonora dos equipamentos foi realizada através de medições realizadas em 

obras da Ferronorte, segmento II (município de Itiquira/MT). As figuras a 

seguir apresentam as medições realizadas a 2 metros das principais 

fontes de ruídos durante as obras, por bandas de freqüência. 

 

[ID=1] Médio G1 #23 Hz;(dB(A)[2.000e-05 Pa], POT) 16 9.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k  
Figura 56 – Retroescavadeira - Leq 87,2 dB(A). 
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[ID=1] Médio G1 #24 Hz;(dB(A)[2.000e-05 Pa], POT) 16 9.7
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Figura 57 – Rolo compactador - Leq 90,1 dB(A). 
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Figura 58 – Caminhão caçamba - Leq 79,1 dB(A). 

 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 280 

Para as fontes de vibração, a Federal Transit Administration dos Estados 

Unidos (2006) apresenta, conforme tabela a seguir, a vibração gerada a 

7,5 metros por diferentes equipamentos utilizados em construções. 

 

Tabela 43 – Vibração gerada por diferentes equipamentos de construção. 

Equipamento Velocidade de pico a 

7,5m (25 pés) (in/s) 

Vibração a 7,5 metros (25 

pés) (VdB) 

Bate-estacas – faixa alta 1,518 112 

Bate-estacas – típico 0,644 104 

Rolo compactador 0,210 94 

Escavadeira hidráulica 0,089 87 

Perfuratriz rotativa 0,089 87 

Carregadeira grande 0,089 87 

Carregadeira pequena 0,003 58 

Caminhões carregados 0,076 86 

Escavadeira 0,035 79 

Fonte: FTA, 2006. 

Obs. “VdB” é a notação usada para decibéis associados à ondas vibratórias, como diferenciação em relação ao 
“dB” utilizado para nível de pressão sonora. Representa a velocidade de vibração (Lv), e se dá pela equação: 

 







⋅=

vref

v
Lv 10log20  

em que “v” é a velocidade rms, e “vref” é a velocidade de referência. Nos EUA a velocidade de referência é 
1x10-6 in/s, e no resto do mundo 1x10-8 m/s ou 5x10-8 m/s. Nesta avaliação, a referência é a norte-americana. 

 

Nas obras de implantação da ferrovia serão utilizados caminhões, 

carregadeira, escavadeiras e em alguns trechos rolo compactador. Dentre 

estes, o equipamento com possibilidade de ocasionar vibrações mais 

significativas seria o rolo compactador. 
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3. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS 

3.1. Alternativas locacionais 

3.1.1. Gerais 

O propósito da duplicação da ferrovia trecho entre Itirapina-Perequê 

consiste em aproveitamento da plataforma existente em grande porção 

deste corredor ferroviário. Esta condição impõe que a nova linha a ser 

implantada seja construída imediatamente ao lado na linha já existente, 

dentro dos limites da faixa de domínio (faixa de cerca de 20 m para cada 

lada do centro da linha férrea existente). 

 

A utilização da infraestrutura ferroviária em operação permite que sejam 

evitadas outras opções de traçado e com passagem distante da linha 

férrea existente, nas quais o impacto gerado seria diretamente 

proporcional a necessidade de intervenção em novas áreas de vegetação 

remanescente, corredores ecológicos, solo, corpos hídricos, áreas 

urbanas, rurais e rebaixamento de lençol freático gerando uma situação 

nova para a concessionária tanto no aspecto de gerenciamento sócio-

ambiental como no aspecto financeiro.  

 

Ademais todas as bases de apoio a operação ferroviária, no atendimento a 

emergências, manutenção do material rodante que atendem o trecho já 

existente, estão instaladas em áreas estratégicas para o sucesso da 

operação ferroviária entre Itirapina – Perequê, sendo que a construção de 

uma nova linha férrea não paralela a linha já em operação implicaria em 

necessidade de alteração das bases de apoio existentes e de toda a 

logística já consolidada.  
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O memorial descritivo enfatiza a questão do aproveitamento máximo da 

infraestrutura existente: 

 

“O traçado de implantação da 2ª via foi determinado 

diretamente pela infraestrutura existente da via 

permanente, sendo que na sua época original de 

construção a ferrovia foi projetada e instalada com seus 

trechos com plataforma dupla visando à implantação 

futura de uma 2ª via. Portanto, as condições locais 

permitem o aproveitamento total de suas instalações, 

evitando-se intervenções no âmbito geral da obra. Tal 

situação permite também, menor impacto ambiental e 

social da região envolvida”. 

 

 

 
Figura 59 – Situação de linha férrea duplicada semelhante a alternativa 

proposta para duplicação do trecho Itirapina – Perequê.  

 
 
Outro fator a ser considerado corresponde a agilidade adquirida para o 

transporte de cargas com a duplicação da linha em plataforma paralela, 

que é significativamente superior em relação a outra alternativa de 

traçado, na qual existiria limitação ao tráfego de composições imposta 

pela presença de pátios de cruzamento distando em média 10 km um do 

outro.  
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Com a implantação do traçado apresentado neste estudo, mais 

locomotivas podem trafegar sem a necessidade de paradas em pátios para 

aguardar passagem de locomotivas e veículos de via trafegando em 

sentido contrário.   

 
A partir do exposto anteriormente a duplicação ferroviária não considera 

alternativas locacionais de traçado diferentes da alternativa proposta que 

consiste no assentamento da nova linha junto à linha existente. A única 

situação de localização da linha proposta que apresenta variação conforme 

a diretriz de traçado remete ao lado onde deverá ser assentada a nova 

linha (esquerdo ou direito). Esta variação é condicionada basicamente por 

fatores como o lado em que se encontra a plataforma previamente 

instalada, utilizada como estrada de acesso a ferrovia pelas equipes de 

manutenção, presença de taludes, corpos d’água, dentre outros.   

 

A presença de algumas estruturas como adutoras de água, postes de 

energia elétrica e telefonia e outros componentes da infraestrutura urbana 

podem condicionar o lado mais viável para assentamento da linha 

duplicada. É de conhecimento, por exemplo, a presença do gasoduto 

Brasil-Bolívia da Petrobrás com passagem paralela a esta ferrovia.  

Considerar estas variáveis é imprescindível para a segurança dos 

colaboradores e população para o planejamento das obras de 

implantação.  

 

A seguir é apresentada uma descrição do traçado proposto entre Itirapina 

e Perequê com a indicação e descrição dos locais onde ocorre variação 

referente ao lado destinado a duplicação.  

 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 284 

Sentido Itirapina � Limeira 

 
Ampliação na maior parte do trecho sobre plataforma pronta no lado 

direito da linha existente até aproximadamente o km 105+900 nas 

proximidades do pátio de Limeira. Uma alternativa com duplicação em 

lado oposto representaria em intervenção como remoção da cobertura 

vegetal arbórea, arbustiva e herbácea, além de alterações de ordem física 

com movimentação de solo (escavação/aterramento) e desmonte de 

rochas. 

  

  
Figura 60 – Indicação da plataforma pronta ao lado da linha férrea existente 

entre Itirapina e Limeira. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Visualização da situação nos lados esquerdo (seta vermelha), onde 

haveria necessidade de maiores intervenções no terreno) e direito (seta azul) 

com a presença de espaço para assentamento da linha prevista no projeto.
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Figura 62 – Estrutura pronta para assentamento da nova linha em passagem 

sobre estrada rural. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

Figura 63 – Diagrama do projeto da ferrovia projetada (representada pela linha 

tracejada em azul) ao lado da linha existente, indicando o ponto onde ocorre 

alteração do lado da duplicação nas proximidades do pátio de Limeira. 

* O diagrama completo referente à duplicação do trecho Itirapina – Perequê é 

apresentado em anexo. 
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Sentido pátio de Limeira até Tatu Novo 

 

Desde aproximadamente o km 105+900 passando pelo pátio de Limeira, o 

lado destinado a ampliação passa a ser o esquerdo até o km aproximado 

101+500.  Desta localidade até o pátio de Tatu Novo a diretriz de traçado 

da nova linha retoma o lado direito, limitando as intervenções de obra a 

própria infraestrutura da via permanente local e por conseqüência a 

situação que represente menor impacto ambiental e social. Esta condição 

remete a necessidade de adequação da infraestrutura existente para 

permitir a implantação da nova linha.  

 

Sentido pátio de Tatu Novo � Pátio de Hortolândia � Boa Vista 

 

A partir do pátio de Tatu Novo, segundo o diagrama para toda a extensão 

do trecho, a 2º linha projetada assume o lado esquerdo perfazendo uma 

extensão total de cerca de 37 km até a chave de saída do pátio de 

Hortolândia. Esta opção consiste em adequação da infraestrutura da via 

singela de modo a comportar a linha projetada, visando evitar 

intervenções pesadas no terreno. De Hortolândia a Boa Vista a linha 

projetada tem previsão para ser instalada sobre a plataforma já existente, 

no lado direito, não cabendo neste caso outra alternativa. 
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Figura 64 – Ferrovia em ponto próximo ao km 90 + 000 após o Pátio de 

Americana. 

 

Sentido Boa Vista � Canguera 

 
Este trecho apresenta situações similares ao exposto anteriormente com 

variação do lado destinado a linha projetada, sendo os fatores 

determinantes das variações, as próprias condições da infraestrutura 

previamente construída. No período de implantação da 1ª linha a 

infraestrutura montada já previa a necessidade de duplicação, no entanto 

com a necessidade de alargamento da plataforma existente. 
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Partindo do pátio de Boa Vista são mais frequentes as distâncias 

percorridas onde ocorre variação do lado destinado ao assentamento da 

2ª linha. Um dos fatores, além da busca pelo melhor aproveitamento da 

infraestrutura da linha existente, é a passagem do gasoduto Brasil-Bolívia 

da Petrobrás, que determina o traçado da linha projetada para o lado 

oposto.  

 

 
Figura 65 – Indicação da passagem do gasoduto (em amarelo) e a linha 

projetada (em azul). 

* O diagrama completo referente à duplicação do trecho Itirapina – Perequê é 

apresentado em anexo. 

 

Sentido Canguera � Evangelista de Souza 

 

Neste subtrecho as variações locacionais do traçado da linha são 

determinadas conforme a variação do lado em que se encontra a 

plataforma ao lado da via existente ou 1ª linha.  

 

Sentido Paratinga � Perequê 

 

O subtrecho em questão possui extensão total de 18 km a partir do pátio 

de Paratinga, no qual a duplicação proposta para o lado direito se dá 

conforme a localização da plataforma. Sendo assim não é aplicável outra 
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alternativa para assentamento da 2 ª linha que não siga o fator imposto 

pela presença da plataforma pronta.  

 

 

 
Figura 66 – Plataforma do lado direito considerando o sentido Paratinga – 

Perequê. 
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3.1.1.1. Metodologia 

Para permitir uma análise mais precisa das alternativas, considerando 

apenas a duplicação paralela a linha existente para construção da nova 

linha férrea, inicialmente o trecho ferroviário Itirapina-Perequê foi 

segmentado em sub-trechos conforme a variação do lado. Este 

levantamento gerou duas situações distintas, a da presença de plataforma 

pronta para assentamento da nova linha e a da necessidade de adequação 

da infraestrutura da linha em operação com o seu aproveitamento 

máximo, minimizando os impactos associados. A tabela a seguir apresenta 

os subtrechos conforme o lado previsto da linha duplicada (lado direito ou 

esquerdo, considerando o sentido Itirapina-Perequê). 

 

Tabela 44 – Variações do lado previsto para a linha projetada conforme os km’s. 

Sub-trechos km’s Lado esquerdo Lado direito 

 

1 

168+500 até 132+500 

(aproveita plataforma 

duplicada até Rio Claro) 

 X 

2 

132+500 até 105+900 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

 X 

3 

104+000 (final do pátio 

de Limeira) até 101+000 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

X  

4 

101+000 até 96+500 

(pátio de Tatu novo) 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

 X 

5 

94+500 até 82+300 

(Pátio de americana) 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

X  
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Sub-trechos km’s Lado esquerdo Lado direito 

6 

80+500 até 60+000 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

X  

7 

60+000 (saída do pátio 

de Hortolândia) até 

57+000 (pátio de Boa 

Vista) 

(Aproveita a plataforma 

existente) 

 X 

8 

254 (fim do pátio Boa 

vista) até 237+700 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

X  

9 

237+800 até 225+500 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

 X 

10 

225+500 até 215+000 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

X  

11 

215+000 até 208+500 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

 X 

12 

208+500 até 205+300 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

X  

13 

205+300 até 188+700 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

 X 

14 

188+700 até 186 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

X  

15 
186 (Saída do pátio 

Pirapitingui) até 
 X 
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Sub-trechos km’s Lado esquerdo Lado direito 

176+300 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

16 

176+300 até 170 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

X  

17 

170 até 164+200 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

 X 

18 

164+200 até 149+000 

(próximo do pátio de 

Canguera) 

(Necessidade de 

adequação da 

infraestrutura) 

X  

19 

149+000 até 80+800 

(Aproveita plataforma 

existente) 

 X 

20 

80+800 até 81+500 

(Aproveita plataforma 

existente) 

X  

21 

81+500 até 101+500 

(Aproveita plataforma 

existente) 

 X 

22 

101+500 até 106+300 

(RF Morro Grande) 

(Aproveita plataforma 

existente) 

X  

23 

106+300 até 115+900 

(Aproveita plataforma 

existente) 

 X 

24 

115+900 até 117+500 

(Aproveita plataforma 

existente) 

X  

25 

117+500 até 136+500 

(Aproveita plataforma 

existente) 

 X 

26 136+500 até 151+800 X  
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Sub-trechos km’s Lado esquerdo Lado direito 

(Aproveita plataforma 

existente) 

27 

151+800 (após o pátio 

de Represa Billings) até 

153+800 

(Aproveita plataforma 

existente) 

 X 

28 

153+800 até Pátio de 

evangelista de Souza. 

(Aproveita plataforma 

existente) 

X  

29 

108 (saída do pátio de 

Paratinga) até 125 

(Entrada do Pátio de 

Perequê), 

(Aproveita plataforma 

existente) 

 X 

*Considera o lado conforme o sentido do trecho Itirapina-Perequê. 

 

Em uma segunda etapa, buscou-se a análise de cada sub-trecho 

considerando os seguintes critérios que abrangem fatores relevantes dos 

meios físico, biótico e socioeconômico: 

 

a) Menor área total de supressão de vegetação nativa, considerando o 

conjunto linha férrea, caminhos de serviço e áreas de apoio durante as 

obras; 

b) Menor interferência/supressão/ocupação de Áreas de Preservação 

Permanente (segundo o Código Florestal e Resolução CONAMA 303/02); 

c) Menor volume de material movimentado (terraplanagem) e 

escavação/desmonte de rochas, 

d) Menor extensão total de aterros; 

e) Maior extensão total de túneis; 

f) Maior extensão total de viadutos/elevados;  

g) Menor interceptação e/ou proximidade de Unidades de Conservação de 

Uso Sustentável (Federais, Estaduais e Municipais) e respectivas zonas de 

amortecimento ou área circundante – 10km (Resolução CONAMA 013/90);   
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h) Menor quantitativo de desapropriação/deslocamento de populações; 

i) Menor interceptação de possíveis terras indígenas, projetos de 

assentamento, comunidades quilombolas, e de outras comunidades 

tradicionais; 

j) Custo financeiro total das obras; 

 

A avaliação dos critérios para cada sub-trecho, considerando a duplicação 

para cada lado da linha existente, permite evidenciar a melhor alternativa 

locacional. Para observar a alternativa, como um todo, a partir de cada 

critério sócio-ambiental e financeiro, foi elaborada uma matriz baseada no 

método listagem de controle escalar ponderada. A listagem de controle 

escalar ponderada incorpora um grau de impacto relativo para cada 

critério mencionado anteriormente, obtendo uma ponderação da 

magnitude do impacto a partir da soma do valor obtido em cada critério, 

considerando ambos os lados (esquerdo e direito) para a duplicação.  

 

O valor do grau de impacto para cada critério é classificado em uma 

escala crescente e relativa, de 1 a 3, conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 45 – Atribuição de valores aos graus de impacto. 

Grau de impacto 
 

Classificação 
 

 
Interpretação 

 
1 Menor impacto 
2 Impacto intermediário 
3 Maior impacto 
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Como produto final da avaliação, o maior valor total da alternativa (lado 

esquerdo ou direito) representa a situação mais impactante para o sub-

trecho em análise e consequentemente para o traçado como um todo.  

 

Pode-se observar na tabela seguinte um exemplo da utilização do método 

de listagem de controle escalar ponderada: 

 

Tabela 46 – Exemplo da aplicação do método de listagem de controle escalar 

para empreendimento de tratamento de efluentes. 

 
Nome da alternativa 

 

 
Breve descrição 

 
Grau de cada fator 

 
a   b   c   d   e   f   g  h 

 
Nova Estação 
Convencional 

 
 
 
 

Agricultura 
 
 
 
 

Fossas sépticas 
 
 
 

Armazenagem e descarga 
 
 
 
 
 

Detenção total 
 
 
 

Aspersão no solo 
 
 
 

 
Construção de nova 

estação de tratamento 
com tecnologia avançada 
que demanda energia e 

produtos químicos 
 

Construção de nova 
estação, com tecnologia 
nova que usa lagoa para 

criação de algas em estufa 
 
 

Abandono do sistema de 
tratamento; todos usam 

fossas sépticas. 
 

Armazenagem dos esgotos 
no inverno e descarga na 
primavera quando o rio 

pode assimilar melhor os 
nutrientes. 

 
 

Canalizar o esgoto até 
lagoas perto do Arroio 
Grande, para que se 

evaporem 
 

Canalizar o esgoto e 
armazená-lo para irrigar 

plantações 

 
1   2   2   2   1   2   1  3 

 
 
 
 

1   2   2   2   1   2   1  2 
 
 
 
 

1    1   3  2  1  1  1   3 
 
 
 

1   2   3   1   1   2   1  3 
 
 
 
 
 

3   1   1   3   3   2   2  2 
 
 
 

2   2   2   1   3   2   3  2 

* “Draff EIS, wastewater treatment facilities, Taos County, New México”  

Obs: Fatores: a) custo; b) segurança; c) qualidade da água; d) abastecimento; e) impactos da construção; f) 

uso do solo; g) conflitos; h) benefícios para a região. 

Fonte: CANTER(1983) In IAP (1992) 
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Como forma de facilitar a percepção dos graus de impacto atribuídos a 

cada fator ou critério, algumas considerações acerca destes, são 

necessárias pelas diferentes situações ocorrentes em cada sub-trecho.  

 

a) Supressão de vegetação 

Para o critério “a” a atribuição de valor 1 (menor impacto) está 

relacionada aos sub-trechos onde existe a plataforma pronta ao lado da 

linha existente, na qual o impacto sobre a vegetação nativa é 

praticamente inexistente, salvo a eventual necessidade de poda de 

galhada que por ventura interfira sobre a plataforma. O valor 2 (impacto 

intermediário) foi a atribuído para a alternativa (lado esquerdo ou direito) 

onde há melhor aproveitamento da plataforma da linha já existente, 

porém com reduzida necessidade de intervenção com supressão de 

vegetação. Por fim a alternativa considerada para o lado oposto, nos 

casos onde existe a plataforma pronta ao lado da via, representa maior 

impacto, recebendo valor 3, pois existe a necessidade de intervenção em 

novas áreas.   

 

b) Intervenção em APP 

Quanto as intervenções em áreas de preservação permanente a atribuição 

de valor 1 considera que, com a plataforma pronta ao lado da linha, a 

maioria das obras de arte já estão duplicadas. O grau de impacto 2 

corresponde a necessidade de adequação de obras de arte sobre os 

pontos de interceptação de corpos hídricos, com a possibilidade de 

intervenção em APP. A valoração 3 reflete a necessidade de implantação 

de novas obras de transposição de corpos hídricos, como pontes de 

grande extensão, gerando maior impacto sobre as matas ciliares devido a 

necessidade de instalação das estruturas de fixação das pontes com a 

descaracterização da vegetação das margens dos corpos hídricos. 
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c) Volume de material movimentado (terraplanagem), escavação e 

desmonte de rochas 

Assim como para os critérios anteriormente descritos, a presença de 

plataforma pronta para recebimento da duplicação permite a valoração 1, 

pois exclui a necessidade de movimentação de terra de qualquer natureza 

impactando minimamente na paisagem. Nas outras situações, onde se 

deve aproveitar a plataforma da linha em operação com aproveitamento 

máximo da infra existente e adequações, foi adotada a valoração máxima 

para ambas as alternativas (esquerda ou direita) nos sub-trechos, pois 

considera-se que em ambos os lados serão necessárias adequações no 

terreno, seja por terraplanagem ou por escavação. O valor 3 permite 

avaliar o pior cenário para ambos os casos em cada porção do trecho 

ferroviário.    

 

d) Extensão total de aterros 

A presença de plataforma pronta para recebimento da duplicação permite 

a valoração de menor impacto (1), pois exclui a necessidade de 

aterramento impactando minimamente na paisagem. Para os sub-trechos 

onde existe a necessidade de adequações na infraestrutura da linha em 

operação e, portanto, sem plataforma ao lado, foi considerado o valor 3, 

de maior impacto.  
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e) Túneis 

A presença de plataforma pronta para recebimento da duplicação permite 

a valoração 1, pois corresponde aos casos onde os túneis existentes 

abrigam a linha da duplicação sem necessidade de qualquer tipo de 

alteração física, impactando minimamente na paisagem. Nas outras 

situações onde se deve aproveitar a plataforma da linha em operação com 

aproveitamento máximo da infra existente e adequações, foi adotada a 

valoração máxima para ambas as alternativas (esquerda ou direita) nos 

sub-trechos, pois considera-se que em ambos os lados serão necessárias 

aberturas em rochas para permitir a duplicação. O valor 3 permite avaliar 

o pior cenário para ambos os casos em cada porção do trecho ferroviário.   

 

A classificação (n.a) não aplicável indica que no sub-trecho avaliado a 

linha férrea em operação não percorre túneis.  

 

f) Viadutos/elevados 

A atribuição do valor 1 indica que, no sub-trecho em questão, existe 

estrutura de passagem superior que permite o assentamento da nova 

linha.  

 

Nas outras situações onde são necessárias adequações da infraestrutura 

existente, foi adotada a valoração máxima para ambas as alternativas 

(esquerda ou direita) nos sub-trechos, pois considera-se que em ambos os 

lados serão necessárias ampliações das passagens de modo a comportar a 

nova linha. O valor 3 permite avaliar o pior cenário para ambos os casos 

em cada porção do trecho ferroviário. 

 

A classificação (n.a) não aplicável indica que no sub-trecho avaliado a 

linha férrea não possui esta estrutura.  
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g) Unidades de conservação e suas zonas de amortecimento 

(proteção integral e uso sustentável) 

A valoração 1 foi atribuída aos casos nos quais os sub-trechos avaliados 

percorrem o território de unidades de conservação de usos sustentável, 

cuja principal finalidade é o ordenamento territorial, desta forma julga-se 

que a duplicação para ambos os lados representa menos impacto.  

 

A valoração 2 (impacto intermediário) foi utilizada em casos específicos 

dos sub-trechos que percorrem unidade de conservação de proteção 

integral, como é o caso da Reserva Florestal do Morro Grande. 

Considerando que o sub-trecho possui plataforma pronta para 

recebimento da nova linha a valoração reflete da melhor forma esta 

situação de impacto inferior, porém sendo aplicável pela situação imposta 

pela presença da linha férrea sobre uma área protegida. Por outro lado a 

alternativa em lado oposto ao da plataforma existente recebe a valoração 

máxima, pois representa alterações físicas e biológicas (supressão da 

vegetação com impacto direto sobre a fauna).  

 

No caso de passagem da linha férrea próxima aos limites de uma unidade 

de conservação de proteção integral, adotou-se o grau de impacto 1. 

 

h) Deslocamento de populações 

Tendo em vista que as obras ocorrem inteiramente sobre a faixa de 

domínio da ferrovia, não estão previstas desapropriações, assim, adotou-

se a classificação intermediária de grau de impacto (2) para aqueles sub-

trechos onde há população próxima da ferrovia, que poderá, em alguns 

poucos casos, apresentar a necessidade de relocação de estruturas 

existentes, em especial cercas. A classificação não aplicável (n.a) foi 

considerada para os sub-trechos que não acusam a proximidade de 

população. 
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i) Terras indígenas, comunidades quilombolas e outras 

comunidades tradicionais 

Adotou-se apenas a classificação de grau de impacto intermediário (2) 

para aqueles sub-trechos mais próximos a assentamentos, quilombolas ou 

terras indígenas para ambas as alternativas do lado previsto para 

duplicação. A classificação não aplicável (n.a) foi considerada para os sub-

trechos que não acusam a proximidade com nenhuma destas áreas. 

 

j) Custo das obras  

O grau de impacto foi classificado considerando a presença ou ausência da 

plataforma ao lado da linha em operação. Sendo assim o valor 1 

representa, para a situação de assentamento da nova linha sobre a 

plataforma pronta, menores custos associados a atividades de modificação 

do terreno. A alternativa para assentamento da linha em lado oposto ao 

da plataforma recebeu classificação máxima (3), pois os custos se elevam 

consideravelmente pela necessidade de modificações no terreno para 

implantação de plataforma e estabelecimento da nova linha. 

 

Nos sub-trechos onde será necessária adequação da infraestrutura 

existente, a classificação 1 foi aplicada ao lado previsto onde ocorre 

melhor aproveitamento das estruturas da plataforma existente (obras de 

arte, drenagem etc), diminuindo os custos finais da obra. A opção oposta 

recebeu classificação 3 pelo custo necessário à implantação de novas 

estruturas.  
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Tabela 47 – Listagem de controle escalar ponderada das variações da linha férrea projetada. 

Critérios / fatores Sub-

trechos 

Variação 

do lado a b c d e f g h i j Total 

E 3 3 3 3 n.a 3 11 n.a n.a 3 19 
1 

D* 1 1 1 1 n.a 1 11 n.a n.a 1 7 

E 3 3 n.a 3 n.a. 1 n.a n.a 2 3 15 
2 

D* 2 2 n.a 3 n.a 1 n.a n.a 2 1 11 

E* 2 2 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 1 14 
3 

D 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 

E 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 
4 

D* 2 2 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 1 14 

E* 2 2 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 1 14 
5 

D 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 

E* 2 2 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 1 14 
6 

D 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 

E 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a 2 3 20 
7 

D* 1 1 1 1 n.a 3 n.a n.a 2 1 10 

E* 2 2 3 3 n.a 3 n.a 2 n.a 1 16 
8 

D 3 3 3 3 n.a 3 n.a 2 n.a 3 20 

E 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 9 

 D* 2 2 3 3 n.a 1 n.a n.a n.a 1 12 

a) Supressão de vegetação, b) Intervenção em APP, c) Volume de material movimentado, d) Extensão total de aterros, e) Túneis 

f) Viadutos/elevados, g) Unidades de conservação, h) Deslocamento de populações, i) terras indígenas, J) Custo das obras. 
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Critérios / fatores Sub-

trechos 

Variação 

do lado a b c d e f g h i j Total 

E* 2 2 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 1 14 
10 

D 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 

E 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 
11 

D* 2 2 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 1 14 

E* 2 2 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 1 14 
12 

D 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 

E 3 3 3 3 3 3 n.a n.a n.a 3 21 
13 

D* 2 2 3 3 3 3 n.a n.a n.a 1 17 

E* 2 2 3 3 3 3 n.a n.a n.a 1 17 
14 

D 3 3 3 3 3 3 n.a n.a n.a 3 21 

E 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 
15 

D* 2 2 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 1 14 

E* 2 2 3 3 3 3 n.a n.a n.a 1 17 
16 

D 3 3 3 3 3 3 n.a n.a n.a 3 21 

E 3 3 3 n.a n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 
17 

D* 2 2 3 n.a n.a 3 n.a n.a n.a 1 14 

E* 2 2 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 1 14 
18 

D 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 

E 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a n.a 3 18 
19 

D* 1 1 1 1 n.a 3 n.a n.a n.a 1 8 

Supressão de vegetação, b) Intervenção em APP, c) Volume de material movimentado, d) Extensão total de aterros, e) Túneis  

f) Viadutos/elevados, g) Unidades de conservação, h) Deslocamento de populações, i) terras indígenas, J) Custo das obras. 
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Critérios / fatores Sub-

trechos 

Variação 

do lado a b c d e f g h i j Total 

E* 1 1 1 1 n.a 2 19 n.a n.a 1 8 
20 

D 3 3 3 3 n.a 3 11 n.a n.a 3 19 

E 3 3 3 3 n.a 3 11 n.a 210 3 21 
21 

D* 1 1 1 1 n.a 3 11 n.a 22 1 11 

E* 1 1 1 1 n.a 1 1 n.a n.a 1 7 
22 

D 3 3 3 3 n.a 3 3 n.a n.a 3 21 

E 3 3 3 3 3 n.a 3 n.a n.a 3 21 
23 

D* 1 1 1 1 1 n.a 1 n.a n.a 1 7 

E* 1 1 1 1 n.a 1 1 n.a n.a 1 7 
24 

D 3 3 3 3 n.a 3 3 n.a n.a 3 21 

E 3 3 3 3 3 3 111 n.a n.a 3 22 
25 

D* 1 1 1 1 1 1 13 n.a n.a 1 8 

E* 1 1 1 1 n.a 1 13 n.a n.a 1 7 
26 

D 3 3 3 3 n.a 3 13 n.a n.a 3 19 

E 3 3 3 3 n.a 3 1
1
 n.a n.a 3 19 

27 
D* 1 1 1 1 n.a 1 11 n.a n.a 1 7 

a) Supressão de vegetação, b) Intervenção em APP, c) Volume de material movimentado, d) Extensão total de aterros, e) Túneis 

f) Viadutos/elevados, g) Unidades de conservação, h) Deslocamento de populações, i) terras indígenas, J) Custo das obras. 

 

                                    
9 passagem do trecho em território de unidade de conservação de uso sustentável. 
10 Quilombo do Carmo. 
11 Passagem da ferrovia próximo aos limites do Parque Estadual da Várzea do Embu-Guaçu. 
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Critérios / fatores Sub-

trechos 

Variação 

do lado a b c d e f g h i j Total 

E* 1 1 1 1 n.a n.a 11 n.a n.a 1 6 
28 

D 3 3 3 3 n.a n.a 11 n.a n.a 3 16 

E 3 3 3 3 n.a 1 112 2 n.a 3 19 
29 

D* 1 1 1 1 n.a 1 14 1 n.a 1 8 

a) Supressão de vegetação, b) Intervenção em APP, c) Volume de material movimentado, d) Extensão total de aterros, e) Túneis 

f) Viadutos/elevados, g) Unidades de conservação, h) Deslocamento de populações, i) terras indígenas, J) Custo das obras. 

* Corresponde ao lado onde está projetada a linha da duplicação. 

(vermelho) valor superior obtido com a ponderação da alternativa oposta à diretriz de traçado da nova linha. 

 

 

                                    
12 passagem do trecho na zona de amortecimento do P.E Serra do Mar. 

 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 305 

3.1.2. Específicas ou locais 

Correspondem as especificações do projeto do traçado da 2ª linha, mais 

pontuais e de menor dimensão, ou seja, que representam situações 

relacionadas a modificações em determinado segmento do traçado de 

modo a evitar ou minimizar impactos ao meio ambiente, como desvio de 

corpos hídricos, remanescentes florestais, afloramentos de rocha, dentre 

outros atributos do meio físico, biótico e socioeconômico.  Algumas 

alterações na superestrutura da via projetada podem ser supridas por 

métodos construtivos tais como galerias ecológicas, aplicáveis em pontos 

de intervenção sobre corpos hídricos de pequeno porte, reduzindo a área 

necessária ao aterramento. 

 

Considerando a ausência de opção para assentamento da linha, diferente 

daquela prevista em função da plataforma existente em determinados 

trechos ou as especificidades da infraestrutura da linha em operação que 

consideram o aproveitamento para alargamento da plataforma. 

Alternativas específicas baseadas em desvios do traçado da linha 

projetada não são aplicáveis, pois a mesma respeita as condições técnicas 

como raios de curva e declividade da linha em operação. 
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3.1.3. Não realização do empreendimento 

O trecho em questão faz o caminhamento subseqüente do maior corredor 

e principal sistema de exportação da ALL, a ligação denominada “Alto 

Araguaia ao Porto de Santos”, entre as cidades de Alto Araguaia-MT e 

Santos– SP. Destaca-se também, pela extrema importância no atual 

transporte ferroviário, possibilitando a integração das operações dos trens 

de carga das concessionárias MRS, FCA e ALL no escoamento e fluxo de 

cargas captados nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, rumo 

ao Porto de Santos.  

 

Este corredor ferroviário é conhecido pelo intenso tráfego de trens 

procedentes dos terminais rodoferroviários em operação de Alto Taquari e 

Alto Araguaia, localizados no estado de Mato Grosso, cujas composições 

são caracterizadas por formação de longos e pesados trens unitários. 

Nesse sentido, é de ressaltar que a implantação atual, da obra 

denominada “Rondonópolis”, que prevê o prolongamento da ferrovia 

construída pela antiga FERRONORTE, mais avançada para dentro da 

região Norte do estado, que somada à integração futura da ferrovia 

“NORTE-SUL” no corredor de bitola larga, deverão estabelecer maior 

captação de grãos agrícolas e de novos produtos, indicando uma pressão 

maior de demanda do transporte de cargas ferroviárias ao Porto de 

Santos. 

 

Somado a essa conjunção o projeto “Rumo” que demandará produtos 

como açúcar e etanol com destino ao processamento e/ ou consumo ao 

Estado de São Paulo e à exportação, pelo porto de Santos, suplanta a 

atual capacidade do trecho entre Itirapina – Evangelista de Souza e 

Perequê – Valongo, tornando-se um verdadeiro gargalo operacional para a 

ALL e demais operadoras que ali trafegam suas composições ferroviárias. 
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A partir do fato exposto a não realização do empreendimento 

representaria perda considerável na eficiência do escoamento de 

commodities oriundas das regiões centro-oeste, sudeste e sul, não 

atendimento das demandas de exportação e conseqüente perda de receita 

para a união e setor privado, além de conflitos operacionais considerando 

que no trecho em questão trafegam composições da América Latina 

Logística, MRS e FCA, e consequentemente redução na segurança do 

transporte ferroviário. Diretamente proporcional a perda de eficiência no 

trecho ferroviário é o aumento significativo de carretas e demais veículos 

de grande porte trafegando em rodovias e prejudicando o fluxo da frota 

de veículos em áreas de maior adensamento urbano e proximidades.  

 

3.2. Alternativas tecnológicas 

Alternativas tecnológicas representam métodos construtivos, que visam 

minimizar os impactos associados às etapas de obras e posteriormente à 

operação da via permanente. Tais métodos atendem a especificações do 

traçado que tornam a ferrovia mais eficiente e segura. Entretanto, 

implicam em uma “rigidez geométrica” que dificulta alterações pontuais, 

pois estas acarretariam em mudanças significativas ao longo do traçado.  

 

3.2.1. Retaludamento e geogrelha 

O retaludamento é uma alternativa tecnológica e ambiental que reduz a 

intervenção de áreas, em cortes e aterros. Esta alternativa, além de 

diminuir a área de intervenção nos aterros, evitará a necessidade de áreas 

para a deposição do material excedente. Desta maneira, a porção de 

terreno diretamente afetada para implantação da estrutura é muito 

inferior, quando comparada com a porção de terreno afetada pelo 

processo de aterramento convencional. 
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Para garantir a segurança da execução dos retaludamentos de aterros, 

cuja inclinação é superior à máxima permitida no solo local, pode ser 

empregado o material Geotêxtil ou Geogrelha, que são mantas sintéticas 

para contenção de taludes, que permitem o desenvolvimento de 

vegetação sobre o material empregado. 

 

Geotêxteis e geogrelhas permitem a construção de taludes muito mais 

íngremes do que seria possível com solo sem reforço, mantendo os 

fatores de segurança exigidos nos projetos ferroviários. O mecanismo 

consiste na absorção das forças horizontais pelas várias camadas de 

geossintéticos - tipicamente geogrelhas ou geotêxteis tecidos – dispostas 

horizontalmente no solo devidamente compactado. O emprego desta 

tecnologia permite um aumento da resistência do material de 

aterro/fundação e garante transmissão de esforços de tração, devido à 

sua grande capacidade de interação com o solo. 

 

3.2.2. Bitola larga 

Considerando toda a extensão do trecho ferroviário Itirapina – Perequê, a 

bitola larga está presente no subtrecho entre o pátio de Itirapina e boa 

Vista, sendo o restante do trecho em bitola mista.  

 

Em comparação com a bitola estreita, a bitola larga proporciona o 

carregamento de cerca de 43% mais toneladas por vagão e permite maior 

velocidade para a composição, podendo atingir a velocidade média de 80 

km/h, cerca de 57% acima da velocidade média na bitola estreita. A partir 

dessas características, é possível um maior volume de carregamento, 

ganho na diluição dos custos fixos e aumento no giro dos ativos, 

conquistando-se maior rentabilidade.  
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3.2.3. Bitola mista 

Via férrea com três ou mais trilhos, para permitir a passagem de veículos 

com bitolas diferentes. No trecho em estudo a bitola mista ocorre a partir 

do pátio de Boa Vista até o fim do trecho em Perequê. O trecho em bitola 

mista garante maior agilidade no escoamento de cargas à região portuária 

por suportar a passagem de composições adaptadas a ambos as 

distâncias entre trilhos.  

 

3.2.4. Contra trilho 

O contra-trilho é um pedaço de trilho curvo nas extremidades, colocado 

paralelamente ao trilho da linha, para impedir a roda de descarrilar (nas 

passagens de nível, pontes, cruzamentos) ou, ainda, evitar que o friso da 

roda se choque com a ponta do jacaré ou da agulha (nas chaves) (ANTT, 

2010). Seu emprego no trecho Itirapina - Perequê ocorre em passagens 

sobre corpos hídricos de maior porte e talvegues, nas pontes e pontilhões 

já existentes da linha férrea em operação, pois estes representam locais 

de risco em casos de acidentes. 
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4. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

4.1. Área diretamente afetada (ADA) 

A definição básica de ADA menciona-a como as “áreas que sofrerão 

intervenções diretas em função das atividades inerentes ao 

empreendimento, incluindo áreas afetadas pelas obras, supressão de 

vegetação, acessos, estações e pátios, estruturas de apoio, obras de arte, 

áreas de empréstimo, jazidas e bota-foras etc”. 

 

No caso do empreendimento ferroviário a ADA constitui-se essencialmente 

pela sua faixa de domínio, à qual ficarão restritas as obras e será 

conferida total prioridade para o estabelecimento de acessos e áreas de 

apoio. Sua delimitação padrão corresponde a uma faixa de 20 metros para 

cada lado da via férrea existente, sendo que as pequenas variações de 

metragem verificadas têm justificativa em função da presença de pátios 

de manobra, ramais, ou simplesmente em função da topografia local 

(aterros que ultrapassam a distância padrão de 20m implicam em sua 

extensão).  Cabe salientar que a faixa de domínio apresenta justamente 

como uma de suas finalidades a reserva de terras para permitir a 

implantação de projetos desta natureza. 

 

A adoção da faixa de domínio como representação dos limites da ADA é 

julgada pertinente pelo fato de tratar-se de uma obra de duplicação de 

linha férrea e que em determinados pontos se realizará sobre plataforma 

já existente em faixa lateral, atualmente utilizada como estrada de 

servidão para operações de manutenção da via permanente. Em situações 

de ausência da plataforma lateral pronta, esta será a área em que 

ocorrerá a efetiva alteração no uso do solo, através do desenrolar das 

atividades de construção, movimentação de veículos e maquinário, e onde 

será efetivamente implantada a estrutura para a duplicação ferroviária. 

Estas atividades são as que ocasionam a movimentação de solo, 
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supressão de vegetação quando necessário, e intervenção em acessos de 

pequenas propriedades instaladas de forma irregular às margens da 

ferrovia. 

 

A faixa de domínio apresenta ainda uma característica de maior risco para 

a população, na implantação e operação, e para o próprio desempenho da 

atividade ferroviária. 

 

4.2. Área de influência direta (AID) 

A definição básica da AID remete à “área sujeita aos impactos diretos da 

implantação e operação do empreendimento, com delimitação em função 

das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a 

serem estudados e das particularidades do empreendimento”. 

 

4.2.1. Meios físico e biótico 

A área de influência direta para o meio físico foi definida visando 

selecionar a área em que se prevê a maior interação entre a ferrovia e 

este meio, e cuja observação e análise possibilitasse a obtenção das 

informações desejadas de maneira representativa em relação ao meio 

ambiente próximo, assegurando que, mesmo reconhecendo a variação da 

percepção dos impactos ao longo da linha, o diagnóstico e o prognóstico 

ambiental sejam realizados de maneira bem fundamentada.  

 

Esta mesma situação pode ser considerada para o meio biótico, pois um 

diagnóstico representativo do ambiente considerando áreas 

remanescentes e corredores ecológicos relativamente próximos torna 

possível obtenção de informações extremamente relevantes acerca da 

biodiversidade regional em um ambiente muito pressionado pela 

antropização. 
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Desta forma a definição da AID do trecho ferroviário Itirapina – Perequê 

teve como base a adoção de uma faixa de cerca de 2 a 3 km para cada 

lado a partir da linha férrea já existente, considerando para a definição de 

seus limites as peculiaridades de bacias hidrográficas, divisores 

topográficos, remanescentes florestais significativos, corredores 

ecológicos, áreas protegidas e mananciais de abastecimento, além de 

outros elementos da paisagem. O resultado desta análise de paisagem é 

apresentada no mapa 02, anexo a este estudo. 

 

4.2.2. Meio socioeconômico 

A duplicação da ferrovia em termos socioeconômicos poderá gerar efeitos 

diretos em diversos níveis, destacando-se o entorno mais imediato do 

empreendimento e a nível municipal. O entorno imediato é impactado 

direta e indiretamente em função da própria presença da ferrovia, 

enquanto o município é a base administrativa que pode perceber efeitos 

como aumento da arrecadação e geração de emprego, alguns dos mais 

importantes impactos a considerar. Ademais, alterações viárias merecerão 

atenção especial. De um modo geral, a dinâmica social e econômica 

poderá sofrer alterações em função da duplicação da ferrovia, 

principalmente nas áreas urbanas.  

 

Neste contexto, a área de influência direta será definida em duas 

vertentes: restringida, compreendida pelo entorno mais imediato da 

ferrovia (cerca de 100 metros para cada lado), e expandida, considerada 

como os municípios interceptados pelos trilhos (mapa 01). 

 

 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 313 

 
Figura 67 – Municípios percorridos pela ferrovia componentes da AID expandida 

do meio socioeconômico. 

 

4.3. Área de influência indireta (AII) 

A AII é aquela área real ou potencialmente ameaçada pelos impactos 

indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os 

ecossistemas e o sistema socioeconômico que podem ser impactados por 

alterações ocorridas na área de influência direta. 

 

4.3.1. Meios físico e biótico 

O conceito de influência indireta considera a possibilidade de dispersão 

dos impactos diretos do empreendimento através de reações secundárias 

ou de uma cadeia de reações, ou seja, reflexos destes que não 

primariamente vinculados à fonte geradora. 
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Em um projeto linear deste porte, têm-se as bacias hidrográficas como 

excelentes unidades de planejamento e estudo, dadas as similaridades de 

condições ambientais e a possibilidade de propagação de impactos, como 

vazamentos de materiais com potencial poluidor, para citar uma 

possibilidade da avaliação de impactos negativos. 

 

Além disso, considera-se a zona circundante de 10 km, estabelecida em 

legislação para unidades de conservação, como sendo uma distância 

coerente e que permite avaliar muitas das possíveis interações entre o 

empreendimento e o entorno. 

 

Desta forma, a AII para o presente estudo é representada por uma faixa 

inicial de 10 km para cada lado da ferrovia, ampliada em áreas 

consideradas ambientalmente relevantes como as próprias Unidades de 

Conservação e mananciais, considerando sempre o conceitod e bacia 

hidrográfica. Assim, ao entorno inicial, somam-se a represa de 

Itupararanga e entorno próximo, os reservatórios que abastecem a 

grande São Paulo como represa Guarapiranga e Billings e outras 

localidades ambientalmente sensíveis como o estuário de Santos e São 

Vicente na região entre os pátios de Paratinga e Perequê.  

 

A representação gráfica para a área de influência indireta dos meios físico 

e biótico é apresentada como mapa em anexo a este documento (mapa 

02). 

 

4.3.2. Meio socioeconômico 

Considerando que o destino das composições que passam neste trecho é 

principalmente o Porto de Santos, formando um longo corredor de 

exportação, a duplicação da ferrovia atenderá basicamente a esta 

demanda. A partir daí, os produtos se destinam a locais diversos, 

compondo uma ampla gama de possibilidades de áreas de influência 
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indireta. As mais importantes serão definidas a partir dos principais 

pontos de origem e destino, além do próprio Porto de Santos e dos 

municípios interceptados pela ferrovia.  

 

Neste sentido, há que considerar que um dos principais usuários da 

ferrovia será a parceira Rumo, que prevê transportar 10 milhões de 

açúcar anualmente. A origem desta produção será principalmente a região 

de Ribeirão Preto, maior produtora de açúcar do mundo. São Paulo em 

2009 respondeu por 63,5% do açúcar nacional, sendo responsável por 

70% das exportações brasileiras. Na safra 2008/2009 a produção 

brasileira foi de 31 milhões de toneladas de açúcar, sendo 19,7 milhões 

em São Paulo.  

 

Dentre as maiores usinas produtoras de açúcar destaca-se a São 

Martinho, na primeira colocação, com uma produção de oito milhões de 

toneladas de cana de açúcar. É justamente esta usina que estabeleceu 

parceria com a Rumo para uso de seu terminal de embarque instalado em 

Pradópolis e que atualmente apresenta capacidade ociosa.  

 

Desta forma, pode-se dizer que a principal região beneficiada com a 

duplicação será a de Ribeirão Preto.  

 

Também no município de Itirapina será construído terminal de captação 

de cargas. 

 

Este esforço logístico poderá resultar em redução significativa no custo de 

transporte da safra de açúcar, além de reduzir os gargalos existentes no 

Porto de Santos.  

 

Considerando as demais áreas que também serão beneficiadas pela 

duplicação (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), e os produtos 
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transportados, pode-se elencar os seguintes fluxos com destino ao Porto 

de Santos: 

• Açúcar: região de Ribeirão Preto 

• Adubos e fertilizantes: áreas agrícolas do interior de São Paulo, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

• Combustíveis: Paulínia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

• Contêineres: Alto Taquari e Campinas 

• Grãos (soja e milho): Mato Grosso  

• Celulose e papel: Três Lagoas e Aparecida do Taboado 

 

 
Figura 68 – Área de Influência Indireta da duplicação da ferrovia – principais 

fluxos ferroviários. 

Fonte do mapa original: GOOGLE EARTH, 2010 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

O estudo ambiental realizado para a duplicação dos trechos ferroviários 

entre Itirapina e Cubatão inclui, além da caracterização da área de 

influência, um diagóstico da atual linha férrea singela existente. Este 

levantamento tem a intenção de cumprir as seguintes premissas: 

• através de vasto levantamento de dados primários, com inspeções e 

trabalhos de campo de equipe multidisciplinar, complementados por 

análise e consolidação de dados secundários, realizar o diagnóstico 

das condições ambientais relacionadas aos meios físico, biótico e 

antrópico nas áreas de influência do empreendimento; 

• realizar a macro-caracterização do empreendimento existente e do 

projeto de duplicação, incluindo a via permanente, considerando 

equipamentos existentes, cargas transportadas e demais aspectos 

associados à sua operação e manutenção e projeções futuras. 

 

A base de dados com informações técnicas e operacionais relativas à 

concessionária e toda a malha ferroviária, por ela operada, e demais 

informações associadas e relevantes para o estudo, foram fornecidos por 

diversos setores da empresa, de forma centralizada através da Gerência 

de Projetos de Infraestrutura. 

 

Levantamento de dados secundários 

Efetuou-se ampla revisão bibliográfica e consulta a base de dados de 

diferentes órgãos públicos e instituições de pesquisa científica, como 

subsídio para interpretação precisa e confronto de informações associadas 

à área de influência do empreendimento, como, base cartográfica, 

imagens aéreas, dados de georreferenciamento, estatística e literatura 

especializada.  

 

A seguir são apresentadas algumas instituições e órgãos públicos 

consultadas, dentre outras pesquisadas: 
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• ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária; 

• ANA – Agência Nacional de Águas; 

• ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres; 

• CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 

• CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; 

• EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; 

• DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral; 

• FF - Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado 

de São Paulo; 

• FUNAI – Fundação Nacional do Índio; 

• IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis; 

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

• IF – Instituto Florestal; 

• INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 

• INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; 

• ITESP - Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo; 

• MI – Ministério da Integração; 

• IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

• MMA – Ministério do Meio Ambiente; 

• MS – Ministério da Saúde; 

• MTB – Ministério do Trabalho e do Emprego; 

• PNUD – Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento; 

• RADAM BRASIL; 

• SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo; 

• SEMA/SP – Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

 

Diversos estudos (teses, dissertações), publicações, livros, mapas 

rodoviários, notícias veiculadas na imprensa e através da internet, 

permitiram um complemento à caracterização da região e do 

empreendimento (além da base cartográfica já citada) 
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Todas as fontes identificadas foram analisadas quanto à sua consistência e 

compatibilidade de informações entre si. Na existência de dados com 

origens em diferentes épocas, priorizou-se a manutenção daqueles mais 

atuais. 

 

O levantamento permitiu avaliar os conhecimentos já acumulados sobre a 

área de influência, as questões ambientais associadas e sua dinâmica 

social e econômica. Além disso, o material jornalístico contribuiria para 

conhecer as discussões mais recentes, as diversas formas de apropriação 

dos espaços, as manifestações identitárias. 

 

Inspeção da ferrovia existente 

Vários levantamentos de campo foram realizados no âmbito deste Estudo 

Ambiental. O primeiro deles consistiu em percorrer toda a ferrovia 

existente com apoio de automóveis (Canguera a Evangelista e Paratinga a 

Perequê) ou autos de linha (Itirapina a Canguera), para registro de pontos 

notáveis e orientação de todas as demais equipes para os seus 

respectivos trabalhos de campo. A metodologia deste levantamento é 

descrita na seqüência, enquanto dos demais trabalhos de campo são 

expostos nas seções correspondentes (por exemplo levantamento de 

fauna, monitoramento da fauna atropelada, visita às áreas habitadas e 

passagens de nível, avaliação da flora). 

 

As viagens foram realizadas no período de maior incidência de sol, 

permitindo a melhor observação das condições ambientais nas áreas de 

influência, com a programação objetivando percorrer trechos entre 

cidades de porte adequado para deslocamento urbano e pernoite. Em 

raras ocasiões o trabalho estendeu-se além dos horários em que ocorre a 

redução significativa de iluminação solar, optando-se pelo encerramento 

do trecho diário e retorno ao local no dia posterior, em condições 

adequadas de avaliação. 
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Figura 69 – Aspecto de um auto de linha utilizado para locomoção sobre a linha 

férrea. 

 

A equipe de campo foi constituída por profissionais de nível superior 

formação nas áreas de biologia, engenharia química e engenharia 

agronômica/geologia, com o acompanhamento de prestadores de serviço 

da ALL e segurança privada em determinadas ocasiões. 

 

Todos portavam, durante os horários de trabalho, os equipamentos de 

proteção individual (EPI’s) adequados à atividade, como botina com bico 

de aço, protetor auricular, capacete e óculos de segurança, além de 

crachá de identificação. 

 

Os recursos utilizados para a obtenção e registro de dados foram uma 

planilha de campo, GPS de mão Garmin HCx e máquina fotográfica Nikon 

L-18. 

 

Os registros de campo foram realizados baseados na marcação de pontos 

notáveis, de interesse ao estudo ambiental em questão, com uma 

estruturação que permitisse a amarração de todas as informações 

relativas a estes pontos, e a produção de mapas temáticos 

posteriormente. Para cada ponto foram registrados, quando disponíveis, 
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dados como ponto no GPS (waypoints), registros fotográficos numerados, 

quilometragem (valor de referência empregado pela ferrovia, indicada em 

postes, placas ou sistema de navegação do auto de linha), lado de 

avistamento, tipo de ponto notável, classificação do ponto, e anotações 

relativas a faixas de distância em relação à ferrovia. Ao mesmo tempo foi 

registrada uma observação geral, com comentários da equipe sobre os 

pontos notáveis. Em cada página da planilha foram registrados ainda a 

data, horário de início e término do preenchimento, facilitando a 

organização das planilhas e com a função de redundância de informação 

para segurança dos dados. 

 

A marcação do lado de avistamento foi realizada com o seguinte critério: 

• Sentido de deslocamento: sempre de Itirapina para Perequê; 

• Marcação de lado de avistamento coma letra “X”; 

• Em caso de corpo hídrico ou bueiro com sentido de drenagem 

evidente, indicação deste sentido através da letra “S”, na direção de 

fluxo; 

• Pontos notáveis que cruzam a ferrovia ou se encontram em seu 

centro tiveram a marcação nos campos “E” (esquerda) e “D” 

(direita). 

 

D Marcar com “X”    

E Marcar com “X”  
Sentido 

Cruza 

Marcar com “S” se possuir 
sentido, dois “X” se este não 
for aplicável ou não evidente. 
 

Figura 70 – Marcação do lado de avistamento dos pontos notáveis. 

 

A marcação das distâncias foi realizada através das seguintes categorias: 

• 20 m; 

• 20 a 100 m; 

• 100 a 500 m; 

• > 500m. 
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Tabela 48 – Modelo de planilha de coleta de dados em campo. 

WPT Foto KM E D 
Tipo 
de 

ponto 
Classif. Dist. Observação Data Horário 

             
            
             
             
            
            

 

Os pontos notáveis, conforme apresentado anteriormente, representam as 

características importantes da área de influência e relevantes para o perfil 

e diagnóstico do trecho ferroviário, seguindo os códigos apresentados a 

seguir.  

 

Tabela 49 – Tipos de pontos notáveis registrados no trecho. 

Código Descrição do ponto 

LT Linhas de transmissão de energia 

AMV Aparelhos de mudança de via. 

ANIMAIS Avistamento de animais vivos ou evidências de sua rpesença. 

CH Corpos hídricos ou estruturas associadas a captações, 

armazenamento de água e saneamento. 

DREN Estruturas de drenagem como bueiros e canaletas.  

ERO Processo erosivo, movimento de massa ou tendência a ocorrência de 

processo deste tipo. 

EST Estações. 

GEO Feições de relevo, afloramentos, litologia. 

HAB Habitações. 

INCENDIO Focos de incêndios. 

MARCO Marcos de quilometragem. 

MMG Movimento de massa gravitacional 

OSSO Ossada de animais, animais mortos ou outros restos indicativos. 

PASS Situações que representam passivo ambiental como vagões 

abandonados, resíduos, contaminações, e ainda a proximidade a 

aterros, cemitérios e outras fontes de contaminação. 

PATRIM Construções que pelo aspecto aparentam pertencer ao patrimônio da 

rede ferroviária. 

PN Passagens em nível, para pedestres, veículos ou rurais 
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Código Descrição do ponto 

PNI Passagens em nível inferior, para pedestres ou veículos. 

PNS Passagens em nível superior, para pedestres ou veículos. 

PTE Pontes sobre corpos hídricos. 

REFHAB Pontos referentes à presença humana, como ruas, pontos de ônibus, 

posto policial e outros que não habitações. 

RISCO Áreas de risco como dutos e tanques de produtos perigosos. 

TUNEL Túneis. 

 

Alguns dos pontos notáveis citados estão relacionados de acordo com sua 

condição ambiental, através de uma escala de 1 a 5, onde a ordenação 

crescente representa uma melhor situação, conforme apresentado a 

seguir. 

 

Tabela 50 - Códigos para identificação da condição ambiental. 

Condição ambiental 

 
 

1 Pior 
Intensa alteração 

  2   Média alteração 
  3   Leve alteração 
  4   Natural   
  5 Melhor Diferenciada 

 

De forma mais específica os pontos notáveis possuem informações 

agregadas de modo a permitir a sua diferenciação de acordo com cada 

situação, ou seja, os corpos hídricos, por exemplo, são diferenciados em 

nascentes, várzeas, lagoas, córregos e rios pequenos, médios ou grandes, 

além de poços de captação e estruturas relacionadas à distribuição de 

água e saneamento. 
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Tabela 51 – Classificação de pontos notáveis. 

Ponto notável Classificação 

N Nascente   

V Várzea   
P Corpo hídrico < 10m 
M Corpo hídrico 10m a 50m 
G Corpo hídrico > 50m 
L Lagos / lagoas / represas / açude  

POCO Poços cacimba/artesianos 

CH 

CAP 
Estruturas associadas à captação e distribuição de água, 
tratamento ou condução de esgoto 

S Animais silvestres/nativos  ANIMAIS E OSSO 
- Animais não silvestres, como domésticos e de criação 
1 Sem sinalização     
2 Sinalização em mau estado de conservação, ilegível 
3 Placas de indicação visual PN 

4 
Cancela, portão, sinaleiros, operados manual ou 
automaticamente 

V Veículos     
P Pedestres    Tipo de PN 

R 
Rural/fazendas (indica movimento reduzido, ou 
passagem de animais) 

1 Processo intenso 
2 Processo leve ou moderado 
3 Forte tendência 

ERO/MMG 

4 Pequena tendência 
S Solo   
R Blocos de rocha ERO/MMG 

S+R Solo e blocos de rocha 
A Alta (> 45º) 
B Média (entre 30 e 45º) ERO/MMG 
C Baixa (< 30º)  

N Natural 
ERO/MMG 

E Escavado 
1 Destruída (apenas plataforma)     

2 Estrutura parcial (alvenaria ou telhados prejudicados) 

3 
Estrutura completa, mas em mau estado (vidros 
quebrados, pixações) 

4 Bom estado de conservação  

PATRIM & EST 

5 Excelente estado de conservação (manutenção evidente) 

1 Região urbanizada   

2 Vilas   

3 Aglomerados (> 10 edificações) 
HAB 

4 Isoladas (<= 9 edificações) 
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Tabela 52 – Exemplo de planilha de coleta de dados preenchida. 

WPT Foto KM E D 

Tipo 
de 

pon
to 

Classif. Dist. Observação 

Data Hora 

1 
3/4/5/6/7 407+500 X X PTE   20 

COMECO DA 
PONTE 2/7/2009 10:14/18:12 

2 4/5/6/8/9/10/11/12/1
3/14/15 407+500 S X CH G 500   2/7/2009 10:14/18:12 

4 16 409+400 X X PTE   20   2/7/2009 10:14/18:12 

4 19/20 409+400 X X PN P1 20   2/7/2009 10:14/18:12 

5 16/17/18 21 A 25 409+500 X   HAB 2 20   2/7/2009 10:14/18:12 

 

Esta classificação representa a rápida percepção obtida pela equipe de 

campo quanto ao critério de avaliação de determinado ponto notável e, 

em função da movimentação e relativamente reduzido tempo de 

observação de um mesmo ponto, podem não representar de forma 

inequívoca a condição real existente. Todos os esforços foram realizados, 

no entanto, com o objetivo de reduzir a subjetividade da avaliação, 

através da análise conjunta dos pontos pelos diversos integrantes da 

equipe, e da realização de paradas em locais relevantes para observação 

em maiores detalhes. 

 

A observação de campo a partir do deslocamento via ferrovia apresenta 

limitações, especialmente em função do campo de visão disponível 

(muitas vezes reduzido pelo relevo ou vegetação).  

 

Os pontos registrados e georreferenciados subsidiaram a construção dos 

mapas temáticos. As planilhas com as anotações são apresentadas em 

anexo.  
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5.1. Meio físico 

5.1.1. Metodologia aplicada 

Clima 

Para caracterização do clima da região em estudo, foram obtidas 

informações das variáveis temperatura, precipitação, umidade relativa do 

ar, direção e velocidade dos ventos e balanço hídrico, das estações 

meteorológicas mais próximas ao empreendimento, através de referências 

secundárias. 

 

Os dados de temperatura e precipitação (médias anuais e mensais) foram 

obtidos, por município, através do Centro de Pesquisas Meteorológicas e 

Climáticas Aplicadas a Agricultura (CEPAGRI), que disponibiliza dados 

destas variáveis para cada município paulista. O balanço hídrico foi obtido, 

também por município, através do Banco de Dados Climáticos do Brasil 

(EMBRAPA, 2003). Os parâmetros umidade relativa do ar e ventos 

(direção e velocidade) foram compilados do Relatório de Qualidade do Ar 

do Estado de São Paulo para o ano de 2008 (CETESB, 2009), para cada 

estação disponível próxima à ferrovia. As informações qualitativas 

relacionadas aos tipos climáticos, balanço hídrico e à circulação 

atmosférica foram extraídas de várias referências bibliográficas, entre 

livros, artigos científicos e outros estudos, citados ao longo do texto. 

 

Qualidade do ar 

A caracterização da qualidade do ar para a região em estudo se deu por 

meio da avaliação da base histórica dos dados monitorados pela rede de 

qualidade do ar do Estado de São Paulo. Os dados das várias estações 

automáticas e manuais em operação ao longo da linha férrea foram 

compilados com referência ao “Relatório de qualidade do ar no estado de 

São Paulo 2009” (CETESB, 2010). Os dados foram comparados com os 
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padrões de qualidade do ar estabelecidos pela resolução CONAMA n° 

003/1990, para verificação de qualquer desconformidade.  

 

Para avaliação de possível impacto da duplicação ferroviária na qualidade 

do ar local, realizou-se simulação computacional avaliando se a 

contribuição para o aumento da concentração dos principais gases, em 

virtude do aumento de emissões de locomotivas, é capaz ou não de 

alterar significativamente a qualidade do ar, comparando-se com os 

padrões de qualidade do ar. 

 

Geologia, geomorfologia, solos e hidrogeologia 

O diagnóstico referente ao levantamento geológico, pedológico, 

hidrogeológico e geomorfológico iniciou-se a partir do levantamento 

bibliográfico existente na região de estudo. Foram obtidos estudos, 

artigos, mapas e livros que abordavam sobre os temas relacionados. 

Então, com base na bibliografia utilizada, foi realizada a caracterização, 

avaliação e descrição de cada tema.   

 

Houve detalhamento naqueles tópicos que exigiam descrição detalhada 

conforme termo de referência. Os mapas elaborados foram baseados em 

mapeamentos anteriores já existentes de entidades públicas, ou a partir 

de métodos desenvolvidos por especialistas de cada área. Foram utilizadas 

técnicas de SIG para elaboração dos mapas. O estudo foi complementado 

a partir de dados, fotos e descrições obtidas durante a etapa de campo.  

 

Hidrologia 

A análise da hidrologia da área de influência do empreendimento 

compreendeu a caracterização das sete unidades de gerenciamento de 

recursos hídricos abrangidas pela área de influência indireta dos trechos 

ferroviários, com maior detalhamento para a área de influência direta. A 

caracterização das bacias baseou-se principalmente em dados secundários 

obtidos dos relatórios dos planos de bacias de cada URGHI, além do Plano 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 328 

Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo para os anos de 

2004-2007. Para cada URGHI, analisaram-se dados de disponibilidade 

hídrica, principais usos e demandas hídricas, além da qualidade da água 

em pontos de monitoramento da CETESB. 

 

O detalhamento para área de influência direta compreendeu a 

identificação dos corpos hídricos existentes nesta área através de dados 

secundários (cartas do IBGE para as microrregiões envolvidas no contexto 

da ferrovia) e primários (verificação em campo) para toda a extensão dos 

317 km do trecho ferroviário a ser duplicado entre Itirapina a Perequê. 

 

Para caracterização do regime hidrológico considerou-se as estações 

fluviométricas estabelecidas nos Rios Corumbataí, Piracicaba, Jundiaí, 

Embu-Guaçu, Capivari e Cubatão. As informações de cada estação foram 

obtidas por meio do Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São 

Paulo do SIGRH (Sistema de Informações para Gerenciamento de 

Recursos Hídricos). 

 

A localização e caracterização básica dos principais mananciais de 

abastecimento público da área de influência direta do empreendimento 

foram baseadas em consulta ao levantamento de outorgas do DAEE, para 

as captações com a finalidade de abastecimento público, e ao Plano de 

Bacias para as respectivas UGRHIs da AID. 

 

Para caracterização de processos erosivos e de assoreamento com 

ocorrência nas UGRHI da AID, consultaram-se dados secundários de 

estudos que tratam de cada unidade de gerenciamento de interesse, 

sendo os principais provenientes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

(IPT). 

 

A identificação de áreas sensíveis a inundações no entorno do trecho em 

estudo foi realizada com base no mapa de áreas inundáveis apresentado 
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no Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, de 

junho de 2000, elaborado a partir de dados do IPT (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas) e do Governo do Estado.  

 

Qualidade da água 

Para avaliação da qualidade das águas superficiais da área de influência 

do trecho ferroviário Itirapina-Perequê, foram realizadas coletas de água 

em quarenta pontos de amostragem, localizados nos principais corpos 

hídricos interceptados pela ferrovia. A lista de parâmetros analisados, bem 

como as metodologias de amostragem e de análise, estão devidamente 

detalhadas no item 5.1.7.3, referente à qualidade da água. Os dados 

primários obtidos foram confrontados com informações obtidas em 

trabalhos acadêmicos e os relatórios dos comitês de bacias hidrográficas 

do Estado de São Paulo e da CETESB, através do relatório das águas 

superficiais para o ano de 2009.  

 

O diagnóstico de qualidade da água também compreendeu a identificação 

dos principais pontos de lançamento de efluentes e dos planos e 

programas para enquadramento de corpos hídricos, na AID do 

empreendimento. A localização e caracterização dos pontos de 

lançamento foram realizadas por meio de consulta ao levantamento de 

outorgas do DAEE, para os lançamentos de diversas atividades para cada 

município da AID. A identificação de planos e programas relacionados ao 

enquadramento de corpos hídricos da região em estudo teve como base a 

consulta ao Plano Estadual de Recursos Hídricos e a todos os relatórios de 

planos de bacias mais recentes para as URGHIs inseridas na área de 

influência direta do trecho ferroviário.  

 

Ruído e vibração 

A caracterização de ruídos na região em estudo consistiu em 

levantamento primário, com medições de ruídos de fundo em doze trechos 

no entorno da ferrovia, e simulação computacionais para situações 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 330 

diversas que podem ocorrer em virtude do tráfego ferroviário. Quanto à 

vibração, a análise de possíveis fontes e níveis de vibração associados 

baseou-se em dados secundários disponíveis na literatura.  

 

Maiores detalhamentos da metodologia para cada componente do meio 

físico estão descritos nos respectivos itens do diagnóstico. Ressalta-se que 

para cada tema específico, quando pertinente, foram elaborados mapas a 

fim de facilitar a visualização espacial das informações descritas neste 

diagnóstico. Estes mapas, referenciados ao longo do texto, são 

apresentados em anexo e contém, para cada tema, a delimitação das 

respectivas áreas de influência do empreendimento. 
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5.1.2. Clima e meteorologia 

O clima de uma dada região é condicionado por diversos fatores, dentre 

eles pode-se citar temperatura, chuvas, umidade do ar, ventos e pressão 

atmosférica, os quais, por sua vez, são condicionados por fatores como 

altitude, latitude, condições de relevo, vegetação e continentalidade. 

 

O Estado de São Paulo é cortado pelo trópico de Capricórnio e pode assim, 

ser considerado como de características tipicamente tropicais. Porém, 

grande parte do estado, por se encontrar em áreas montanhosas de 

altitude, onde as temperaturas se mostram bastante amenas, pode ser 

classificada como tropical de altitude. As chuvas são em geral abundantes, 

sobretudo na estação estival, tornando o clima, tropical úmido, uma 

condição que favorece enormemente a agricultura e a pecuária em geral.  

 

Segundo a classificação climática de Köppen, baseada em dados mensais 

pluviométricos e termométricos, o Estado de São Paulo abrange sete tipos 

climáticos distintos, a maioria correspondente a clima úmido (figura a 

seguir). 
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Figura 71 - Classificação climática de Köppen do Estado de São Paulo. 

Fonte: Adaptado de Cepagri, 2010. 

 

Os trechos ferroviários em estudo se localizam na porção do estado que 

abrange os climas Cwa (clima tropical de altitude), Aw e Af (climas 

tropicais chuvosos), conforme figura anterior. 

 

O clima Cwa, que abrange toda a parte central do estado, é caracterizado 

pelo clima tropical de altitude, com chuvas no verão e seca no inverno, 

com a temperatura média do mês mais quente superior a 22°C. O Af 

caracteriza-se pelo clima tropical chuvoso, sem estação seca com a 

precipitação média do mês mais seco superior a 60 mm. O Aw é definido 

como tropical chuvoso com inverno seco e temperatura média superior a 

18ºC (CEPAGRI, 2010). 

 

IIttiirraappiinnaa  --EEvvaannggeelliissttaa  

PPaarraattiinnggaa--PPeerreeqquuêê  
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Já segundo classificação do IBGE, que apresenta as divisões climáticas do 

Brasil de acordo com as temperaturas médias e a quantidade de meses 

secos, a maior parte, cerca de 90%, do Estado de São Paulo encontra-se 

nos domínios do Clima Tropical Brasil Central. Os outros 10% abrangem o 

clima Temperado. Considerando mais especificamente a região em estudo, 

esta pertence inteiramente ao domínio do clima Tropical Brasil Central, de 

acordo com o mapa a seguir. A figura 73 indica, por sua vez, as 

subclasses climáticas do clima Tropical Brasil Central que ocorrem na 

região em estudo.  

 

 
Figura 72 – Classificação climática do país, conforme IBGE. 
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Figura 73 – Classificação climática dos municípios inseridos na área em estudo, 

conforme IBGE. 
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De maneira geral, pode-se verificar que, apesar das diferenças conceituais 

entre os dados de Köppen e os determinados de forma mais detalhadas 

pelo estudo realizado pelo IBGE, o clima da região em estudo é definido 

como tropical. 

 

5.1.2.1. Precipitação 

De acordo com Tucci (2007), precipitação é toda água proveniente do 

meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. Neblina, chuva, 

granizo, orvalho, geada e neve são formas diferentes de precipitação. 

Dentre estes, a chuva é o tipo de precipitação mais importante visto que 

tem capacidade para produzir escoamento. A precipitação é uma variável 

de grande importância nas atividades agrícolas, sendo um dos fatores 

climáticos que mais influenciam o meio ambiente. 

 

No Estado de São Paulo, as chuvas são espontaneamente abundantes, 

com índices anuais médios de 1.100 e 2.000 mm, para todo o estado 

menos para o litoral e serra do mar, cujos índices pluviométricos são bem 

maiores variando entre 2.500 e 3.500 mm. 

 

Considerando mais especificamente os municípios abrangidos pelos 

trechos ferroviários de Itirapina-Evangelista e Paratinga-Perequê, foram 

obtidos dados da distribuição de precipitação média mensal para cada um 

dos municípios através do banco de dados de clima dos municípios 

paulistas disponibilizado pelo CEPAGRI (2010). Os dados correspondem a 

normais médias, obtidas com base em medições realizadas nas estações 

pluviométricas do DAEE, em cada município, e se referem ao período de 

1961 a 1990.  

 

Os valores mensais médios da série histórica são apresentados na tabela e 

gráficos a seguir.  
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Tabela 53 – Dados de precipitação média anual e mensal, por município. 

Precipitação (mm) 

Municípios Média 
anual 

Mínima 
mensal 

Máxima 
mensal 

Média 
mensal 

em 
janeiro 

Média 
mensal 

em 
fevereiro 

Média 
mensal 

em 
março 

Média 
mensal 
em abril 

Média 
mensal 

em maio 

Média 
mensal 

em 
junho 

Média 
mensal 

em 
julho 

Média 
mensal 

em 
agosto 

Média 
mensal 

em 
setembro 

Média 
mensal 

em 
outubro 

Média 
mensal 

em 
novembro 

Média 
mensal 

em 
dezembro 

Itirapina 1450,1 26,4 249,6 249,6 222,3 161,5 70,4 62,2 43,9 26,4 27,3 64,1 130,3 159,1 233,0 

Ipeúna 1494,4 32,3 249,6 241,4 190,7 176,8 84,4 71,3 49,1 32,3 34,0 74,1 127,2 163,5 249,6 

Rio Claro 1366,8 26,9 234,1 234,1 203,1 153,8 63,2 62,4 38,2 26,9 28,8 66,8 125,6 147,2 216,7 

Santa Gertrudes 1385,8 30,5 253,0 253,0 197,2 162,3 63,4 57,3 40,3 30,5 30,5 66,8 127,0 151,5 206,0 

Cordeirópolis 1367,1 27,2 240,9 240,9 215,2 160,3 53,2 50,5 40,4 29,6 27,2 55,9 131,5 140,9 221,5 

Limeira 1336,8 28,3 222,2 222,2 167,7 167,3 67,4 60,4 41,3 28,3 30,6 71,1 115,4 148,8 216,3 

Americana 1291,8 27,3 238,7 238,7 185,3 144,6 63,4 58,0 41,6 27,3 28,6 57,6 114,2 140,8 191,7 

Nova Odessa 1367,9 24,1 240,8 240,8 198,8 168,2 74,6 65,8 34,5 24,1 25,0 73,4 109,3 147,1 206,3 

Sumaré 1371,8 26,2 264,7 264,7 189,2 152,7 60,8 69,1 41,0 34,9 26,2 77,8 113,9 142,3 199,2 

Hortolândia 1384,9 21,0 279,6 279,6 190,9 161,6 59,3 69,5 37,4 33,2 21,0 79,2 114,2 144,3 194,7 

Campinas 1372,0 30,6 243,3 243,3 195,6 152,5 67,5 59,0 46,9 30,6 31,8 66,1 126,0 141,8 210,9 

Indaiatuba 1253,8 29,3 212,8 212,8 186,9 136,9 56,4 57,7 48,4 35,9 29,3 69,2 109,2 122,5 188,6 

Salto 1233,5 34,1 208,8 208,8 159,6 112,8 68,9 67,7 59,1 43,7 34,1 72,5 98,9 123,7 183,7 

Itu 1299,6 37,8 225,1 225,1 174,2 140,8 64,0 58,5 61,4 42,6 37,8 72,3 119,0 121,3 182,6 

Alumínio 1311,3 38,9 224,8 224,8 184,2 135,0 64,3 64,6 58,5 41,0 38,9 74,5 121,9 116,4 187,2 

Mairinque 1312,2 38,5 228,5 228,5 185,8 132,7 64,0 62,3 58,7 39,7 38,5 73,0 120,6 116,9 191,5 

São Roque 1321,1 38,5 225,9 225,9 184,7 136,3 66,1 65,2 58,7 41,0 38,5 76,1 120,8 121,4 186,4 

Cotia 1322,2 41,1 210,9 210,9 172,2 151,9 78,0 64,3 55,6 41,1 41,3 79,1 125,3 129,9 172,6 
Itapecerica da 
Serra 

1252,6 33,0 205,2 205,2 185,3 151,0 82,0 68,5 52,7 41,9 33,0 68,1 107,6 144,6 142,7 

São Lourenço 
da Serra 

1520,0 45,7 254,9 254,9 203,3 182,0 107,2 88,3 66,9 55,1 45,7 92,3 119,4 116,0 188,9 

Embu-Guaçu 1457,5 39,5 249,4 249,4 187,8 172,6 98,9 92,0 68,1 54,3 39,5 94,8 114,2 103,5 182,4 

São Paulo 1376,2 34,1 238,2 238,2 210,9 163,8 69,5 60,6 53,4 34,1 42,9 77,4 116,7 128,4 180,3 

Praia Grande 2720,0 88,0 363,0 344,2 341,8 363,0 225,4 182,9 143,3 115,9 88,0 218,5 215,7 212,3 269,0 

São Vicente 2210,7 89,3 287,4 287,4 281,3 283,4 185,7 133,5 107,3 103,1 89,3 146,7 178,4 182,2 232,4 

Cubatão 2625,8 100,0 334,0 330,5 334,0 329,2 239,2 155,3 127,1 100,0 114,8 162,2 207,9 230,1 295,5 
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Figura 74 – Precipitação média mensal para cada município do trecho Itirapina - 

Canguera. 
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Figura 75 – Precipitação média mensal para cada município dos trechos 

Canguera-Evangelista e Paratinga-Perequê. 

 

De maneira geral, percebe-se dois comportamentos quanto à magnitude 

da precipitação, o dos municípios litorâneos e dos continentais. Os 
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municípios litorâneos de Praia Grande, Cubatão e São Vicente apresentam 

maiores índices de precipitação, variando entre 2.000 e 3.000 mm anuais. 

A precipitação média anual registrada para o restante dos municípios é 

bem próxima quando comparada entre si, variando entre cerca de 1.200 a 

1.600 mm por ano. 

 

Quanto à variabilidade anual da precipitação, o verão apresenta-se como 

estação mais chuvosa e o inverno como estação seca. O mês mais 

chuvoso é o de janeiro, com exceção de Ipeúna, Cubatão e Praia Grande, 

que apresentam maior precipitação média em dezembro, fevereiro e 

março, respectivamente. Os meses mais secos são julho e agosto. Os 

municípios litorâneos apresentam mês mais seco com índice pluviométrico 

acima de 88 mm. 

 

Estes dados corroboram com a classificação climática apresentada por 

Köeppen que insere os municípios litorâneos nos domínios do clima Af 

(tropical chuvoso) e o restante dos municípios em questão no clima Cwa 

(tropical de altitude). 

      

5.1.2.2. Temperatura 

A amplitude térmica anual do ar é influenciada principalmente pela 

localização geográfica. Para um mesmo hemisfério, os valores médios de 

temperatura do ar aumentam com a redução da latitude, enquanto que a 

amplitude térmica aumenta com o aumento a latitude. As massas de ar e 

a altitude também exercem efeitos sobre a temperatura do ar. Áreas mais 

elevadas apresentam temperaturas médias e amplitudes térmicas 

menores para uma mesma latitude. 

 

A figura a seguir apresenta a variação espacial das temperaturas médias 

anuais no Estado de São Paulo. Considerando a região correspondente aos 

trechos ferroviários de Itirapina-Evangelista e Paratinga-Perequê, as 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 339 

temperaturas médias anuais são maiores nos municípios litorâneos e se 

tornam mais amenas com o caminhamento para o interior do estado, em 

direção ao município de Mairinque, para, a partir daí, voltar a crescer até 

médias próximas a 21°C.  

 

Para a avaliação da variação térmica na região do empreendimento foram 

obtidos valores médios de temperatura média, máxima e mínima para os 

vinte e cinco municípios por onde passam os trechos ferroviários em 

estudo, através do banco de dados do CEPAGRI (2010). Os dados do 

CEPAGRI se referem a normais médias, obtidas com base em medições 

nas diversas estações meteorológicas oficiais existentes no Estado de São 

Paulo, para o período de 1961 a 1990. Como as estações não abrangem 

todos os municípios paulistas, para individualizar a variável, considerando 

cada município, o CEPAGRI utilizou equações de conversão da 

temperatura levando em conta as medições das estações mais próximas e 

a localização geográfica (altitude e latitude) do respectivo município. 

 

As tabelas e gráficos a seguir mostram a variação mensal da temperatura, 

para cada município de interesse. 
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Figura 76 – Temperatura média anual dos municípios do trecho Itirapina-

Perequê. 

Fonte: SISCOM, 2010. 
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Tabela 54 – Dados de temperatura média anual e mensal, por município. 

Temperatura (°C) 

Municípios Média 
anual 

Mínima 
média 
anual 

Máxima 
média 
anual 

Média 
mensal 

em 
janeiro 

Média 
mensal 

em 
fevereiro 

Média 
mensal 

em 
março 

Média 
mensal 

em 
abril 

Média 
mensal 

em 
maio 

Média 
mensal 

em 
junho 

Média 
mensal 

em 
julho 

Média 
mensal 

em 
agosto 

Média 
mensal 

em 
setembro 

Média 
mensal 

em 
outubro 

Média 
mensal em 
novembro 

Média 
mensal em 
dezembro 

Itirapina 20,8 10,0 28,8 23,3 23,4 22,9 20,8 18,6 17,3 17,2 18,9 20,5 21,5 22,1 22,6 

Ipeúna 21,5 10,6 29,8 24,1 24,1 23,7 21,6 19,3 18,0 17,8 19,6 21,1 22,2 22,8 23,4 

Rio Claro 21,6 10,7 29,9 24,2 24,3 23,8 21,6 19,3 18,1 17,9 19,7 21,2 22,3 22,9 23,5 

Santa Gertrudes 21,8 10,9 30,2 24,4 24,6 24,0 21,9 19,6 18,3 18,1 19,9 21,4 22,5 23,2 23,8 

Cordeirópolis 21,3 10,4 29,5 23,9 24,0 23,5 21,3 19,0 17,8 17,6 19,4 20,9 22,0 22,6 23,2 

Limeira 21,8 10,9 30,2 24,5 24,6 24,1 21,9 19,6 18,3 18,1 19,9 21,4 22,5 23,2 23,8 

Americana 21,8 10,9 30,3 24,5 24,6 24,1 21,9 19,5 18,2 18,0 19,8 21,2 22,4 23,1 23,8 

Nova Odessa 21,7 10,8 30,3 24,5 24,6 24,1 21,8 19,5 18,2 18,0 19,7 21,2 22,3 23,1 23,8 

Sumaré 21,6 10,7 30,1 24,3 24,5 23,9 21,7 19,3 18,0 17,8 19,6 21,0 22,2 22,9 23,6 

Hortolândia 21,6 10,7 30,1 24,3 24,5 23,9 21,7 19,3 18,0 17,8 19,5 21,0 22,1 22,9 23,6 

Campinas 21,4 11,0 29,0 24,0 24,0 24,0 22,0 19,0 18,0 18,0 19,0 21,0 22,0 23,0 23,0 

Indaiatuba 21,0 10,2 29,6 23,9 24,0 23,4 21,2 18,8 17,5 17,3 18,9 20,4 21,5 22,4 23,1 

Salto 21,6 10,7 30,3 24,5 24,7 24,1 21,8 19,4 18,0 17,8 19,4 20,9 22,1 23,0 23,7 

Itu 21,3 10,5 30,0 24,3 24,4 23,8 21,5 19,1 17,7 17,5 19,2 20,6 21,8 22,7 23,4 

Alumínio 21,8 10,9 30,3 24,5 24,6 24,1 21,9 19,5 18,2 18,0 19,8 21,2 22,4 23,1 23,8 

Mairinque 19,3 8,7 27,8 22,3 22,5 21,8 19,5 17,1 15,7 15,5 17,0 18,5 19,7 20,6 21,4 

São Roque 19,8 9,2 28,4 22,9 23,0 22,4 20,0 17,6 16,2 16,0 17,5 19,0 20,2 21,2 22,0 

Cotia 19,5 8,9 28,1 22,6 22,7 22,1 19,7 17,3 15,9 15,7 17,2 18,7 19,9 20,8 21,7 

Itapecerica da 
Serra 

18,9 8,4 27,5 22,0 22,1 21,5 19,1 16,8 15,4 15,1 16,6 18,0 19,3 20,2 21,1 

São Lourenço da 
Serra 

20,1 9,4 28,8 23,2 23,4 22,7 20,3 17,8 16,4 16,2 17,6 19,0 20,3 21,4 22,3 

Embu-Guaçu 20,0 9,3 28,7 23,1 23,3 22,6 20,2 17,8 16,3 16,1 17,6 19,0 20,3 21,3 22,2 

São Paulo 20,7 12,0 28,0 23,0 24,0 23,0 21,0 19,0 18,0 17,0 19,0 20,0 21,0 21,0 22,0 

Litoral* 24,7 13,3 34,4 27,9 28,2 27,5 24,9 22,3 20,8 20,6 22,4 23,5 24,8 26,1 27,1 
 
* Os dados do litoral se referem aos municípios de São Vicente, Cubatão e Praia Grande.  
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Figura 77 – Temperatura média mensal para os municípios do trecho Itirapina-

Canguera. 

15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 m
é
d

ia
 (

°C
)

Mairinque
São Roque
Cotia
Itapecerica da Serra
São Lourenço da Serra
Embu-Guaçu
São Paulo
Litoral

 
Figura 78 – Temperatura média mensal para os municípios dos trechos 

Canguera-Evangelista e Paratinga-Perequê. 
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Da mesma forma que para a variável precipitação, há uma variação 

espacial da temperatura, configurando duas regiões distintas: a região 

litorânea e a região continental. Na região litorânea (Cubatão, Praia 

Grande e São Vicente) a média anual da temperatura é de 24,7°C. 

Enquanto que nos municípios mais afastados do litoral varia entre 18 e 

21°C. 

 

As temperaturas médias mínimas, para todos os casos, ocorrem no mês 

de julho e as máximas em janeiro e fevereiro, caracterizando o pico do 

inverno e o pico de verão, respectivamente. 

 

5.1.2.3. Balanço hídrico 

O balanço hídrico permite avaliar o recurso hídrico para uma dada área 

num intervalo de tempo. O balanço é representado pela relação entre 

precipitação, evapotranspiração, armazenamento superficial e subterrâneo 

e escoamento superficial. 

 

Os dados de balanço hídrico para os municípios interceptados pelos 

trechos ferroviários de Itirapina a Evangelista e de Paratinga a Perequê 

foram extraídos do Banco de Dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA, 

2003), que apresenta o balanço hídrico normal mensal para vários 

municípios brasileiros. Estes balanços hídricos, para cada município, foram 

estimados com base em dados normais de temperatura média mensal e 

de chuva total mensal pertencentes às redes de estações meteorológicas 

do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), do Instituto Agronômico 

de Campinas (IAC), do Departamento de Águas e Energia Elétrica do 

Estado de São Paulo (DAEE/SP) e da Escola Superior de Agricultura "Luiz 

de Queiroz", Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). Esses dados foram 

utilizados na elaboração do balanço hídrico climatológico, empregando-se 

o método de Thornthwaite & Mather (1955). 
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Foram analisados os gráficos de balanço hídrico normal mensal e de 

deficiência, excedente, retirada e deposição hídrica para treze municípios 

interceptados pelos trechos ferroviários. Os valores quantitativos das 

variáveis do balanço hídrico (evapotranspiração, armazenamento, 

deficiência e excedente hídrico) para estes treze municípios estão 

dispostos na tabela 55. 

 

Tabela 55 – Excedentes e deficiências hídricas para cada município. 

ETP ARM ETR DEF EXC 
Municípios 

Anual Média Anual Média Anual Média Anual Média Anual Média 
Período 

Fonte 
de 

dados 
Itirapina 972 81 890 74 919 77 53 4 421 35 1941-1970 DAEE 
Rio Claro 1040 87 785 65 957 80 83 7 295 25 1941-1970 DAEE 
Limeira 998 83 1004 84 974 81 23 2 385 32 1961-1990 IAC 
Americana 1072 89 768 64 989 82 83 7 272 23 1941-1970 DAEE 
Nova Odessa 1063 89 1123 94 1058 88 5 0 225 19 1968-1990 IAC 
Campinas 1035 86 1054 88 1022 85 13 1 356 30 1961-1990 IAC 
Itu 1035 86 1054 88 1024 85 11 1 307 26 1953-1970 DAEE 

São Roque 900 75 1161 97 897 75 3 0 442 37 
1965-1975 e 
1986-1990 IAC 

Cotia 880 73 1180 98 879 73 1 0 461 38 1941-1970 DAEE 
Itapecerica 
da Serra 

809 67 1200 100 809 67 0 0 630 53 1953-1970 DAEE 

São Paulo 930 78 1090 91 923 77 7 1 432 36 1941-1970 DAEE 
Cubatão 1456 121 1200 100 1456 121 0 0 1827 152 1941-1968 DAEE 
São Vicente 1404 117 1200 100 1404 117 0 0 1593 133 1958-1970 DAEE 

Sendo: 
ETP: evapotranspiração potencial; 
ARM: armazenamento de água no solo; 
ETR: evapotranspiração real; 
DEF: deficiência hídrica; 
EXC: excedente hídrico. 

 

A deficiência hídrica (DEF) indica a quantidade de água que deixa de ser 

evaporada por falta de umidade e é representada pela diferença entre a 

evapotranspiração potencial (ETP) e a evapotranspiração real (ETR). O 

excedente hídrico (EXC) corresponde à água que excede a capacidade 

máxima de retenção e está sujeita a percolação ou escoamento 

superficial.   

 

No balanço hídrico, sempre que a precipitação cai abaixo da 

evapotranspiração potencial, há a utilização da água do solo (água 

retirada do solo). Uma vez que a chuva ultrapasse a evapotranspiração 

potencial, começará a reposição hídrica até que se complete o limite da 

capacidade de campo, sendo então considerada como água excedente ou 
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excesso hídrico. Quando o solo não se encontra em capacidade de campo 

a evapotranspiração será menor em virtude da falta de água para as 

plantas, ocorrendo a evapotranspiração denominada real (ETR). Quando o 

solo se encontra na capacidade de campo e a precipitação ocorrida é 

maior que a evapotranspiração potencial, a evapotranspiração real se 

torna igual a potencial e haverá um excedente hídrico.  

 

Da análise destes dados, fornecidos pela Embrapa (2003), identificaram-

se cinco comportamentos diferentes com relação ao balanço hídrico na 

região em estudo. Os gráficos a seguir apresentam os dados das variáveis 

de balanço hídrico para seis municípios representativos dos 

comportamentos identificados. 

 

  
Figura 79 – Balanço hídrico para o município de Cubatão (dados do período de 

1941-1968, DAEE), comportamento representativo dos municípios litorâneos do 
trecho Paratinga-Perequê. 

 

  
Figura 80 – Balanço hídrico para o município de Itapecerica da Serra (dados do 

período de 1953-1970, DAEE). 
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Nos municípios litorâneos (Cubatão, São Vicente e Praia Grande) e 

Itapecerica da Serra, a precipitação fica sempre acima da ETP, ou seja, 

não apresentam deficiência hídrica. O excedente hídrico é menor no 

inverno, época em que há menor precipitação.  

 

  
Figura 81 - Balanço hídrico para o município de Itirapina (dados do período 

1941-1970, DAEE), comportamento representativo dos municípios de Itirapina, 
Rio Claro, Limeira, Americana e Itu. 

 

Itirapina, Rio Claro, Limeira, Americana e Itu apresentam excedente 

hídrico de janeiro a abril, quando se inicia a retirada de água do solo e 

deficiência hídrica a partir deste mês até setembro, com pico em agosto. 

Em outubro se inicia a reposição de água, com excedente já em outubro, 

em Itu, novembro, em Itirapina e Limeira, e dezembro, em Rio Claro e 

Americana. Nos municípios de Itu e Limeira ocorre deficiência hídrica 

apenas nos meses de julho, agosto e setembro. 

 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 347 

  
Figura 82 – Balanço hídrico para o município de Nova Odessa (dados do período 

1968-1990, IAC), comportamento representativo dos municípios de Nova 

Odessa, campinas e São Paulo. 

 

Em Nova Odessa, Campinas e São Paulo, os meses de verão (de 

novembro a março) apresentam excedente hídrico, ocorre retirada de 

água do solo durante os meses de abril a agosto, sendo que em maio e 

junho ocorre pouca reposição e, em agosto, ocorre deficiência hídrica. O 

aumento da precipitação a partir de setembro propicia a reposição hídrica 

a partir deste mês, sendo que em outubro já ocorre certo excedente 

hídrico.  

 

  
Figura 83 – Balanço hídrico para o município de Cotia (dados do período de 

1941-1970, DAEE). 

 

Em Cotia, a deficiência hídrica ocorre somente em agosto, de outubro a 

junho há excedente hídrico, a reposição e retirada, ocorrem, 

respectivamente, em setembro e julho.  
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Figura 84 – Balanço hídrico para o município de São Roque (dados do período 

de 1965-1975 e 1968-1990, IAC). 

 

Em São Roque, os maiores excedentes hídricos também ocorrem nos 

meses de verão, de novembro a março. Em abril, a retirada de água do 

solo é grande e ocorre uma deficiência hídrica baixa. Em maio, começa a 

reposição hídrica e, em junho e julho, apresenta-se excedente. Em 

agosto, há novamente retirada de água do solo, com baixa deficiência 

hídrica (apenas 1 mm). A reposição ocorre de setembro a outubro, com 

excedente neste mês.  

 

De maneira geral, os excedentes hídricos atingem valores elevados, 

especialmente no verão, levando a grande escoamento superficial, 

enquanto os déficits são muito pequenos, conforme tabela 55. 

 

5.1.2.4. Umidade do ar 

A umidade do ar refere-se ao vapor d’água contido na atmosfera, é um 

elemento essencial do ciclo hidrológico, pois é a fonte de todas as 

precipitações e controla as taxas de evaporação do solo e reservatórios e 

a transpiração dos vegetais (TUCCI, 2007). Além disso, a umidade relativa 

do ar caracteriza o tipo de massa de ar que está atuando sobre a região 

(CETESB, 2009). 
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No Estado de São Paulo, as umidades relativas mais elevadas (acima de 

80%) ocorrem na faixa litorânea e nas regiões montanhosas do sul e leste 

do estado. De modo geral, a umidade relativa decresce à medida que se 

avança para oeste e norte, em direção ao interior. 

 

Os dados de umidade relativa para a região em estudo foram obtidos para 

as estações de amostragem mais próximas aos municípios atravessados 

pelos trechos ferroviários. A localização das seis estações consultadas 

(Americana, Campinas-Centro, Pinheiros, Sorocaba, Cubatão-Centro e 

Cubatão-Vale do Mogi) pode ser visualizada nas figuras a seguir. Os dados 

para cada estação foram obtidos por meio do Relatório de Qualidade do Ar 

no Estado de São Paulo em 2009 (CETESB, 2009). 
 

 
Figura 85 – Localização das estações consultadas para dados de umidade 

relativa do ar na porção norte da ferrovia.  
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Figura 86 – Localização das estações consultadas para dados de umidade 

relativa do ar na porção sul da ferrovia.  

 

Os dados médios de umidade relativa do ar, para o ano de 2008, são 

apresentados nas tabelas e figura a seguir. 

 

Tabela 56 – Umidade relativa média para o ano de 2008, nas estações 

consultadas. 

Umidade relativa do ar (%) 

Estação Média 
anual 

Mínima 
mensal 

Máxima 
mensal 

Americana 67,2 58,9 74,9 
Campinas - Centro 67,8 56,4 74,9 
Pinheiros 67,4 56,6 71,8 
Cubatão - Centro 83,5 78,0 87,9 
Cubatão - Vale do 
Mogi 86,7 78,0 91,6 

Sorocaba 75,1 58,1 81,8 
Fonte: CETESB, 2009. 
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Tabela 57 – Variabilidade mensal da umidade relativa durante o ano de 2008, 

nas estações consultadas. 

Estação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Americana - - - - 71,5 74,9 58,9 64,7 62,4 67,5 69,2 70,0 

Campinas - Centro 74,9 74,1 70,3 73,5 66,5 68,9 56,4 59,4 63,6 69,5 68,3 68,8 

Pinheiros 69,9 68,4 67,3 69,1 64,6 67,3 56,6 68,0 67,1 71,8 70,6 68,9 

Cubatão - Centro 82,4 82,9 83,8 85,2 79,4 82,6 78,0 85,2 85,0 87,9 84,5 85,7 

Cubatão - Vale do Mogi 86,2 87,6 - - 82,6 85,4 78,0 85,9 88,1 91,6 90,7 91,0 

Sorocaba 80,1 80,9 74,0 78,8 72,4 75,2 58,1 70,7 75,5 81,8 76,8 75,3 

Fonte: CETESB, 2009. 
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Figura 87 – Umidade relativa do ar média mensal, em 2008, nas estações 

meteorológicas com dados representativos. 

 

Em Cubatão, a umidade relativa apresentou altos valores ao longo de todo 

o ano.  De agosto a abril a umidade relativa fica acima de 80%, em maio 

a umidade começa a decrescer atingindo o valor mínimo no mês de julho 

(média de 78%) e volta a crescer a partir de agosto. 
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Para a estação de Pinheiros, localizada na região oeste do município de 

São Paulo, próxima dos municípios de Cotia e Itapecerica da Serra, a 

umidade relativa média é inferior a 70%. Apresenta a mesma 

variabilidade sazonal da estação de Cubatão, mas com valores inferiores 

em virtude da localização no interior do Estado e não na região litorânea, 

mais úmida. A estação de Sorocaba, próxima ao município de São Roque, 

apesar da localização também no interior do Estado (onde a umidade é 

menor) apresentou, em 2008, umidade relativa média maior do que a da 

estação Pinheiros, em torno de 75%. 

 

A avaliação da umidade relativa do ar é um importante parâmetro para 

verificação da qualidade do ar, pois a ocorrência de baixa umidade relativa 

pode agravar doenças, além de causar desconforto nas pessoas 

saudáveis, um quadro que possui semelhança com os sintomas da 

poluição do ar (CETESB, 2009). 

 

5.1.2.5. Circulação atmosférica 

O Estado de São Paulo está inserido na contínua circulação atmosférica do 

anticiclone subtropical atlântico. Por se encontrar em uma região 

considerada de baixa latitude, pode-se dizer que o estado fica sob 

influência da zona de convergência intertropical (ZCIT).  

   

Este estado caracteriza-se por ser o único da região sudeste que é 

influenciado por duas classificações de massa de ar e três climas distintos. 

Os tipos de massa de ar que predominam no estado são: equatorial e 

tropical; e tropical e polar. O primeiro tipo de massa controla o clima 

tropical (invernos secos e verões úmidos) e o litorâneo úmido (exposto à 

massa tropical marítima); já o segundo controla o clima subtropical úmido 

(costas oriental e subtropical, com domínio de massa tropical marítima). 
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Essas massas de ar podem ser consideradas como fenômenos que 

ocupam grandes extensões ocorrendo em áreas de alta pressão e 

podendo alterar suas características físicas à medida que se deslocam 

horizontalmente. No verão, o clima tropical propicia um movimento que 

tende a subir para a atmosfera e provoca instabilidade e a ocorrência de 

chuvas. Entretanto, no inverno a massa equatorial recua possibilitando o 

avanço da massa polar atlântica. Esta estação do ano caracteriza-se pela 

presença das chamadas frentes frias, trazendo ventos que atingem em 

média uma velocidade de aproximadamente 8 m/s (CEPEL, 2001). Isto 

ocorre porque o ar é mais frio e exerce maior pressão causando o 

aumento da velocidade dos ventos. 

 

Ventos 

A direção predominante da circulação atmosférica no planeta é 

determinada através de uma média estatística que indica a direção na 

qual é esperada uma maior porcentagem de ocorrência do fenômeno em 

relação ao total de horas por ano. Os ventos pouco frequentes, 

tempestuosos, frios, secos, de alta velocidade, não seguem 

obrigatoriamente esta direção. O perfil geral de circulação atmosférica 

encontra variações significativas por diferenças de altitude, superfícies, 

vegetação, dentre outras. Esses fatores aplicados em menores regiões 

podem resultar em condições de ventos locais que diferem 

significativamente do perfil geral de ventos no Brasil. 

 

A caracterização do vento em qualquer ponto da atmosfera requer dois 

parâmetros: a direção e a velocidade (módulo). Ambas são grandezas 

instantâneas e pontuais, pois o escoamento do ar depende das condições 

atmosféricas, as quais variam no espaço e com o tempo (VAREJÃO-SILVA, 

2006). A direção do vento exprime a posição do horizonte aparente do 

observador a partir da qual o vento parece provir. A direção, portanto, 

indica de onde o vento sopra.  
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De acordo com o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (CEPEL, 2001), a 

velocidade anual dos ventos na região do empreendimento fica em torno 

de 5 a 6,5 m/s, considerando a média anual. O inverno é o período de 

ventos mais intensos que chegam a atingir 7,5 m/s no litoral. Quanto à 

direção predominante dos ventos, na região percorrida pelos trechos 

ferroviários em estudo, predominam ventos de sudeste (SE) e leste (L), 

considerando a média anual.  

 

Os dados de ventos (direção e velocidade) foram obtidos para sete 

estações de amostragem próximas aos trechos em estudo com base nos 

dados do Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo (CETESB, 

2009). Destas, três estão localizadas no município de São Paulo e 

próximas a municípios do trecho ferroviário Canguera-Evangelista (Cotia, 

Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra e Embu-Guaçu), uma 

localiza-se em Sorocaba, próxima a Alumínio, Mairinque e São Roque, 

outra em Paulínia, próxima a Sumaré, Nova Odessa e Campinas, e duas 

estão em Cubatão, representativas dos ventos no litoral. A localização 

destas estações é apresentada nas figuras a seguir.  
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Figura 88 – Localização das estações consultadas para dados de ventos na 

porção norte da ferrovia.  

 

 
Figura 89 – Localização das estações consultadas para dados de ventos na 

porção sul da ferrovia.  
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Os gráficos a seguir apresentam as rosas dos ventos com velocidade e 

direção dos mesmos para cada estação meteorológica. Pode-se verificar 

que existem variações entre as rosas, devido às influências do local onde 

está instalada cada uma das estações.  

 

 

Figura 90 - Rosa dos ventos para as estações de amostragem de Cubatão. 

 

 
Figura 91 - Rosa dos ventos para a estação de amostragem de Sorocaba. 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 357 

 
Figura 92 – Rosa dos ventos para as estações de amostragem da RMSP. 

 

 
Figura 93 - Rosa dos ventos para a estação de amostragem de Paulínia. 
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De maneira geral, pode-se afirmar que os ventos predominantes são 

provenientes de sudeste para os municípios do interior e de sudoeste para 

Cubatão, com exceção da estação de Santo Amaro, onde ocorrem ventos 

de norte em maior frequência do que de sudeste. 

 

Nos gráficos anteriores também se apresenta a porcentagem de calmaria 

para cada uma das estações analisadas. A calmaria ocorre quando a 

velocidade do vento em superfície é inferior a 0,5 m/s. A alta 

porcentagem de calmaria e ventos fracos favorecem o aumento da 

concentração de poluentes na superfície. Sendo assim, este é um 

parâmetro importante para verificação da qualidade do ar em certa 

localidade. 
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5.1.3. Qualidade do ar 

Os níveis de qualidade do ar podem ser afetados pelas diversas atividades 

humanas, destacando-se as que possuem processo de queima de 

combustível. Em geral, nos grandes centros urbanos ou no entorno de 

indústrias, rodovias, ferrovias e aeroportos, há maior concentração de 

gases e de material particulado na atmosfera, provenientes das atividades 

industriais e dos setores de transporte e de energia. 

 

A garantia de saúde e bem estar da população e do meio ambiente se dá 

a partir do atendimento aos limites de concentração para as principais 

substâncias que podem afetar a qualidade do meio ambiente. Estão 

descritos na tabela abaixo os padrões de qualidade do ar estabelecidos 

pela Resolução CONAMA nº 003/90. 

 

Tabela 58 – Padrões de qualidade do ar (Resolução CONAMA 003/90). 

Poluente 

Padrão 

primário 

[µg/m3] 

Padrão 

secundário 

[µg/m3] 

Tempo de 

média 

Partículas Totais 
em Suspensão (PTS) 

240(1) 
80 

150(1) 
60 

24 horas 
Anual(3) 

Partículas Inaláveis (PI) 
150(1) 

50 
150(1) 

50 
24 h              

anual(2) 

Fumaça 
150(1) 

60 
100(1) 

40 
24 h  

anual(2) 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
365(1) 

80 
100(1) 

40 
24 horas 
Anual(2) 

Monóxido de Carbono (CO) 
40.000(1) 
10.000(1) 

40.000(1) 
10.000(1) 

1 h                         
8 h 

Ozônio (O3) 160(1) 160(1) 1 h 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
320 
100 

190 
100 

1 h                       
anual(2) 

Notas: 
(1) não deve ser excedido mais do que uma vez por ano 
(2) média aritmética 
(3) média geométrica 

 

Nenhuma fonte pode emitir poluente acima dos limites de emissão nas 

fontes (existentes para várias atividades industriais e para veículos).  
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Além disso, todas as fontes em conjunto não podem afetar a qualidade do 

ar em níveis acima dos padrões de qualidade do ar. 

 

Portanto, esta seção apresenta um diagnóstico da qualidade do ar na área 

de influência da ferrovia, para em seguida, avaliar se a sua contribuição 

para o aumento da concentração dos principais gases emitidos pelas 

locomotivas é capaz ou não de alterar significativamente a qualidade do 

ar, comparando-se com os padrões de qualidade do ar. 

 

Em função da extensão do trecho, que é de aproximadamente 317 km, a 

melhor alternativa para a elaboração do diagnóstico ambiental da 

qualidade atmosférica é avaliar a base histórica dos dados monitorados 

pela rede de qualidade do ar do Estado de São Paulo.  Ao longo da linha 

férrea, várias estações automáticas e manuais estão operando e coletando 

dados continuamente, cujos dados são compilados e apresentados a 

seguir. 

 

5.1.3.1. Concentrações ambientais existentes 

Para fins de gestão da qualidade do ar é fundamental que a avaliação das 

informações ambientais seja feita considerando variação da qualidade do 

ar ao longo dos anos.  Assim, é possível verificar tendências de aumento 

ou diminuição da concentração de poluentes em cada cidade ou região a 

fim de estabelecer metas de controle ou planos para controle da poluição 

nos diferentes setores. 

 

No entanto, como ao longo do tempo há variação do número de 

indústrias, aumento ou diminuição da circulação de veículos nas diferentes 

regiões do estado, alteração da qualidade dos combustíveis e 

equipamentos industriais e outros fatores que interferem nas emissões 

atmosféricas, este relatório é baseado no conjunto de informações mais 

recentes publicadas pelo órgão responsável pela rede de monitoramento 
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(CETESB). Isto é feito para que seja diagnosticada a situação atual da 

qualidade do ar e para que a avaliação futura seja feita com base no 

impacto estimado para o empreendimento em estudo. Ou seja, somar-se-

á a contribuição da emissão gerada na operação da linha férrea duplicada 

ao que já existe no entorno. Os dados apresentados neste diagnóstico 

referem-se, portanto, ao “Relatório de qualidade do ar no estado de São 

Paulo 2009” (CETESB, 2010). 

 

De acordo com a Lei Estadual nº 9.034/94, o Estado de São Paulo está 

dividido em 22 UGRHIs (Unidades de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos). A UGRHI é estruturada no conceito de bacia hidrográfica e são 

agrupadas em quatro unidades vocacionais: industrial, em 

industrialização, agropecuária e conservação. A gestão da qualidade do ar 

e a rede de estações de monitoramento também estão no contexto desta 

divisão por unidade de gestão.  A figura abaixo mostra as 22 unidades do 

estado. O empreendimento está inserido nas unidades 5, 6, 7, 10 e 13.  

As quatro primeiras são caracterizadas como região industrial e a última 

como área em industrialização, conforme se observa nas figuras a seguir, 

que também mostram a localização das estações de qualidade do ar 

automáticas e manuais, respectivamente. 

 

 
Figura 94 – UGRHIs do estado de São Paulo e localização do empreendimento. 

(Fonte: CETESB, 2010 – Adaptado: EnvEx, 2010) 
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Figura 95 – Localização das estações da rede automática. 

(CETESB, 2010) 
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Figura 96 – Localização das estações da rede manual. 

(CETESB, 2010) 
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O presente diagnóstico avalia apenas os dados das estações de 

monitoramento da qualidade do ar das UGRHIs que estão nas áreas de 

influência do empreendimento. A tabela a seguir apresenta todos os 25 

municípios afetados pelo empreendimento e a respectiva UGRHI em que 

estão situados. Na fase de prognóstico ambiental, serão avaliadas 

também todas as 5 UGRHI afetadas, onde foram feitas simulações com 

modelo de dispersão de poluentes atmosféricos. 

 

Tabela 59 – Municípios afetados pelo empreendimento e respectivas UGRHI’s. 

Municípios 
Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 

Itirapina 13 – Tietê/Jacaré 

Rio Claro 

Ipeúna 

Santa Gertrudes 

Cordeirópolis 

Limeira 

Americana 

Nova Odessa 

Sumaré 

Hortolândia 

Campinas 

Indaiatuba 

Salto 

5 – Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

Itu 

Mairinque 

Alumínio 

São Roque 

10 – Tietê/Sorocaba 

Cotia 

Itapecerica da Serra 

São Lourenço da Serra 

Embu-Guaçu 

São Paulo 

6 – Alto Tietê 

Cubatão 

São Vicente 

Praia Grande 

7 – Baixada Santista 
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A rede de monitoramento estadual da qualidade do ar possui estações 

manuais ou automáticas nos principais municípios, principalmente nos que 

possuem fontes significativas de poluição. As tabelas a seguir mostram, 

para cada município, os que possuem e os que não possuem estações de 

qualidade do ar.  

 

Neste diagnóstico, para os casos em que não há estação instalada, a 

qualidade do ar média para o município é tomada a partir de uma estação 

que esteja próxima, mesmo que em município vizinho, ou pela 

concentração média da UGRHI em que ele se encontra. 

 

A seguir, são apresentadas as características das fontes de qualidade do 

ar nas UGRHI 13, 5, 10, 6 e 7, na ordem em que são cruzados pela linha 

férrea, no sentido de Itirapina até Perequê. 

 

Tabela 60 – Municípios impactados e suas estações de monitoramento no trecho 

Itirapina – Evangelista. 

Trecho 

1 
Municípios Estações de monitoramento no município 

1 Itirapina Não há 

2 Rio Claro Não há 

3 Ipeúna Não há 

4 Santa Gertrudes E. M. Santa Gertrudes - Jd. Luciana 

5 Cordeirópolis E. M. Cordeirópolis - Módolo 

6 Limeira E. M. Limeira - Boa Vista, E. M. Limeira - Centro 

7 Americana E. A. Americana, E. M. Americana - Centro 

8 Nova Odessa Não há 

9 Sumaré Não há 

10 Hortolândia Não há 

11 Campinas 
E. A. Campinas-Centro, E. M. Campinas-Centro 

(no mesmo local). 

12 Indaiatuba Não há 

13 Salto E. M. Salto - Centro 

14 Itu E. M. Itu - Centro 

15 Mairinque Não há 
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Trecho 

1 
Municípios Estações de monitoramento no município 

16 Alumínio Não há 

17 São Roque Não há 

18 Cotia Não há 

19 Itapecerica da Serra Não há 

20 
São Lourenço da 

Serra Não há 

21 Embu-Guaçu Não há 

22 São Paulo 

E. A. Parelheiros, E. A. Santo Amaro, E. M. 
Santo Amaro, E. A. Congonhas, E. M. Moema, 
E. A. Ibirapuera e E. M. Ibirapuera (no mesmo 
local), E. A. IPEN-USP, E. A. Pinheiros e E. M. 
Pinheiros (no mesmo local), E. A. Cerqueira 
César e E. M. Cerqueira César (no mesmo 

local), E. A. Cambuci (desativada em 2008), E. 
A. Centro, E. M. Praça da República, E. M. 

Parque D. Pedro II, E. A. Moóca, E. A. Santana, 
E. M. Tatuapé, E. A. Nossa Senhora do Ó, E. A. 

Itaquera - EM 

 

 

Tabela 61 – Municípios impactados e suas estações de monitoramento no trecho 

Paratinga – Perequê. 

Trecho 

2 
Municípios Estações de monitoramento no município 

23 Cubatão 
E. A. Cubatão - Vale do Mogi, E. A. Cubatão - 

Vila Parisi e E. M. Cubatão - Vila Parisi (no 
mesmo local), E. A. Cubatão - Centro  

24 São Vicente Não há 

25 Praia Grande Não há 

 

5.1.3.1.1. Diagnóstico da UGRHI 13 - Tietê/Jacaré 

Esta unidade é caracterizada principalmente pela presença da 

agroindústria e agropecuária. Há, na região, grandes usinas de açúcar e 

álcool. As instalações industriais dessas usinas e queimadas nas áreas de 

cultivo da cana-de-açúcar estão entre as principais fontes de poluentes. 

Algumas culturas como a laranja e a pecuária também são importantes, 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 367 

sendo esta última para o suprimento de frigoríficos e curtumes. Nas 

maiores cidades o fluxo veicular também é uma importante fonte de 

poluição. 

 

Na UGRHI 13 a qualidade do ar é monitorada a partir de estações de 

medição de fumaça e de dióxido de enxofre através de amostrador 

passivo nos municípios de Araraquara e São Carlos. Em 2008, os 

municípios de Araraquara, Bauru e Jaú passaram a contar com estações 

fixas automáticas, em função do número de habitantes e pelo porte das 

fontes de poluição atmosférica industriais, agroindustriais e veiculares. 

Nessas estações são monitoradas as partículas inaláveis (PI), os óxidos de 

nitrogênio, óxidos de enxofre e ozônio. 

 

O município de Itirapina, onde haverá parte da duplicação da linha férrea 

é o único que faz parte desta unidade de gerenciamento.  O início do 

trecho ferroviário de Itirapina está localizado a aproximadamente 30 km 

da estação mais próxima, que fica no centro de São Carlos. Itirapina tem 

menos de 13 mil habitantes e, por isso, sua qualidade do ar não sofre 

siginificativamente o efeito de frota veicular. 

 

Quanto à qualidade do ar monitorada durante o ano de 2009, os dados 

mostram que não houve registro de nenhuma violação do padrão primário 

de qualidade diário para a substância PI (que é 150 µg/m³) nas estações 

da UGRHI 13.  No caso das médias anuais, o padrão de longo prazo (50 

µg/m³) também não foi violado. 

 

Para o parâmetro fumaça (FMC), também não ocorreu ultrapassagem dos 

padrões diário (150 µg/m³) e anual (60 µg/m³) de FMC nas estações da 

UGRHI 13 em 2009, e não existem variações significativas das 

concentrações médias nos últimos anos. 
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Para o monitoramento passivo de SO2, os valores obtidos estão bem 

abaixo do padrão de qualidade do ar anual e são inferiores ao limite de 

detecção do método. 

 

Para os óxidos de nitrogênio (NO e NO2), também não há registro de 

ultrapassagem do padrão horário (320 µg/m³) nas estações da UGRHI 13, 

no ano de 2009. A qualidade do ar foi predominantemente boa para o NO2 

em todas as estações. 

 

Para o poluente secundário ozônio – O3, o padrão horário (160 µg/m³) 

também não foi violado e os dados indicaram melhoria da qualidade do ar 

em relação ao ano anterior.  

 

Portanto, não foram observadas ultrapassagens dos padrões de qualidade 

do ar dos poluentes monitorados nas estações desta unidade vocacional 

onde se insere o município de Itirapina. 

 

5.1.3.1.2. Diagnóstico da UGRHI 5 – Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

Esta unidade é caracterizada pela presença de industriais nos setores de 

telecomunicações e informática, montadoras de automóveis, refinaria de 

petróleo, papel e celulose, alimentos, usinas sucroalcooleiras, produtos 

alimentícios e têxteis. No setor primário, a cana-de-açúcar é a lavoura 

predominante, seguida por hortifruticultura, com destaque para a 

citricultura. 

 

Em termos de fontes de poluição do ar, destacam-se as cidades 

Campinas, em função das fontes veiculares, e Paulínia, devido ao pólo 

industrial. A rede de monitoramento conta com seis estações automáticas 

fixas: em Americana, Campinas, Jundiaí, Paulínia, Paulínia – Sul e 

Piracicaba. Existem também algumas estações manuais, destacando-se as 
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que estão na área de influência do empreendimento: Santa Gertrudes, 

Cordeirópolis, Limeira, Americana e Salto. 

 

A Região Metropolitana de Campinas, que possui uma população em torno 

de 2,8 milhões habitantes e uma frota aproximada de 1,5 milhões 

veículos, é o mais afetado pelos efeitos da urbanização. No município de 

Paulínia, a qualidade do ar também é um fator importante pela presença 

de um grande parque industrial.  

 

Em 2009, as concentrações diárias máximas de PI indicam uma única 

ocorrência de ultrapassagem do padrão diário de partículas inaláveis (150 

µg/m³) dentre as estações. Esta única ultrapassagem de padrão que 

ocorreu na estação manual Santa Gertrudes - Jardim Luciana. Em Santa 

Gertrudes estão instaladas diversas indústrias de pisos cerâmicos, cujas 

atividades são potenciais fontes de material particulado para a atmosfera. 

Em 2009 houve redução das concentrações médias anuais de PI em 

relação aos anos anteriores, porém isto pode ter sido influenciado pelas 

condições meteorológicas mais favoráveis à dispersão dos poluentes 

observadas em 2009. 

 

As partículas totais em suspensão (PTS) são monitoradas somente na 

estação de Cordeirópolis-Módolo, onde estão instaladas diversas indústrias 

de pisos cerâmicos, cujas atividades são, como já citado, fontes potenciais 

de material particulado para a atmosfera. No critério de exposição de 

curto prazo, as maiores concentrações diárias medidas em 2009, foram 

137 µg/m³ e 128 µg/m³, valores bem abaixo do padrão de qualidade de 

240 µg/m³ e menores do que os observados nos anos anteriores. Em 

2009, a média geométrica anual da PTS ficou abaixo do padrão de longo 

prazo de 80 µg/m³, sendo a menor observada nos últimos dez anos. 

 

Para o parâmetro SO2, que é avaliado através de monitores passivos 

localizados em diversos municípios e nas estações automáticas de 
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Paulínia. Tanto o PQAr anual (80 µg/m³) quanto o diário (365 µg/m³) 

permaneceram abaixo dos padrões para todos locais. Em 2009, foi obtido 

em Paulínia-Bairro Cascata o maior valor de média anual de 14 µg/m³, e o 

segundo maior valor, 6 µg/m³, foi obtido em Paulínia - Santa Terezinha e 

na estação automática de Paulínia. No curto prazo, a concentração 

máxima diária registrada na estação de Paulínia foi 20 µg/m³. 

 

Em 2009, o CO foi monitorado na estação Campinas-Centro, alcançando a 

máxima média de 8 horas de 3,3 ppm, abaixo do padrão de qualidade do 

ar de 9 ppm (média de 8 horas). Observa-se também que houve uma 

redução gradativa das concentrações na estação de Campinas. 

 

Não houve, em 2009, violação do padrão de qualidade do ar de NO2, 

sendo que as concentrações médias anuais ficaram bem abaixo do 

padrão. 

 

O monóxido de nitrogênio (NO) não possui padrão legal de qualidade, mas 

é um poluente importante no ciclo fotoquímico de formação do ozônio. A 

máxima concentração média anual em 2009 foi de 13 µg/m³, obtida para 

a estação Paulínia-Sul. 

 

Para o ozônio, as estações de Jundiaí e Piracicaba apresentaram o maior 

número de dias em que o padrão de 1 hora (160 µg/m³) foi ultrapassado 

em 2009. As estações de Jundiaí e Piracicaba apresentaram o maior 

número de dias em que o padrão de 1 hora foi ultrapassado em 2009. Em 

Americana houve ultrapassagens do padrão de ozônio, além de ter 

atingido o nível de atenção. Apesar de também ter atingido a qualidade 

“má”, houve aumento da qualidade “boa” em relação aos anos anteriores 

em Americana. 

 

Em relação às emissões atmosféricas, essas cidades possuem fontes de 

emissões industriais expressivas, caso de Paulínia; provenientes da 
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queima de palha de cana, caso de Piracicaba; e de fontes veiculares, 

principal fonte de emissões atmosféricas de Campinas. 

 

5.1.3.1.3. Diagnóstico da UGRHI 10 – Tietê/Sorocaba 

Nesta região, as atividades industriais mais importantes são alimentícia, 

metalúrgica e extrativista. Na agricultura os cultivos de braquiária, cana-

de-açúcar, milho e olericultura são os mais significativos. Nos últimos 

anos a bacia registrou um aumento da urbanização. 

 

Dada a grande população de quase 600 mil habitantes e o porte das 

fontes industriais e veiculares, Sorocaba conta com uma estação 

automática fixa localizada na região central. 

 

Nesta unidade, ao longo de 2009, os padrões de qualidade do ar para as 

substâncias monitoradas em geral foram respeitados, tanto para as 

concentrações máximas diárias quanto para as médias anuais. Apenas em 

Sorocaba têm sido observadas algumas poucas ultrapassagens do padrão 

de ozônio nos últimos anos, sem atingir o nível de atenção. 

 

5.1.3.1.4. Diagnóstico da UGRHI 6 – Alto Tietê 

A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP abrange a maior parte do 

território da UGRHI Alto Tietê. Essa bacia é cercada ao norte pela Serra da 

Cantareira, também orientada no sentido leste-oeste e com altitudes que 

atingem até 1200 metros, e a leste-sul pelo reverso da Serra do Mar, com 

altitudes que, em geral, ultrapassam 800 metros. Está distante cerca de 

45 km do Oceano Atlântico. A qualidade do ar nesta UGRHI é 

caracterizada a partir das várias estações de monitoramento localizadas 

nos municípios da RMSP, distribuídas em função da população e das 

diversas condições de emissão de poluentes atmosféricos. Em 2009, a 

UGRHI 6 contou com medições automáticas em 21 estações fixas e uma 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 372 

móvel. Já de monitoramento manual são 14. Nesta unidade existe 

também um maior número de informações meteorológicas de outras 

instituições, as quais complementam as análises de qualidade do ar na 

região. Dada a abrangência da RMSP, parte das análises pode ser 

extrapolada para o domínio da UGRHI como um todo. 

 

Destacam-se no setor industrial atividades relacionadas à metalurgia, 

produção de calçados e artefatos de tecidos, editoras e gráficas, produção 

de matérias plásticas, mecânica e automobilística, entre outros. Já no 

setor não industrial sobressaem-se serviços do comércio varejista, 

comércio atacadista, a crescente implantação de loteamentos e outras 

atividades. 

 

A deterioração da qualidade do ar na RMSP é decorrente das emissões 

atmosféricas de cerca de 2000 indústrias de alto potencial poluidor e da 

frota registrada de aproximadamente 9,7 milhões de veículos (PRODESP, 

2009). Segundo dados da CETESB, esta é composta por 7,9 milhões de 

veículos do ciclo Otto, 515 mil veículos a diesel e 1,3 milhão de motos, 

que representam cerca de 1/5 do total nacional. De acordo com as 

estimativas de 2009, essas fontes de poluição são responsáveis pela 

emissão para a atmosfera dos seguintes poluentes: 1,57 milhões de t/ano 

de monóxido de carbono, 382 mil t/ano de hidrocarbonetos, 376 mil t/ano 

de óxidos de nitrogênio, 63,0 mil t/ano de material particulado total e 

25,5 mil t/ano de óxidos de enxofre. Desses totais, os veículos são 

responsáveis por 97% das emissões de CO, 97% de HC, 96% de NOX, 

40% de MP e 32% de SOX. 

 

Em 2009, foi registrada uma única ultrapassagem do padrão de qualidade 

para partículas inaláveis, para curto prazo, na estação Parelheiros. O 

percentual de eventos de qualidade “inadequada” e “regular” diminuiu 

sensivelmente a partir de 2004, mantendo-se praticamente estável nos 

anos seguintes. O percentual de qualidade do ar “boa” foi o maior dos 
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últimos dez anos, o que também está associado às condições favoráveis à 

dispersão de poluentes primários em função das ocorrências de chuvas 

acima da média climatológica, bem como do maior número de dias dessas 

ocorrências nos meses de inverno. Por outro lado, comparando-se os 

dados dos anos de 2000 e 2009, quando houve um número similar de dias 

desfavoráveis à dispersão de poluentes, verifica-se que houve uma 

evolução de eventos de qualidade “boa”, que deve ser resultado das ações 

e programas de controle de emissões. 

 

As maiores concentrações anuais de partículas inaláveis, dentre as 

estações com monitoramento representativo no ano, ocorreram para 

Centro, Parelheiros e Osasco, mas não chegaram a ultrapassar o padrão 

de longo prazo (50 µg/m³). As maiores concentrações obtidas tanto na 

estação Centro quanto na estação Parelheiros se devem às alterações 

ocorridas no entorno das estações durante o ano. Na estação Centro está 

associada às reformas externas nas dependências da Biblioteca Municipal 

e na estação Parelheiros, às movimentações de caminhões, com 

transporte de terra, em função das obras do Rodoanel. 

 

Por ter em grande parte sua origem nas emissões veiculares, houve uma 

redução deste poluente na atmosfera em comparação com os valores que 

eram encontrados no final da década de 90 e início dos anos 2000, em 

função da realização dos diversos programas de controle de emissão. 

Desde 2006, no entanto, houve uma interrupção na tendência de queda 

que vinha sendo observada, ocorrendo nova diminuição em 2009, 

influenciada pelas condições meteorológicas favoráveis à dispersão dos 

poluentes observadas neste ano. 

 

Não houve ultrapassagem do padrão de qualidade do ar de curto prazo 

para fumaça. Verificou-se lenta tendência de melhora nesta UGRHI para o 

parâmetro FMC (fumaça), com aumento do percentual de dias com 

qualidade “boa” nos últimos dez anos. 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 374 

Para partículas totais em suspensão (PTS), o padrão diário de qualidade 

do ar não foi ultrapassado nenhuma vez ao longo de 2009 nos pontos 

monitorados. Além disso, houve aumento do percentual de qualidade do 

ar “boa” em relação aos anos anteriores. 

 

A maior média geométrica anual foi registrada em Congonhas, inclusive 

com ultrapassagem do padrão anual de qualidade. 

 

A maior média anual de SO2 foi registrada na estação Congonhas, 12 

µg/m³, valor este bem abaixo inclusive do padrão anual secundário de 

qualidade do ar de 40 µg/m³. Esta estação se caracteriza pela 

proximidade de grande fluxo de veículos (Avenida dos Bandeirantes) e, 

portanto, avalia os níveis de exposição a este poluente em locais de 

tráfego intenso de veículos a diesel. As demais estações apresentam 

concentrações ainda menores, e no caso dos pontos de monitoramento 

com amostradores passivos, se aproximam do limite de detecção do 

método. 

 

Não houve registro de ultrapassagem do padrão de qualidade do ar de 8 

horas para monóxido de carbono.  

 

Vale destacar que as concentrações atuais, apesar do aumento da frota 

nesta unidade, são bem menores que as observadas na década de 90, 

principalmente, devido à redução das emissões dos veículos leves novos, 

em atendimento aos limites cada vez mais rígidos do PROCONVE, 

associada à renovação da frota circulante. 

 

Em 2009, foram observadas duas ultrapassagens do padrão de curto 

prazo (320µg/m³) para NO2, ambas na estação Congonhas. As 

concentrações médias anuais de NO2 ficaram abaixo do padrão anual de 

qualidade do ar de 100 µg/m³, com a estação Congonhas apresentando o 

maior valor. 
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O ozônio ultrapassou o padrão em 57 dias, considerando-se todas as 

estações que medem este poluente, o que representa 16% dos dias do 

ano. O maior número de ultrapassagens ocorreu nos meses de primavera 

e verão. Em 2009, a estação Santo Amaro apresentou o maior número de 

dias de ultrapassagens do padrão (160 µg/m³), 23, sendo que em 4 

destes foi também excedido o nível de atenção (200 µg/m³). Em seguida, 

vêm as estações Santana, IPEN-USP e Ibirapuera, que também tiveram o 

nível de atenção excedido. 

 

5.1.3.1.5. Diagnóstico da UGRHI 7 – Baixada Santista 

Os municípios de Santos e Cubatão centralizam as mais importantes 

atividades econômicas desta UGRHI. Santos pela situação de pólo regional 

e por abrigar o principal terminal portuário do país, e Cubatão pela 

concentração dos mais importantes complexos da indústria de base 

brasileira. A atividade da pesca extrativa marinha é também uma 

importante como atividade comercial. 

 

Nesta região destaca-se que as condições de dispersão dos poluentes 

dentro da área de Cubatão são fortemente influenciadas pela topografia 

local.  

 

Cubatão ficou conhecida como uma área afetada por problemas sérios de 

poluição atmosférica, em função das grandes emissões de poluentes 

industriais, da sua topografia acidentada e das condições meteorológicas 

desfavoráveis à dispersão de poluentes. Com uma área de 142 km2 e 

aproximadamente 124 mil habitantes, Cubatão dista cerca de 40 km da 

cidade de São Paulo. 

 

A avaliação da qualidade do ar em Cubatão tem mostrado que a poluição 

atmosférica industrial se mostra como um problema totalmente diferente 

daquele visto nos grandes centros urbanos. É importante ressaltar que as 
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altas concentrações de poluentes em Cubatão são observadas quase que 

exclusivamente na região industrial, e que os níveis de concentração de 

alguns poluentes monitorados permanentemente na região central são 

semelhantes aos observados em alguns bairros da RMSP. Na região 

central, o ozônio é o único poluente que viola os padrões de qualidade do 

ar, sendo que em 2009 houve um número ligeiramente maior de 

ultrapassagens do padrão do que nos anos mais recentes. 

 

Os graves danos à vegetação estiveram sob estudo da CETESB e os dados 

disponíveis revelaram que um dos mais importantes agentes fitotóxicos 

encontrados na região são os fluoretos (sólidos e gasosos). As 

concentrações elevadas de material particulado, dos componentes do 

processo fotoquímico e os teores de dióxido de enxofre provavelmente 

também desempenham um papel auxiliar nos danos observados. O 

problema de poluição do ar em Cubatão, a despeito de sua complexidade, 

tem seu equacionamento avançado e parte dos planos de controle já foi 

consolidada. Além da ênfase ao cumprimento das metas de controle 

estabelecidas, deve-se ressaltar o estabelecimento de um rígido programa 

de manutenção das reduções obtidas. Dada a grande quantidade de 

equipamentos de controle instalados, é de fundamental importância um 

programa de vigilância das condições de seu funcionamento, uma vez que 

tão importante quanto a instalação do sistema de controle é sua operação 

e manutenção adequada (CETESB, 2010). 

 

5.1.3.1.6. Classificação do grau de saturação dos municípios 

De acordo com o relatório de qualidade do ar de 2009 do estado de São 

Paulo (CETESB, 2010), a classificação dos municípios quanto ao grau de 

saturação está resumida na tabela a seguir. 
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Tabela 62 – Municípios diretamente impactados e seu grau de saturação. 

Municípios Unidade vocacional Classificação de saturação 

Itirapina Em industrialização Em vias de saturação por O3 

Rio Claro Industrial Com saturação moderada por O3 

Ipeúna Industrial Com saturação moderada por O3 

Santa Gertrudes Industrial 
Com saturação severa por MP e saturação séria por 

O3 

Cordeirópolis Industrial 
Em vias de saturação por MP e saturação séria por 

O3 

Limeira Industrial 
Com saturação moderada por MP e saturação séria 

por O3 
Americana Industrial Com saturação séria por O3 

Nova Odessa Industrial Com saturação séria por O3 

Sumaré Industrial Com saturação séria por O3 

Hortolândia Industrial Com saturação séria por O3 

Campinas Industrial Com saturação séria por O3 

Indaiatuba Industrial Com saturação séria por O3 

Salto Industrial Em vias de saturação por O3 

Itu Industrial Com saturação séria por O3 

Mairinque Industrial Com saturação moderada por O3 

Alumínio Industrial Com saturação moderada por O3 

São Roque Industrial 
Em vias de saturação por MP e saturação séria por 

O3 

Cotia Industrial 
Em vias de saturação por MP e saturação séria por 

O3 
Itapecerica da Serra Industrial Em vias de saturação 

São Lourenço da 
Serra Industrial Em vias de saturação 

Embu-Guaçu Industrial Em vias de saturação 

São Paulo Industrial 
Com saturação moderada (moderada por MP, em 
vias de saturação por CO e NO e saturação severa 

por O3) 

Cubatão Industrial 
Com saturação severa por MP e saturação séria por 

O3 
São Vicente Industrial Com saturação séria por O3 

Praia Grande Industrial Com saturação séria por O3 

 

5.1.3.1.7. Concentração de fundo para os municípios afetados 

De acordo com os dados divulgados no relatório de qualidade do ar de São 

Paulo, a tabela a seguir apresenta as concentrações estimadas para as 

UGRHI’s afetadas pelo empreendimento. 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 378 

 

Essas concentrações são baseadas nos dados do relatório de 2009.  No 

caso de não disponibilidade do dado por não haver estação operando para 

algumas substâncias indica-se na tabela por “ND”. 

 

Tabela 63 – Concentrações estimadas para UGRHI’s. 

Unidade de Gerenciamento de 

 Recursos Hídricos 
Concentrações para UGRHI’s 

[CO] máxima em ppm (8h): ND 

[SO2] em µg/m³: 3 

[NO2] máxima (1h): 139 

[NO] em µg/m³: 4 

[NOx] em ppb: 14 

PTS em µg/m³: ND 

MP10 em µg/m³: 29 

FMC em µg/m³: 123 

13 – Tietê/Jacaré 

[O3] máxima em µg/m³ (1h): 127 

[CO] máxima em ppm (8h): 3,3 

[SO2] em µg/m³: 102 

[NO2] máxima (1h): 109 

[NO] em µg/m³: 13 

[NOx] em ppb: 19 

PTS em µg/m³: 66 

MP10 em µg/m³: 227,5 

FMC em µg/m³: 196,5 

5 – Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

[O3] máxima em µg/m³ (1h): 250 

[CO] máxima em ppm (8h): ND 

[SO2] em µg/m³: 125 

[NO2] máxima (1h): 126 

[NO] em µg/m³: 11 

[NOx] em ppb: 62 

PTS em µg/m³: ND 

MP10 em µg/m³: 182 

FMC em µg/m³: 164 

10 – Tietê/Sorocaba 

[O3] máxima em µg/m³ (1h): 182 

6 – Alto Tietê [CO] máxima em ppm (8h): 6,4 
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Unidade de Gerenciamento de 

 Recursos Hídricos 
Concentrações para UGRHI’s 

[SO2] em µg/m³: 143 

[NO2] máxima (1h): 154 

[NO] em µg/m³: 52 

[NOx] em ppb: 62 

PTS em µg/m³: 49 

MP10 em µg/m³: 39,5 

FMC em µg/m³: 29 

[O3] máxima em µg/m³ (1h): 212 

[CO] máxima em ppm (8h): ND 

[SO2] em µg/m³: 64 

[NO2] máxima (1h): 78 

[NO] em µg/m³: 32 

[NOx] em ppb: 62 

PTS em µg/m³: 138 

MP10 em µg/m³: 181 

FMC em µg/m³: 176 

7 – Baixada Santista 

[O3] máxima em µg/m³ (1h): 181 

 

 

Para caracterizar a concentração de fundo existente para cada município, 

utilizou-se Tabela 16. Os valores foram atribuídos com a seguinte 

hierarquia: 

• Concentração medida em estação de qualidade do ar no município 

(ou apenas estações mais próximas ao empreendimento, no caso de 

municípios com várias estações); 

• No caso de dados faltantes por defeito em estações de 

monitoramento, alguns valores foram obtidos pelos relatórios de 

qualidade do ar de anos anteriores da CETESB; 

• Para substâncias não monitoradas nas estações do município, o 

valor é dado por outra estação próxima; 

• Na ausência de estação na região, o valor é calculado com a média 

representativa para a UGRHI. 
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No caso específico de Cubatão, para calcular as médias de concentrações 

foram utilizados dados de 4 estações existentes no município: 

• Estação Automática Cubatão - Vale do Mogi; 

• Estação Automática Cubatão - Vila Parisi; 

• Estação Manual Cubatão - Vila Parisi; 

• Estação Automática Cubatão – Centro. 

 

Já para o município de São Paulo, foram utilizados dados das 4 estações 

mais próximas da linha férrea: 

• Estação Automática Taboão da Serra; 

• Estação Manual Moema; 

• Estação Manual Santo Amaro; 

• Estação Automática Parelheiros. 

 

A concentração de fundo do parâmetro CO estimada para a UGRHI 13 é a 

mesma da UGRHI 5 pois a estação que monitora CO e está mais próxima 

de Itirapina é a Estação Automática Campinas-Centro. Destaca-se ainda 

que a concentração de fundo do parâmetro CO estimada para a UGRHI 7 é 

4,3 ppm porque esta foi a 1ª máxima em ppm (8h) no ano de 2009 para a 

E. A. Parelheiros (mais próxima da linha com monitoramento de CO). 

 

A concentração de fundo para o parâmetro PTS estimada para a UGRHI 13 

é a mesma da UGRHI 5 porque a estação que monitora PTS e está mais 

próxima de Itirapina é a Estação Manual Cordeirópolis – Módolo. 

 

A concentração de fundo do parâmetro CO para a UGRHI 10 é 4,7 ppm 

porque esta foi a 1ª máxima em ppm (8h) no ano de 2009 para a Estação 

Automática Osasco (mais próxima da linha com monitoramento de CO). 

 

A concentração de fundo do parâmetro PTS para a UGRHI 10 é 88 µg/m³ 

porque esta foi a média geométrica anual (2009) para a Estação Manual 
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Osasco (mais próxima da linha com monitoramento de PTS), embora 

esteja localizada na UGRHI 6 – Alto Tietê. 

 

A tabela abaixo apresenta as concentrações estimadas para os municípios 

em estudo. 

 

Tabela 64 – Concentrações estimadas para cada município. 

Municípios 
Nome das 

estações 

[CO] 

máxima 

em 

ppm 

(8h) 

[SO2] 

em 

µg/m³ 

[NO] 

em 

µg/m³ 

[NOx] 

em 

ppb 

[PTS] 

em 

µg/m³ 

[MP10] 

em 

µg/m³ 

Itirapina Não possui 3,3 3 4 14 66 29 
Rio Claro Não possui 3,3 7,8 13 21 66 44,6 
Ipeúna Não possui 3,3 7,8 13 21 66 44,6 

Santa 
Gertrudes 

E. M. Santa 
Gertrudes - Jd. 

Luciana 
3,3 7,8 13 21 66 80 

Cordeirópolis 
E. M. 

Cordeirópolis - 
Módolo 

3,3 7,8 13 21 66 44,6 

Limeira 
E. M. Limeira - 

Boa Vista 3,3 3 13 21 66 45 

Americana 
E. A. 

Americana 
3,3 4 13 21 66 32 

Nova Odessa Não possui 3,3 7,8 13 21 66 44,6 
Sumaré Não possui 3,3 7,8 13 21 66 44,6 

Hortolândia Não possui 3,3 7,8 13 21 66 44,6 

Campinas 
E. A. Campinas 

- Centro 3,3 3 13 21 66 30 

Indaiatuba Não possui 3,3 7,8 13 21 66 44,6 

Salto 
E. M. Salto - 

Centro 
3,3 7,8 13 21 66 44,6 

Itu 
E. M. Itu - 

Centro 4,7 3 11 19 88 28 

Mairinque Não possui 4,7 3 11 19 88 28 
Alumínio Não possui 4,7 3 11 19 88 28 

São Roque Não possui 4,7 3 11 19 88 28 
Cotia Não possui 6,4 3 52 19 49 39,5 

Itapecerica 
da Serra 

Não possui 6,4 3 52 19 49 39,5 

São 
Lourenço da 

Serra 
Não possui 6,4 3 52 19 49 39,5 

Embu-Guaçu Não possui 6,4 3 52 19 49 39,5 
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Municípios 
Nome das 

estações 

[CO] 

máxima 

em 

ppm 

(8h) 

[SO2] 

em 

µg/m³ 

[NO] 

em 

µg/m³ 

[NOx] 

em 

ppb 

[PTS] 

em 

µg/m³ 

[MP10] 

em 

µg/m³ 

São Paulo 

Média das 4 
estações mais 
próximas da 

linha 

5,4 3 52 19 49 39,5 

Cubatão 
Média das 4 

estações 
municipais 

4,3 16 119 44 138 46,1 

São Vicente Não possui 4,3 12 32 42 138 29 
Praia Grande Não possui 4,3 12 32 42 138 29 
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5.1.4. Geologia 

O traçado ferroviário Itirapina/Cubatão abrange unidades 

litoestratigráficas que apresentam idades desde o Proterozóico até o 

recente. As unidades na porção sul e sudeste são de um modo geral mais 

antigas, e representam o embasamento sobre a qual se desenvolveu a 

Bacia do Paraná. Esta unidade apresenta sedimentos que definem uma 

cobertura às rochas mais antigas do embasamento. 

 

Para a descrição das unidades foram consideradas as seguintes 

definições: 

 

- Caracterização regional: consiste na AII. Serão apresentadas de uma 

forma sucinta, ressaltando aspectos importantes relativos a estruturas, 

deformação, estratigrafia e grau de alteração.  

 

- Caracterização local: consiste na área referente a AID e ADA. Será 

abordada a descrição detalhada do local em que a ferrovia será 

implantada. Serão descritos aspectos relativos a estruturas, idades, grau 

de alteração, grau de deformação, estratigrafia e aspectos relevantes que 

forem considerados importantes.  

 

Os terrenos atingidos diretamente pelas obras serão avaliados com 

detalhamentos de cunho geotécnico, da mecânica das rochas e solos. 

 

Serão elaborados perfis geológicos em toda a extensão da AID. O estudo 

também será auxiliado por imagens de satélite e observações de campo. 
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5.1.4.1. Geologia regional 

As unidades relativas ao aspecto regional possuem idades que variam do 

Proterozóico ao Cenozóico, conforme observado na coluna estratigráfica 

(figura 97). O mapa geológico regional está apresentado em anexo. 
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Figura 97 – Coluna estratigráfica da região de estudo. 
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• Grupo Votuverava 

 

Esta unidade foi descrita por Bigarella e Salamuni (1958), como Grupo 

Votuverava sendo constituída de filitos, metacalcários, mármores, 

metamargas, quartzitos e metaconglomerados. A idade é 

Mesoproterozóica. Posteriormente, foi definida como formação junto com 

a formação Capiru, definindo o Grupo Açungui. Contudo, as duas 

classificações litoestratigráficas têm sido utilizadas. Neste estudo, 

considerou-se a unidade Votuverava como grupo.  

 

É constituída de metassedimentos síltico-argilosos, incluindo metassiltitos, 

micaxistos, filitos grafitosos, metarritimitos, ardósias, sericita-xistos, 

quartzo xistos, com intercalações de lavas e tufos básicos 

metamorfizados. Apresenta, também, metacalcários cinza claros e escuros 

intercalados com material impuro, metacalcáreos rítmicos, acinzentados 

com intercalações de metapelitos, metarenitos e metarcósios. Ocorrem, 

ainda, quartzitos maciços, brancos, puros, friáveis, de granulação fina, 

aspecto sacaroidal e por vezes ferruginosos intercalações de estaurolita-

moscovita-biotita xistos e micaxistos. Esta unidade possui extensos 

pacotes de metacalcários calcíticos, com teores de MgO muito baixos, bem 

como a série de pequenos stocks graníticos encaixados, alinhados no 

rumo NE-SW (BIGARELLA E SALAMUNI, 1958).  

 

A fácies de metamorfismo é considerada como xisto verde com baixa 

pressão e temperatura (ALMEIDA e EBERT, 2001). 

 

Na região de estudo possui uma série de lineamentos NE. Entre estes 

lineamentos destaca-se zona de cisalhamento Taxaquara. Esta estrutura 

determina a separação de dois compartimentos: o Conjunto São Roque 

(ao norte) e o Conjunto Paranapiacaba (ao sul), permeados por rochas 

sedimentares Cenozóicas. O sentido do movimento foi dextral e 

transcorrente (ALMEIDA e EBERT, 2001).  
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A unidade Votuverava está situada a sul do trecho ferroviário em questão. 

Abrange parte dos municípios de São Roque, Cotia e Mairinque. 

 

• Grupo Serra do Itaberaba 

 

É constituído por rochas básicas de composição toleiítica dispostas na 

base da seqüência, as quais se associam rochas vulcanoclásticas e, 

subordinadamente, rochas de composição intermediária. Na porção 

intermediária é composta por sedimentos de composição pelítica com 

algumas gradações laterais para metapsamitos puros ou impuros. Em 

menor volume afloram rochas cálcio-silicáticas, micaxistos, xistos, 

metassedimentos grafitosos e ferruginosos e formações ferríferas.  A 

idade é Mesoproterozóica (CARNEIRO, 1983). 

 

Foram formadas em ambiente oceânico. A unidade vulcânica capeada por 

metassedimentos pelágicos com turbiditos mais abundantes no topo. Essa 

unidade foi metamorfisada em dois eventos, o mais antigo de grau médio 

e de pressão intermediária, e o segundo é o mesmo que afetou o Grupo 

São Roque, mas, por estar num nível crustal um pouco mais inferior, 

alcançou até o início do grau médio. 

 

São observados alinhamentos predominantemente NE.  Alguns destes 

lineamentos são configurados como falhas definidas. 

 

Esta unidade ocorre na porção sul e central da área avaliada. Engloba 

parte dos municípios de São Roque, Mairinque e Alumínio. 

 

• Grupo São Roque 

 

Esse grupo foi subdividido litoestratigraficamente, da base para o topo, 

nas seguintes formações: 
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- Formação Pirapora do Bom Jesus: formada por metabasitos com pillow-

lavas e rochas vulcanoclásticas, filitos carbonáticos e metadolomitos com 

biohermas estromatolíticos (CARNEIRO, 1983);  

 

- Formação Estrada dos Romeiros, constituída por rochas arenosas e 

pelíticas; 

 

- Formação Piragibu: formada por metaturbiditos distais, com filitos 

sericíticos ou cloríticos, com biotita e muscovita detrítica, laminados a 

bandados, que gradam para filitos carbonáticos, além de corpos de 

metabasitos e metassedimentos turfíticos muito subordinados.  

 

Essa unidade foi depositada em ambiente litorâneo, de talude e de base 

de talude continental e foi metamorfisada em grau baixo, em regime de 

baixa pressão. Aflora sobre a unidade seguinte e os contatos são 

discordantes ou tectônicos, ao longo de zonas de cavalgamento e 

transcorrentes (CARNEIRO, 1983). 

 

Apresentam comumente estruturas bandadas ou laminadas, dadas pela 

altemância de leitos mais ou menos quartzosos ou micáceos, muito 

freqüentemente com estruturas primárias preservadas, como 

estratificações rítmicas, gradacional cruzada, seqüências de Bouma, 

marcas de ondas, estromatólitos, brechas etc. (BETTENCOURT & 

WERNICK, 1974; HACKSPACHER et al., 1992). Subordinadamente 

ocorrem metaconglomerados, metarcósios, metagrauvacas, quartzitos, 

cálcio-xisto, calcários metamórficos e metabasitos, geralmente formando 

lentes de dimensões variadas. O conjunto dos litotipos foi metamorfisado 

na fácies xisto verde de baixa pressão, localmente alcançando grau 

metamórfico mais elevado devido à intrusão de corpos graníticos. 
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Na região de estudo, a unidade é observada a ocorrência das três 

formações. Ocorrem nos municípios de Itu, Mairinque, Alumínio e São 

Roque. 

 

• Complexo Costeiro 

 

O Complexo Costeiro é composto por anfibolitos que foram formados a 

partir do metamorfismo de rochas básicas intrusivas que se alojaram em 

estruturas tabulares ou em câmaras magmáticas secundárias, que 

localmente ainda preservam características geoquímicas de toleítos 

continentais. É delimitado a norte, pela Falha de Cubatão, e a sul, pela 

linha de costa e ilhas vizinhas (HASUI et al., 1989). Esta unidade é 

constituída por três conjuntos litológicos distintos representados por 

seqüências de gnaisses bandados, granito- gnáissico migmatíticas, e 

ortognáissicas (CHIODI et al., 1983; SOBREIRO NETO et al., 1983). 

 

- Unidade de Gnaisses Bandados:  

São constituídos, preferencialmente, por rochas síltico-argilosas e, 

subordinadamente, quartzitos arcosianos e cálcio-silicáticas. Todo o 

conjunto é paraderivado foi submetido a intenso processo de quartzo-

feldspatização durante o metamorfismo de médio a alto grau, associado 

ao desenvolvimento do Ciclo Brasiliano, no final do Neoproterozoico. 

Núcleos centimétricos a métricos boudinados de rochas máficas-

ultramáficas, ocorrem no interior dos paragnaisses (JULIANI, 1992). 

 

- Unidade de Ortognáissica: 

É composto por ortognaisses variados e migmatitos com paleossoma de 

hornblenda-biotita gnaisse e neossoma de composição granodiorítica. 

 

- Unidade de Granito-Gnaisse Migmatíticos:  

São constituídas predominantemente por charnockitos e noritos que 

ocorrem associados aos gnaisses oftalmíticos e aos corpos graníticos 
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presentes na área. Os charnockitos da área são rochas ígneas que 

segundo Tassinari et al. (2001) apresentam gênese relacionada com os 

processos magmáticos associados aos granitóides que intrudiram as 

rochas metamórficas do Complexo Costeiro. 

 

Batólitos graníticos, como o de Natividade da Serra e o de Caraguatatuba, 

e corpos menores como o charnockito de Ubatuba, são encontrados no 

âmbito deste domínio. Na maioria, são corpos graníticos porfiríticos, tardi 

a pós-tectônicos, com composição álcali-cálcica (JANASI e ULBRICH, 

1992). 

 

As principais estruturas presentes no Complexo Costeiro, no Estado de 

São Paulo, definem um trend ENE-WSW (CHIODI et al., 1983). As rochas 

metamórficas apresentam uma forte e penetrativa xistosidade e/ou 

foliação gnáissica, em todas as escalas. Padrões de deformação impostos 

pelas grandes zonas de cisalhamento NE-SW, que afetaram a região, 

favorecem figuras anastomosadas que reorientam as estruturas, não 

raramente, no quadrante NW, como apresentado por Carneiro et al. 

(1979).  

 

O Complexo Costeiro, durante o Mesozóico, foi afetado por expressiva 

atividade magmática alcalina relacionada ao processo de fragmentação 

continental e de abertura do Oceano Atlântico. Expressivos movimentos 

verticais ocorreram na área, durante o Cenozóico, associados à abertura 

do Atlântico Sul, condicionando escarpas de falhas e favorecendo fortes 

processos erosivos, expondo rochas de níveis crustais profundos. 

 

• Complexo Embu 

 

Este complexo apresenta uma grande diversidade litológica, 

freqüentemente migmatizada e/ou milonitizada, constituído 

predominantemente por (hornblenda)-biotita gnaisses, (sillimanita)- 
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granada-biotita gnaisses (kinzigitos), migmatitos e xistos quartzo-

feldspatos com intercalações de quartzitos, calciossilicáticas e 

metabásicas. As idades modelos variam entre 1,57 e 1,95 Ga. São rochas 

de médio a alto grau de metamorfismo. Em menor quantidade ocorrem 

anfibolitos, mármores e quartzitos (JULIANI, 1992). Assim, o complexo 

Embu foi dividido nas seguintes unidades: 

 

� Milonítica: Apresentam quartzo, moscovita e biotita como minerais 

primários; apatita, minerais opacos, plagioclásio, hornblenda, zircão, 

sillimanita e granada como minerais secundários; epídoto, clorita, 

turmalina como minerais secundários e xistosidade bem desenvolvida as 

vezes mostrando-se crenulada; 

 

� Xistos, localmente migmatíticos: composta por xistos e por vezes 

migmatitos. Apresentam bandas escuras geralmente gnáissicas neossoma 

granítico e ás vezes aplítico constituídos essencialmente de quartzo, 

microclínio, algum plagioclásio e biotita orientada que confere certa 

foliação à rocha; 

 

� Ortognáissica: são gnaisses de composição granítica e granodiorítica; 

apresentam quartzo, microclínio e plagioclásio como minerais primários; 

sericita, epídoto, clorita, carbonatos e turmalina como minerais 

secundários e biotita, moscovita, granada, apatita, zircão, mineral opaco, 

titanita e alanita como minerais secundários;  

 

� Paragnaisses: apresentam como minerais primários; feldspato, quartzo 

biotita, muscovita. Possuem por vezes certa foliação evidenciada pela 

muscovita e biotita. 

 

� Sericita-Xistos: esta unidade é constituída essencialmente por filitos e 

sericita-xistos. Possui como minerais acessórios; clorita, sericita e 

carbonatos como minerais primários; a biotita mica presente confere certa 
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foliação a essas rochas; têm limites parcialmente discordantes com as 

encaixantes e originam solos areno-argilosos com matacões em profusão. 

 

Do Cambro-Ordoviciano - Pré-Cambriano Superior estão associadas 

rochas cataclásticas como os protomilonitos que se caracterizam por 

fragmentação incipiente ao longo da linha de fratura; milonitos cuja 

fragmentação encontra-se em estágio mais avançado; ultramilonitos e por 

fim blastomilonitos que se constituem de filetes microscópicos de grãos 

límpidos e sem extinção ondulantes em virtude da recristalização do 

quartzo nas zonas de falhas. Os diques e sills de rochas básicas aparecem 

em pontos restritos da área de estudo, concentrando-se junto às zonas de 

rochas cataclásticas. São rochas de coloração escura, granulação fina e 

compondo-se de augita, andesina, olivina, hornblenda, biotita, clorita e 

mineral opaco (TASSINARI, 2001). 

 

Na região avaliada, o complexo Embu ocorre na porção sul e sudeste. 

Engloba parte dos municípios de São Lourenço da Serra, São Paulo e 

Cotia. 

 

• Complexo Jaguariúna 

 

Esta unidade é definida como uma suíte granítica. É constituída por 

granito. Por ser uma rocha formada a partir da consolidação de um 

magma, em ambiente sin-tectônico, seus minerais apresentam em geral 

orientações preferenciais. Existem dois tipos de granitos nesta suíte, 

equigranular e porfirítico (JANASI e ULBRICH, 1992). A maior parte das 

rochas desta suíte possuem uma matriz fina a média, eventualmente 

média a grossa; são rochas porfiríticas, sustentando megacristais 

ovalados de feldspato potássico róseo de 2 cm em média, podendo chegar 

a 5 cm de comprimento. Pode-se encontrar em menor proporção a rocha 

equigranular.  
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Na região avaliada, esta unidade ocupa parte nordeste do município de 

Campinas. 

 

• Complexo Varginha-Guaxupé 

 

O complexo Varginha-Guaxupé corresponde a um bloco limitado por 

falhas. As rochas ortoderivadas encontradas nesse complexo são 

hiperstênio-granulitos (charnockitos), granulitos alaskíticos (enderbitos), 

granulitos básicos, gnaisses graníticos bandados, metabásicas e 

metaultrabásicas (CAMPOS NETOS, 2000).  

 

Esta unidade é agrupada em duas subunidades conforme o litotipo. A 

primeira é a unidade ortognáissica migmatítica intermediária. Esta é 

composto por ortognaisses, gnaisses graníticos, metabásicas e 

ultrabasitos. Já, a segunda unidade é denominada de unidade 

paragnáissica migmatítica superior. Esta é definida por paragnaisses e 

xistos. 

 

Esta unidade ocorre na porção central do traçado ferroviário. Ocupa parte 

dos municípios de Itu, Indaiatuba e Campinas. 

 

• Complexo Itu 

 

Esta unidade refere-se a uma suíte granítica Neoproterozóica. É composta 

por granito, monzogranito e sienogranito. A sua estruturação interna é 

representada por quatro intrusões subcirculares/irregulares coalescentes, 

sendo três intrusões granitóides do tipo A - Rapakivi, denominadas de 

Indaiatuba, Cabreúva e Salto, e uma intrusão do tipo I - Caledoniano, 

designada de Itupeva (GALEMBECK, 1991). Os principais minerais 

acessórios são titanita, alanita, opacos e zircão, sendo o principal mineral 

máfico a biotita e subordinadamente anfibólio. 
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Esta unidade ocorre na porção central do trecho em estudo. Abrange parte 

dos municípios de Itu, Salto e Indaiatuba. 

 

• Corpos Granitóides 

 

Na região avaliada ocorrem intrusões graníticas Neoproterozóicas e 

Cambrianas com diversas denominações. São elas: granito Ibiúna, granito 

Caucauia, granito Itapecerica da Serra, granitóides indiferenciados 

sinorogênicos do terreno Embu, granito Três Lagoas, granito Itatuba, 

granito Pai Matias, granito Morrão e granito Guarujá-Santos.  

 

A participação predominante ou exclusiva de material derivado da crosta 

continental é sugerida pelo caráter fracionado das fácies dominantes, ou, 

em casos de rochas ricas em máficos, pelo caráter francamente 

peraluminoso das rochas. Durante o evento Neoproterozóico ocorreu um 

processo colisional (NW-SE) seguido aos alojamentos do magmatismo 

cálcio-alcalino a alcalino (WERNICK, 2000) e ao final, um processo de 

escape tectônico com reativações de inúmeras zonas de cisalhamentos 

transcorrentes definindo a compartimentação geotectônica atual na área. 

Estas constituem sistemas antigos que foram reativados ao final do 

metamorfismo regional e facilitaram a ascensão, posicionamento e a 

geometria final dos complexos granitóides, condicionando sua forma, 

Tardiamente observa-se uma importante tectônica rúptil de direção NW-

SE. Estes falhamentos dispõem lateralmente dentro do batólito, 

seguimentos de profundidades diferentes evidenciados por fácies 

magmáticas distintas e, portanto exercem um forte controle na 

constituição e na distribuição geográfica das fácies (GODOY, 1989). 

 

• Grupo Itararé 

 

O Grupo Itararé é uma unidade litoestratigráfica Permo-Carbonífera da 

Bacia do Paraná das mais complexas, quer do ponto de vista da 
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diversidade dos processos geradores, quer da relação espacial, 

caracteristicamente marcada pela descontinuidade de suas litofácies 

constituintes. 

 

Esta unidade é um registro do período glacial na Bacia do Paraná, 

compreende ambientes terrestres a marinhos relativamente profundos, 

envolvendo processos geradores de diversas fácies sedimentares. Estas 

não possuem significativa continuidade lateral, fator este que contribui 

para a dificuldade de se estabelecer subunidades e correlações 

estratigráficas de grandes extensões. Atinge uma espessura superior a 

1000 m na porção central da bacia, adelgaçando-se em direção às bordas 

norte e sul (FRANÇA e POTTER, 1988).  A origem glacial dos sedimentos 

Itararé acha-se estabelecida desde Derby (1878), que correlacionou tais 

depósitos a camadas glaciais permianas da Índia e Austrália (GAMA JR. et 

al., 1992). 

 

É constituída por diamictitos, arenitos, folhelhos e ritmitos. Apresenta 

estruturas de marcas de onda, laminação cruzada e estratificação plano-

paralela. 

 

Na região de estudo, esta unidade é observada na porção central norte. 

Abrange parte dos municípios de Limeira, Campinas, Nova Odessa, 

Americana e Sumaré. 

 

• Formação Tatuí 

 

A Formação Tatuí é de idade Eopermiana e crono-correlata às formações 

Rio Bonito e Palermo reconhecidas nos estados do sul do Brasil, compondo 

em conjunto o Grupo Guatá segundo concepção de Gordon Jr. (1947). 

Apresenta-se bem desenvolvida na faixa de afloramentos do centro- leste 

do Estado de São Paulo. É constituída de arenitos e siltitos. Possui 

estratificação plano-paralela, cruzada acanalada, marcas de onda. O 
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ambiente é tido como sendo pós-glacial, costeiro e mar aberto raso 

(FULFARO, 1984). 

 

Os arenitos da unidade foram depositados principalmente em ambiente 

costeiro, em barras litorâneas e plataformas, em sistemas flúvio-deltaicos, 

e em cunhas clásticas do tipo fan deltas. São classificados 

predominantemente como subarcóseos e, subordinadamente, quartzo 

arenitos e arcóseos (CASTRO, 1995). A maturidade textural varia de 

imatura a matura, refletindo a variedade de condições deposicionais e de 

transporte, enquanto os estágios submaturo e maturo de maturidade 

mineralógica são reflexos, não só das condições deposicionais e de 

transporte, mas também da natureza das rochas-matrizes, intemperismo 

na área-fonte e diagênese (ASSINE, 1999). 

 

As características mineralógicas desses arenitos evidenciam fonte 

principalmente a partir de rochas de baixo a médio grau, 

subordinadamente de alto grau e granitóides, pertencentes ao 

embasamento cristalino, situado nas porções norte e nordeste da bacia, e 

sedimentares, decorrentes de coberturas preexistentes. 

 

Na região avaliada, a formação Tatuí ocorre na porção norte. Ocupa parte 

dos municípios de Limeira, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro e 

Ipeúna.  

 

• Formação Irati 

 

Esta formação constitui a base da seqüência permiana superior e 

representa um extenso mar epicontinental, progressivamente mais salino 

da base para o topo, que cobriu o sul do Gondwana. A principal estrutura 

sedimentar é a laminação plano-paralela, mas os estratos carbonáticos 

são observados localmente marcas onduladas, laminação cruzada, oólitos, 

brechas intraformacionais e laminação algálica (SCHNEIDER et al., 1974). 
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Ocorrem também estratificações cruzadas hummocky e estruturas wave 

(LAVINA, 1991).  

 

É composta por folhelhos, dolomitos, calcários e siltitos.  O ambiente é 

marinho de águas calmas e rasas. A faciologia apresentada pela formação 

reflete uma complexa geometria de bacia durante a fase de deposição, 

quando esta era constituída por golfos e baías de profundidades e 

salinidades variáveis em condições de um mar restrito (MILANI et al., 

1994). 

 

Na região avaliada, esta unidade ocorre na porção centro norte. Abrange 

parte dos municípios de Cordeirópolis, Rio Claro e Ipeúna. 

 

• Formação Corumbataí 

 

É constituída por siltitos maciços e laminados de coloração cinza-escura ou 

arroxeada-acinzentada, por vezes avermelhada e, mais raramente, por 

lentes de arenitos finos e camadas de calcários, silicificados ou não, com a 

presença de fratura conchoidal. As estruturas sedimentares mais comuns 

são laminações plano-paralelas, camadas maciças, marcas onduladas, 

hummockys, flasers, diques clásticos e gretas de contração. O contato 

superior com a Formação Pirambóia é discordante e o contato inferior é 

concordante com a formação Irati (MILANI et al., 1994). 

 

A espessura da Formação Corumbataí é variável, podendo atingir cerca de 

200 metros. O paleoambiente vem sendo discutido por muitos autores, 

que através da identificação de estruturas sedimentares, como gretas de 

contração e laminações cruzadas, caracterizaram o ambiente gerador da 

Formação Corumbataí como de planícies de inundação ou de maré.  

 

Esta unidade ocorre na porção norte da região avaliada. Aflora em parte 

dos municípios de Ipeúna, Rio Claro e Cordeirópolis. 
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• Formação Pirambóia 

 

A Formação Pirambóia estende-se de maneira contínua por todo Estado de 

São Paulo, aflorando ao longo de toda Depressão Periférica Paulista. Com 

espessura variável, seus depósitos chegam a atingir 270 m em seções 

aflorantes na região de São Pedro.  

 

Foi originada a partir do início do Triássico (245 Ma), é formada por 

arenitos de origem fluvial, que exibem estratificações plano-paralelas 

(ALMEIDA, 1953). Estas afloram principalmente nas cotas mais baixas da 

região, ao longo dos rios.  

 

Ocorre na porção norte do trecho, em parte dos municípios de Itirapina e 

Ipeúna. 

 

• Formação Botucatu 

 

A Formação Botucatu, formada entre o Período Triássico e Jurássico (220-

185 Ma), é constituída por arenitos róseos, avermelhados e 

esbranquiçados, de origem eólica. Em seus afloramentos, na forma de 

paredões, é possível observar estratificações inclinadas que evidenciam a 

deposição dos grãos de areia pela ação dos ventos em antigas dunas, 

típicas de ambientes desérticos (ASSINE et al., 2004). Nelas guarda-se o 

registro da passagem de dinossauros na região na forma de pegadas 

fossilizadas. 

 

Localmente, ocorrem depósitos de conglomerados e arenitos 

conglomeráticos relacionados a presença de correntes efêmeras de 

drenagem. Predominam dunas de areias ortoquartzíticas, contendo 

estratificações cruzadas de grande porte e zonas de deflação interdunas. 
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A formação Botucatu aflora na porção norte do trecho avaliado, no 

município de Itirapina. 

 

• Formação Serra Geral 

 

Esta unidade é constituída dominantemente por basaltos e basalto-

andesitos de filiação toleiítica, os quais contrastam com riolitos e 

riodacitos aflorantes. O sistema de derrames em platô é alimentado 

através de uma intensa atividade intrusiva, normalmente representada 

por diques e sills que acompanham, grosseiramente, as principais 

descontinuidades estruturais da bacia. Esta estruturação tectônica esta 

diretamente conectada à junção tríplice gerada pela ação do hot spot o 

qual estabelece um sistema do tipo rift-rift-rift. Este sistema de 

fraturamentos, complementares ao rift Atlântico, é o responsável pela 

abertura, fragmentação e espalhamento dos “fragmentos” Gondwanicos e 

separação das bacias do Paraná e Etendeka (NARDY, 2002).  

 

As variações composicionais, os dados geocronológicos, as características 

texturais e o arranjo entre derrames e intrusivas da bacia, possibilitaram 

a divisão deste magmatismo Serra Geral em oito fácies distintas, cinco 

relacionadas ao magmatismo máfico (fácies Gramado, Paranapanema, 

Pitanga, Esmeralda, Campo Erê e Lomba Grande) e quatro ao 

magmatismo intermediário a félsico (fácies Palmas, Chapecó, Várzea do 

Cedro e Alegrete).  

 

Na área de estudo, esta unidade ocorre sob a forma de sills e derrames, 

concentrados principalmente no norte da área. 

 

• Formação Itaqueri 

A Formação Itaqueri compreende arenitos, arenitos conglomeráticos, 

folhelhos e siltitos. A gênese está relacionada à evolução da Superfície de 
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Aplainamento Japi. Sua idade Paleocênica-Eocênica é atribuída pela 

existência de processos de silicificação hidrotermal penecontemporâneos à 

sedimentação, associados à colocação de corpos de rochas alcalinas, com 

esta idade, ao longo do Alinhamento do Rio Moji-Guaçu. O tectonismo 

deformador desta unidade é caracterizado pela presença de estruturas 

rúpteis, principalmente falhas e juntas, relacionadas com movimentações 

ao longo dos alinhamentos estruturais do Rio Tietê, São Carlos - Leme e 

Rio Moji-Guaçu (RICCOMINI, 1997). 

 

Na região avaliada esta unidade ocorre no extremo norte da área. 

Abrange parte dos municípios de Itirapina e Ipiúna. 

 

• Formação Resende 

Esta unidade é constituída por conglomerados, diamictitos e arenitos. 

Estas rochas datam do Paleógeno. O ambiente é considerado como 

continental fluvial entrelaçado e leque aluvial (AMADOR, 1975). 

 

Na região de estudo, esta unidade ocorre na porção sul. Abrange parte 

dos municípios de São Paulo e Embu-Guaçu. 

 

• Formação Pindamonhangaba 

A Formação Pindamonhangaba é Terciária e constituída por 

conglomerados e arenitos conglomeráticos com matriz argilosa e 

estratificações cruzadas acanaladas, tabulares e de baixo ângulo 

(MANCINI, 1995). Gradam para o topo a arenitos médios a finos e siltitos 

com estratificação plano paralela. Localmente ocorrem corpos de argila 

maciça e de conglomerado feldspático.  
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Depositados no Neoterciário esta formação corresponde aos depósitos de 

sistema fluvial meandrante, bem desenvolvidos na porção central da Bacia 

de Taubaté, em faixa situada ao sul do Rio Paraíba do Sul. 

 

Na região avaliada, esta unidade ocorre na porção sul. Aflora em parte do 

município de Embu-Guaçu. 

 

• Formação Cananéia 

Esta unidade apresenta idade Pleistocênica. Com o movimento das marés, 

quando as cheias chegaram a atingir as rochas mais recuadas das 

escarpas da serra do mar, inundaram mais de 50 quilômetros da costa. 

Trouxeram uma grande quantidade de areia e sedimentos que se 

espalharam entre as montanhas e formaram ilhas e, sobretudo vasta 

planície (SUGUIO & MARTIN, 1978). Estes depósitos arenosos podem ser 

observados principalmente nas proximidades da cidade de Cananéia, onde 

apresentam camadas de 30 metros de espessura e 30 quilômetros de 

extensão em direção ao mar aberto, por isso conhecidos por Formação 

Cananéia. O resultado foi que as águas recuaram com o movimento das 

marés e as áreas foram retrabalhadas formando Vales, cortados por 

planícies e formando restingas. 

 

Esta unidade ocorre no extremo sul da região. Aflora em parte do 

município de Praia Grande. 

 

• Formação Rio Claro 

Esta unidade é definida por sedimentos Neocenozóicos delgados e 

descontínuos. É constituída por depósitos de sistema fluvial meandrante, 

formados sob clima úmido, agrupados em quatro litofácies principais: 

lamitos de processos gravitacionais; cascalhos e areias de canais e barras 
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fluviais; areias finas de rompimento de diques marginais; e argilas de 

transbordamento em planície de inundação. Na área do platô de Rio Claro 

a sedimentação foi controlada pela reativação Neocenozóica de falhas com 

movimentação vertical na estrutura de Pitanga, alto estrutural ativo 

durante o Mesozóico, situado a jusante do sítio deposicional (AB’SABER, 

1969). 

 

Aflora no município de Rio Claro, na região norte do trecho em estudo. 

 

• Depósitos Aluvionares e Colúvio-Eluvionares 

Os depósitos aluvionares são compostos por sedimentos clásticos 

arenosos, cascalheiras e lamas depositado por um sistema fluvial no leito 

e nas margens da drenagem, incluindo as planícies de inundação e as 

áreas deltaicas, com material mais fino extravasado dos canais nas 

cheias. São muito retrabalhados e mutáveis devido à erosão fluvial. 

Depositados durante as secas ou nos locais de remansos quando cai a 

energia da corrente do rio, vão ser, em seguida, erodidos pela força da 

água da cheia ou pela mudança do curso do rio. Estruturas de 

estratificação cruzada de canal cut and fill são formadas assim. São 

recentes e inconsolidado. 

 

Os sedimentos aluvionares podem ser bem ou mal selecionados e pouco 

ou muito bem trabalhados (arredondados) dependendo em que ponto do 

curso do rio se encontra. Depósitos na região do alto curso tendem a ser 

pouco selecionado e pouco trabalhado, ao passo que depósitos no médio e 

baixo curso tendem a serem bem selecionados. 

 

Os depósitos colúvio-eluvionares compreendem coberturas extensas e 

delgadas, com ocorrência na Depressão Periférica, Cuestas Basálticas e 

Planalto Ocidental. Tratam-se de coberturas areno-argilosas com no 

máximo 10 m de espessura, desenvolvidas sobre substrato 
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predominantemente arenoso, sem estruturas sedimentares presentes, 

embora contenham um nível basal de acumulação de clastos de quartzo. A 

ocorrência destes depósitos tanto em topos quanto em encostas sugere 

que resultem da combinação de processos autóctones e alóctones e 

podem ser compostos por areia, argila e cascalho. 

 

Estas unidades ocorrem dispersas em toda região de estudo associadas 

aos maiores corpos hídricos superficiais da região. 

 

• Coberturas Detríticas Indiferenciadas 

São depósitos associados principalmente à formação Botucatu, 

caracterizando uma fase de retrabalhamento de sedimentos de natureza 

arenosa, durante o Pleistoceno. Constitui-se de areias finas a grossas, 

localmente síltico-argilosas e mais raramente conglomeráticas, 

intimamente relacionadas a superfícies de aplainamento, formando 

terraços argilo-arenosos com cascalhos dispersos e níveis de material 

transportado e ferruginoso. 

 

• Depósitos Litorâneos Indiferenciados 

Constituem terraços litorâneos indiferenciados, constituídos por areias 

finas bem selecionadas (dunas); areias síltico-argilosas, ricas em matéria 

orgânica (em certos trechos com depósitos de turfa). São localizados em 

margens protegidas por rios, baías e de zonas de influência de marés. 

Definem depósitos, constituídos de areias, corais e algas coralinas, 

formadores dos recifes de praias. Ocorre no sul da região avaliada, junto 

ao litoral (FREITAS et al., 1979). 
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5.1.4.2. Aspectos tectono-estruturais 

A região avaliada apresenta uma séria de juntas em toda sua extensão. 

São representadas por falhas extensionais normais, e zonas de 

cisalhamento. Estão associadas ao evento orogenético Brasiliano. 

 

A Província Mantiqueira é uma entidade geotectônica instalada a leste dos 

crátons São Francisco e Rio de La Plata / Paraná, ao final do 

Neoproterozóico e início do Paleozóico. Estende-se por cerca de 3.000 km 

com orientação NNE–SSW ao longo da costa atlântica, de Montevidéu 

(Uruguai) ao sul da Bahia. A província guarda o registro de uma longa e 

complexa evolução do Neoproterozóico na América do Sul (900–520 Ma) 

preservando também remanescentes de unidades paleotectônicas 

Arqueanas, Paleoproterozóicas e Mesoproterozóicas. Constitui, juntamente 

com a extremidade meridional da Província Tocantins, o arcabouço pré-

cambriano do sudeste brasileiro desenvolvido em resposta ao “Ciclo 

Brasiliano” de Almeida ,1967. O estágio mais antigo (670–600 Ma) foi 

relacionado à evolução da Província do Tocantins (Faixa Brasília), em 

resposta ao fechamento do Oceano Brazilides. O segundo estágio foi 

relacionado ao “ramo Ribeira” do Oceano Adamastor (630–520 Ma) e o 

terceiro (520–480 Ma) seria representado pela orogênese paleozóica 

Búzios. Além do diacronismo, a presente integração da base U-Pb 

demonstra a inadequação do uso corrente de designações como “Ciclo” e 

“Orógeno” Brasiliano, para a prolongada colagem orogênica 

neoproterozóica a cambriana, incluindo orógenos de distintas idades e 

significados tectônicos. 

 

O sistema de orógenos Brasiliano I teve seu desenvolvimento restrito aos 

períodos Toniano e Criogeniano inicial, com clímax entre 880 e 700 Ma e 

corresponde ao sistema Brasiliano Precoce, caracterizado pela acresção de 

crosta juvenil (Orógeno São Gabriel). O sistema Brasiliano II, com clímax 

entre 640–610 Ma, foi totalmente implantado no período Criogeniano final 
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e corresponde à “Orogênese Brasiliano I” de (CAMPOS NETO E 

FIGUEIREDO, 1993).  

 

As condições metamórficas na colisão variaram regionalmente da 

transição xisto verde/anfibolito até granulito. Desenvolveram-se 

predominantemente sob condições de baixa pressão e temperatura e 

foram acompanhadas de fusão parcial das rochas metassedimentares com 

geração extensiva de granitos C e S in situ (Arco Rio de Janeiro). O 

magmatismo pós-colisional é dominantemente cambriano, com idades de 

540–490 Ma, e corresponde a cerca de 5% da área plutônica exposta no 

orógeno. É caracterizado por pequenos plútons circunscritos, evoluídos 

principalmente a partir de refusão de crosta ortognáissica (granitóides tipo 

I), incluindo termos mantélicos alcalinos e toleíticos. São associações 

calcialcalinas de alto K ou alcalinas, freqüentemente portadoras de termos 

charnockíticos e gabróides que ocorrem sob a forma de plútons 

freqüentemente zonados, com núcleos máficos, característicos dos 

estágios de relaxamento termal dos orógenos (WIEDEMANN, 1993, 

PEDROSA e SOARES, 2000). 

 

As estruturas geradas durante a etapa de deformação principal foram 

estabelecidas no ápice do primeiro estágio colisional da Faixa Ribeira, 

entre 590 e 560 Ma (HEILBRON ET AL., 2000, HEILBRON & MACHADO, 

2003). No entanto, esta etapa herdou a deformação acumulada desde o 

estágio pré-colisional, durante a subducção oceânica. Assim, duas fases 

de deformação progressiva (D1+D2) são reconhecidas para esta etapa 

responsável pela compartimentação tectônica da área de estudo. As 

estruturas geradas pela fase D1 são, muitas vezes, transpostas pela fase 

de D2, especialmente nas zonas de maior deformação do estágio sin-

colisional, por exemplo, os limites tectônicos dos terrenos.  

 

A foliação principal (S2+S1) paralela ao bandamento composicional dos 

metassedimentos apresenta mergulhos de alto ângulo para NW e 
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localmente para SE. A foliação neste terreno é comumente milonítica. A 

lineação de estiramento possui caimento suave para NE e SW, paralela 

aos eixos das dobras apertadas a fechadas desta etapa de deformação. As 

lineações com caimentos down dip para NW são raras. A foliação só é 

milonítica junto ao contato com. As lineações mineral e de estiramento 

possuem caimentos moderados a suaves tanto para SW, como para NE. 

Ocorrem dobras dobradas tanto D1 versus D2, como D2 versus D3; as 

dobras da fase D2 são fechadas e possuem, geralmente, eixos com 

caimentos para SW, paralelos as lineações. 

 

5.1.4.3. Geologia local 

A descrição geológica local refere-se aos locais em que estão previstos a 

construção de túneis. Estão incluídas nesta categoria a ADA e AID. 

 

5.1.4.3.1. Locais previstos para a construção de túneis 

No trecho em licenciamento existem oito túneis, conforme a figura 98. 

Está prevista a duplicação de um túnel sob a rodovia Castelo Branco em 

Itu para comportar a segunda linha que será implantada. Contudo, 

conforme o prosseguimento do projeto poderá ocorrer a necessidade de 

construção ou duplicação de mais túneis, os quais deverão ser 

devidamente licenciados. 

 

Há norte do trecho estão localizados dois túneis. O primeiro localiza-se no 

município de Santa Gertrudes e o segundo em Cordeirópolis. Nesta região 

específica afloram rochas da formação Corumbataí. 
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Figura 98 – Mapa dos locais em que existem túneis, com destaque ao que será 

duplicado inicialmente. 
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O túnel a ser duplicado sob a rodovia Castelo Branco está locado sobre a 

unidade geológica granito Sorocaba. 

 

� Granito Sorocaba 

 

Esta unidade aflora na porção central da região avaliada. Compreende um 

corpo de forma levemente alongada intrudida sobre o grupo São Roque. 

Constituem rochas graníticas de quimismo cálcio-alcalino. Apresenta 

associações monzograníticas a sienograníticas e localmente 

granodioríticas, com tendência cálcio-alcalina de médio a alto potássio, 

peraluminosa, sendo classificado como granito de alta profundidade com 

base em dados de tipologia do zircão com temperatura de cristalização da 

ordem de 800 a 850°C (HACHSPACHER et al., 1993). 

 

Uma tectônica rúptil jovem com direção NW-SE é ainda caracterizada para 

a área, pela exposição lateral de blocos crustais de profundidades 

diferentes, observada na unidade. Esta, define uma foliação que grada de 

um caráter viscoso transtensional, nas unidades São Roque e Sorocaba, 

até transcorrente/transpressivo de caráter dúctil regional e dúctil/rúptil 

junto às zonas de cisalhamento principais. A história transtensiva inicial é 

definida através da medida de deformação finita feita no Grupo São Roque 

em sua porção menos deformada, na qual são reconhecidas feições de 

orientação e de entalhamento de fenocristais de feldspatos em estado 

subsólido. A tectônica transcorrente/transpressiva, de caráter dúctil/rúptil, 

é marcada pela foliação milonítica com direção geral NE/SW, mergulhos 

altos para NW ou SE e lineação de estiramento/encurtamento 

suborizontal, com direção NE-SW (HACKSPACHER et al. 1993). A 

progressividade do evento milonítico é reconhecida em escala regional 

pelo seccionamento das Zonas de Cisalhamento Araçariguama e pela Zona 

de Cisalhamento Taxaquara. Nas rochas plutônicas as microestruturas 

associadas são representadas por alinhamentos de porfiroclastos de 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 408 

feldspato potássico e plagioclásio (lineação de estiramento/ 

encurtamento) de tamanhos diversos em bandas ricas em quartzo, mica 

branca, biotita verde, albita e, localmente, epídoto. Os porfiroclastos 

mostram-se rotacionados com franjas de pressão assimétricas, indicando 

sentido de movimento em geral horário para o conjunto das zonas de 

cisalhamento, podendo em alguns casos, ser anti-horário. Entre as bandas 

neoformadas (miloníticas), tem-se leitos quartzosos milimétricos, com 

recristalização (HACKSPACHER et al. 1993). 

 

� Formação Corumbataí 

 

Esta unidade é definida por argilitos, arenitos, calcários e siltitos. Estas 

rochas apresentam baixa permeabilidade. Por vezes, estas rochas estão 

silicificadas, o que confere uma maior resistência ao cisalhamento. A 

unidade pode atingir até 200 m de espessura. Nesta unidade geológica é 

encontrada a matéria-prima utilizada pelas indústrias cerâmicas do pólo 

de Santa Gertrudes (ROCHA et al., 2008). Nesta formação, o argilomineral 

predominante é a illita, que pode estar associada à clorita e suas 

variações estruturais na porção basal ou à montmorillonita na parte 

superior. As espessuras do solo residual são variáveis e a do saprólito e da 

rocha sã chegam a atingir 30m. Ocorrem colúvios pouco espessos. A 

escavabilidade é fácil a moderada (1ª e 2ª categorias) sendo dificultada 

nos trechos onde ocorrem solos litólicos associados a afloramentos de 

rocha. A capacidade de suporte dos terrenos é média a alta, pontualmente 

baixa. 

 

Enxames de diques clásticos na porção superior da unidade ocorrem no 

interior do Estado de São Paulo. Riccomini (1992, 1995), interpretou os 

diques como estruturas de liquefação sismicamente induzida e constatou 

uma orientação preferencial para NE. O paralelismo entre os diques 

indicou um controle tectônico da intrusão, com esforço horizontal máximo 

na direção NE. Os diques clásticos são compostos por areia muito fina, 
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aparentemente maciça e de cor esbranquiçada. Os corpos têm geometria 

tabular e são verticais a subverticais. Algumas ocorrências possuem 

ramificações, sendo que um dique se origina a partir de outro, formando 

pares aproximadamente ortogonais. O arcabouço é constituído 

basicamente por quartzo, na granulometria areia muito fina, com 

ocorrência localizada de micas.  

 

� Grupo Itararé 

 

Na porção sul do município de Limeira está construído um túnel. A 

unidade geológica aflorante é o grupo Itararé. Esta unidade registra o 

período glacial Permocarbonífero na Bacia do Paraná, compreende 

ambientes terrestres a marinhos relativamente profundos, envolvendo 

processos geradores de diversas fácies sedimentares. Estas não possuem 

significativa continuidade lateral, fator este que contribui para a 

dificuldade de se estabelecer subunidades e correlações estratigráficas de 

grandes extensões. Além disto, muitas das litofácies do Grupo Itararé são 

consideradas rochas-reservatório para hidrocarbonetos e água 

subterrânea. Destaque também para argila para cerâmica e carvão. 

Assim, a compreensão das complexas relações das litofácies pode 

contribuir para o entendimento da paleogeografia local, e o entendimento 

desta pode servir como base para estudos mais detalhados, inclusive 

visando a exploração de bens minerais.  

 

Atinge uma espessura superior a 1000 m na porção central da bacia, 

adelgaçando-se em direção às bordas norte e sul (FRANÇA & POTTER, 

1988).  A origem glacial dos sedimentos Itararé acha-se estabelecida 

desde Derby (1878), que correlacionou tais depósitos a camadas glaciais 

Permianas da Índia e Austrália (GAMA JR. et al., 1992). Assim, são 

descritas as seguintes fácies:  
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- Diamictito: trata-se de diamictito maciço, de matriz predominantemente 

argilosa. Alguns locais apresentam matacões, e em outros, constatou-se 

deformação plástica, perturbando a incipiente laminação plano-paralela. 

 

- Diamictito com Lentes de Arenito Deformadas: trata-se de diamictito 

com matriz lamítica e microclastos de tamanho areia média superior, 

subangulosos a angulosos. Possui coloração cinza clara e composição 

quartzosa. As lentes de arenito possuem granulometria areia muito fina 

inferior. Essa fácies são evidências de ressedimentação por deslizamento 

ou escorregamento de massa (slumps). Tais processos ocorrem devido à 

remobilização de depósitos preexistentes declive abaixo, quando o limite 

suportado pela gravidade é ultrapassado.  

 

- Diamictito com Feições de Cisalhamento: apresenta coloração creme e 

matriz síltica. Os clastos são polimíticos, podendo ser arredondados ou 

facetados, estriados ou não.  

 

- Arenito Maciço com Clastos: são arenitos com matriz síltica, 

granulometria areia fina inferior a grossa inferior. Os grãos são 

subarredondados a facetados, a coloração é cinza, vermelha ou roxa, e a 

composição é predominantemente quartzosa, com pouco feldspato. Os 

clastos são polimíticos (granitóides, quartzitos), facetados a arredondados 

e com tamanho médio de 1,0 cm, mas variam desde microclastos a 

matacões.  

 

- Arenito com Estratificação Cruzada Acanalada ou Tangencial na Base: 

apresentam granulometria areia muito fina inferior a grossa inferior, com 

grãos subarredondados a subangulosos e matriz síltico-argilosa. A 

coloração é creme e a composição é quartzofeldspática. 

 

- Arenito com Estratificação Cruzada Hummocky: são arenitos de 

coloração branca, com composição quartzosa e estratificação cruzada 
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hummocky. Possui granulometria areia média inferior, é bem selecionado 

e com grãos subangulosos. Em algumas porções, observam-se fragmentos 

de argilito incorporados à rocha.  

 

- Arenito com Laminação Cruzada Cavalgante: trata-se de arenito de 

granulometria fina superior a muito fina inferior com matriz síltica, bem 

selecionado e com grãos subangulosos. Apresenta laminação cruzada.  

 

- Arenito Fino a Grosso com mega ondulações: trata-se de arenito de 

matriz síltico-argilosa, com granulometria areia muito fina superior, com 

grãos arredondados. A coloração é creme e a composição é quartzosa. As 

ondulações variam de simétricas a assimétricas, sendo as últimas mais 

freqüentes. Sobre cada ondulação, geralmente há uma fina camada de 

argilito, e pode ocorrer laminação cruzada. 

 

- Ritmito Fino: Fácies constituída de intercalação de argilito de coloração 

vermelha e siltito de coloração branca. Ocorrem pequenos diápiros e 

bolsas de siltito no argilito, além de microclimbings, dobras suaves e 

slickensides centimétricos a milimétricos. Esses ritmitos foram gerados a 

partir da decantação de material fino em suspensão, podendo representar 

turbiditos de baixa densidade.  

 

- Lamito maciço com Lentes Deformadas de Arenito: lamito de coloração 

creme. Clastos dispersos encontram-se presentes, de composição 

polimítica e geralmente arredondados, com tamanho médio de 2,5 cm. 

Observa-se incipiente estratificação cruzada tangencial na base. 

 

- Lamito com Barras Arenosas: as barras arenosas são de arenito de 

matriz síltico-argilosa, com granulometria variando entre areia muito fina 

inferior e areia fina inferior. Possuem coloração creme, composição 

quartzosa e grãos subarredondados, com estrutura maciça ou 

estratificação cruzada acanalada.  
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 - Siltito: Fácies com coloração cinza a cinza esverdeada, sendo levemente 

arenosa e com conspícua esfoliação esferoidal. Foi depositada a partir da 

decantação de material fino em suspensão durante transgressão marinha, 

correspondendo à Formação Tatuí. 

 

As espessuras do solo residual são variáveis e a do saprólito e da rocha sã 

chegam a atingir 30 m. Ocorrem colúvios pouco espessos. A 

escavabilidade é fácil a moderada (1ª e 2ª categorias) sendo dificultada 

nos trechos onde ocorrem solos litólicos associados a afloramentos de 

rocha. A capacidade de suporte dos terrenos é média a alta, pontualmente 

baixa. 

 

� Complexo Embu 

 

Existem quatro túneis sobre as rochas desta unidade. Um túnel 

implantado no município de Cotia e três túneis em Itapecerica da Serra. 

Três túneis estão locados sobre a unidade de xistos, localmente 

migmatíticos e um túnel na unidade paragnáissica. 

 

� Xistos, localmente migmatíticos 

 

De modo geral, as rochas xistosas são bastante intemperizadas e com 

colorações que variam de castanho-avermelhado a vermelho-arroxeado, 

sendo os principais litotipos presentes neste conjunto representados por 

xistos de granulação fina a média, quartzo-muscovita xistos, biotita-

muscovita xistos, sillimanita xistos e xistos quartzo-feldspáticos. 

Intercalados com os xistos ocorrem diversas lentes quartzíticas, níveis 

migmatíticos. Constituem rochas de grau médio a alto metamorfismo 

(JULIANI, 1992).  
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Os migmatitos são rochas "mistas" que têm uma parte magmatizada. A 

parte preservada é o paleossoma e a parte magmatizada é designada de 

neossoma. Na área de estudo, o paleossoma mantém as características da 

rocha metamórfica original, sendo composto principalmente de feldspato, 

quartzo e mica (principalmente biotita). A elevada concentração de biotita 

fornece ao paleossoma um aspecto xistoso e coloração escura, estando, 

na maioria das vezes, fortemente alterado, podendo ser observado quase 

sempre no horizonte C pedológico através de minerais primários e 

estruturas (foliação ou xistosidade) ainda presentes. Devido ao forte 

intemperismo químico que estas rochas sofreram, sua cor original (cinza-

claro a preta) adquire uma coloração avermelhada. Nestes horizontes C, a 

xistosidade quando perceptível é definida principalmente por bandamento, 

alternando faixas ora mais quartzo-feldspáticas, ora mais micáceas. O 

neossoma pode ser observado em alguns perfis em associação com o 

paleossoma. Ao contrário destes últimos, o neossoma está mais 

preservado por sua constituição mineral (feldspato e quartzo) ser mais 

resistente ao intemperismo químico. Devido a sua composição 

mineralógica original, constituem-se corpos de coloração branca a cinza-

claro, contrastando com as cores mais escuras do paleossoma (JULIANI, 

1992). 

 

� Paragnaisses 

Os paragnaisses são rochas relativamente heterogêneas que acompanham 

as variações típicas de uma seqüência metassedimentar. Injeções de 

material neossomático quartzo-feldspático em estruturas migmatíticas 

foliadas, quando em condições dinâmicas, ou pegmatoides, quando 

tardias, são comuns. 

O bandamento gnáissico é irregular refletindo os processos dinâmicos e 

migmatíticos que acompanharam a geração destas rochas, onde núcleos 

amendoados de litotipos mais antigos (granada-gnaisses, restitos 

biotíticos, cálcio-silicáticas e rochas anfibolíticas) são contornados pela 
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foliação definida pela orientação de biotitas, em especial, e de sillimanitas 

quando presentes, evidenciando o processo de transposição a que foram 

submetidas (JULIANI, 1992). 

As texturas variam de lepidoblástica a granoblástica, com granulação de 

média a grossa, onde a recuperação de grãos é bastante comum e os 

grãos de quartzo e feldspato apresentam extinção ondulante. 

A rocha gnáissica é constituída, basicamente, de plagioclásio comumente 

sódico, quartzo e biotita, em intervalos percentuais equivalentes. 

Cordierita está presente em vários pontos. As granadas podem alcançar 

alguns centímetros de diâmetro e normalmente se associam às biotitas. 

Assim como as sillimanitas, as granadas podem estar presentes em vários 

percentuais na composição da rocha. Feldspato potássico ocorre 

amplamente em níveis neossomáticos, tanto na matriz quanto em 

fenocristais tardios, com muitas inclusões, normalmente associados à 

presença de sillimanitas. Muscovita pode ser encontrada com facilidade 

nestes níveis quartzo-feldspáticos (JULIANI, 1992). 

Como acessórios tem-se, comumente, zircão, apatita e opacos. A maioria 

dos zircões presente nos metassedimentos, possivelmente detríticos, 

apresenta recristalização de bordas. Foram observados, localmente, 

cristais euédricos de zircão, possivelmente neoformados durante o 

processo metamórfico (JULIANI, 1992). 

Esta unidade é composta de gnaisses bandados migmatíticos, 

mesocráticos, localmente porfiríticos, de composição variando de tonalítica 

a granítica, ricos em enclaves máficos centimétricos dioríticos e 

tonalíticos. Datações U-Pb em titanitas da unidade foram realizadas por 

Machado et al. (1996), onde os leucossomas dos gnaisses forneceram 

idades de 584±3 Ma, indicando o metamorfismo e anatexia da etapa 

sincolisional. 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 415 

Apresenta uma estruturação predominantemente NW, entretanto mostra 

forte influência com estruturas de direção EW e NE. Parte das feições 

observadas, conseqüência de processos de mingling e mixing entre dois 

magmas distintos, acarretou no desmembramento de diques sin-intrusivos 

e formação de enclaves. 

A influência neoproterozóica também pode ser observada na estruturação 

destas rochas, que apresentam uma foliação milonítica associada ao 

bandamento gnáissico irregular presente. Localmente, pode ser observado 

o total estiramento dos enclaves máficos presentes nestas rochas. 
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5.1.4.4. Caracterização geológico-geotécnica 

Os estudos geológico-geoténicos têm por objetivo avaliar ao longo do 

traçado ferroviário os terrenos superficiais e subsuperficiais através do 

comportamento das rochas, solos, relevo, hidrogeologia, tectônica, 

processos geológicos e os condicionantes geotécnicos à prevenção a riscos 

geológicos (erosão, deslizamento de encostas, subsidências, colapsos, 

expansão e recalque de solos, abalos sísmicos), que representem riscos 

de desastres de natureza geológico-geotécnica que podem ameaçar a 

segurança do empreendimento.  Assim, estão associados com a 

declividade, os aspectos mecânicos das rochas e solos, as condições 

climáticas e processos erosivos. 

 

5.1.4.4.1. Declividade 

As classes de declividades utilizadas foram baseadas na metodologia 

descrito por IBGE (2006). 

 

• 0 a 3% - domínio plano, superfície de topografia horizontal lisa, onde 

os desnivelamentos são muito pequenos ou apresentando declives 

suaves; 

 

• 3 a 8% - relevo suave ondulado, superfície de topografia ligeiramente 

movimentada, constituída por conjunto de pequenas colinas ou 

outeiros, ou sucessão de pequenos vales pouco encaixados (rasos), 

configurando pendentes ou encostas; 

 

• 8 a 13% – moderadamente ondulado, superfície topográfica com 

movimentação leve. As colinas são médias; 

 

• 13 a 20% - domínio ondulado, ou seja, superfície de topografia pouco 

movimentada constituída por conjunto de colinas apresentando 
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declives moderados, ou formada por morros; superfície de topografia 

relativamente movimentada, constituída por conjunto de medianas 

colinas e outeiros, ou por interflúvios de pendentes curtas, formadas 

por vales encaixados, configurando em todos os casos pendentes ou 

encostas; 

 

• 20 a 45% - relevo forte ondulado, superfície de topografia  

movimentada, com desníveis fortes, formadas por conjunto de outeiros 

ou morros, ou por superfície entrecortada por vales profundos, 

configurando encostas ou pendentes; 

 

• > 45% - domínio montanhoso, ou seja, superfície de topografia 

vigorosa com predomínio de formas acidentadas, usualmente 

constituída por morros, montanhas e maciços montanhosos, 

apresentando desnivelamentos relativamente grandes e declives 

fortes; superfície de topografia vigorosa. 

 

Assim, observa-se que na porção norte da região avaliada, a declividade 

atinge até cerca de 48% em alguns locais. Contudo, o valor médio varia 

de 2 a 20%. Já, na porção central do trecho avaliado, o relevo é plano em 

grande parte, os valores raramente ultrapassam 20%.  Na porção, sul, 

centro sul da região, são observados valores acima de 30% em alguns 

locais, principalmente nas áreas em que afloram unidades ígneas e 

metamórficas. No extremo sul são observadas declividades acima de 65% 

em alguns locais. 

 

5.1.4.4.2. Aspectos mecânicos das rochas e solos 

A aplicação dos princípios da mecânica a um material como solos e rochas 

é fundamental para entender as características de qualquer depósito 

sujeito a uma compressão, e como este pode estar, e em que estado se 

encontra. Obras subterrâneas como estruturas de drenagem, dutos, 
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túneis e as obras de contenção como os muros de arrimo, cortinas 

atirantadas somente podem ser projetadas e construídas usando os 

princípios da mecânica dos solos e o conceito de "interação 

solo−estrutura". 

 

O solo em contato prolongado com a água perde totalmente a sua 

resistência. O solo, sob o ponto de vista da engenharia geotécnica, poderá 

ser utilizado tanto em suas condições naturais quanto como material de 

construção. Em sua condição natural, será usado como elemento de 

suporte de uma estrutura ou como a própria estrutura, nem sempre sendo 

possível melhorar suas propriedades de uma forma econômica. Como 

material de construção poderá ser usado, principalmente, na construção 

de aterros para finalidades as mais diversas, como sub-bases e bases de 

pavimentos sendo nestes casos, possível dar ao solo as características 

necessárias e desejadas em cada projeto (NOGUEIRA, 1988).  

 

A estabilidade e deformabilidade de maciços rochosos dependem, em 

grande parte, da presença de descontinuidades nas rochas. As 

descontinuidades mais comuns são representadas por falhas, contatos 

litológicos e foliações metamórficas. A redução da resistência pode ocorrer 

devido a alteração de rochas por processos metamórficos, magmáticos, 

intempéricos. Contudo, a presença de descontinuidades no maciço 

rochoso é o fator principal no controle da sua resistência mecânica a 

deformabilidade. 

 

As formações Pirambóia, Botucatu, Corumbataí, Rio Claro, na porção norte 

do trecho avaliado são compostos por rochas sedimentares. Os planos de 

acamamento existentes nestas unidades configuram descontinuidades. 

Como característica fundamental apresentam grande persistência lateral. 

As discordâncias existentes, também, indicam superfícies que marcam 

mudanças nas propriedades geotécnicas das rochas. Já, as unidades 

metamórficas e ígneas da AII constituem rochas com maior resistência 
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que as rochas sedimentares. Contudo, é nítido que a presença de 

falhamentos e fraturamentos é maior nestas. Na região avaliada são 

representadas pelas unidades complexo Embu, Itu, Varginha-Guaxupe, 

complexo Costeiro e pelas rochas granitóides. A foliação existente nestas 

rochas são definidas como bandamento gnáissico ou foliação granítica. 

Estas unidades possuem, em termos litológicos, maior resistência a 

deformabilidade que as rochas sedimentares. 

 

5.1.4.4.3. Condições climáticas 

As condições climáticas de temperatura e umidade possuem a capacidade 

de modelar à superfície terrestre através dos processos de intemperismo 

(meteorização) e de erosão (pluvial, eólica e glacial). As variações 

térmicas, principalmente em áreas áridas, proporcionam a fragmentação 

mecânica das rochas em partículas menores, enquanto o intemperismo 

químico, principalmente em áreas úmidas, modifica a composição das 

rochas através dos processos de dissolução, hidratação, hidrólise e 

oxidação.  

 

Os processos erosivos têm estreita relação com os ambientes climáticos, o 

que levou a classificação do relevo segundo os processos de esculturação, 

as chamadas zonas morfoclimáticas (ROSS, 2001). 

 

O efeito do clima sobre as rochas têm significativa influência nas 

propriedades geotécnicas dos maciços rochosos. O intemperismo físico dá 

origem a modificações no tamanho e no número de descontinuidades 

presentes. O intemperismo químico, por outro lado, é acelerado pela 

infiltração de água no solo conforme as intensidades, freqüência e duração 

das chuvas. A disponibilidade de água depende, além das chuvas, da 

drenagem, controlada pela topografia local em conjunção com a 

permeabilidade primária ou secundária de maciços rochosos. A medida 

que a rocha se altera, passa da condição de rocha fresca para solo, os 
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valores de coesão e ângulo de atrito interno diminuem gradualmente, até 

atingirem valores mínimos, na condição de solo, quando poder alcançar a 

condição de ruptura. 

 

5.1.4.4.4. Propensão a processos erosivos 

Os processos de erosão dos solos ocorrem em estágios, isto é, agravando-

se à medida que atingem outras fases de degradação. E por sua vez 

desencadeia, a partir deste, diversas alterações ambientais. É um 

fenômeno que depende das características ambientais, como erodibilidade 

dos solos, usos da terra, topografia, erosividade e cobertura vegetal. 

 

É através da ação direta das chuvas sobre o solo que se desenvolvem os 

processos erosivos de caráter hídrico. À medida que as águas transitam 

sobre superfícies irregulares do terreno, a lâmina d’água tende a gerar 

fluxos concentrados. Este tipo de fluxo linear tende a “escavar” o solo e, 

posteriormente, originar a formação de ravinas sobre o terreno. 

 

A cobertura vegetal é um dos principais fatores no equilíbrio da paisagem 

frente aos processos geomorfológicos. Neste sentido, Abdon (2004), 

leciona que o tipo de cobertura vegetal, na medida em que protege o solo 

diminuindo o impacto das chuvas sobre ele e interferindo no escoamento 

superficial, interfere no cálculo da erodibilidade do solo e, 

conseqüentemente, na estimativa de perda de solo. A capacidade de 

interceptação pela vegetação pode chegar a 25% do total das 

precipitações, podendo variar em decorrência de fatores como a 

densidade e tipo de vegetação, área das copas das árvores e estágio de 

crescimento da cobertura vegetal. 

 

As raízes e rizomas da vegetação integram o solo para produzir um 

material composto, em que as raízes atuam como fibras de resistência 

relativamente alta, embebidas em uma matriz de menor resistência a 
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tensão. A resistência ao cisalhamento do solo é, assim, aumentada pela 

resistência das raízes (FIORI e CARMIGNANI, 2001). 

 

Em áreas providas de cobertura vegetal este trajeto é interceptado pela 

vegetação, chegando ao solo de forma indireta, o que proporciona a 

atenuação da força erosiva das chuvas, também chamada de erosividade 

erosão dos solos, além de ocasionar o assoreamento dos corpos hídricos, 

proporciona gradualmente a perda das camadas férteis do solo, ou seja, 

os horizontes O e A, no qual se encontra boa parte da matéria orgânica. 

 

5.1.4.4.4.1 Mapa de susceptibilidade a processos erosivos 

A metodologia utilizada para a elaboração do mapa baseia-se na 

adaptação de metodologias propostas por Ross (2003); Xavier e Zaidan 

(2004); Creprani et al. (2008); Fitz (2008) e que, por sua vez, estão 

fundamentadas no conceito de ecodinâmica de Tricart (1977). 

 

Inicialmente elaborou-se o banco de dados geográficos, ao qual, 

posteriormente, foram atribuídos valores distintos de acordo com as 

características peculiares de cada elemento em relação à erosão. Os 

mapas temáticos utilizados para a etapa de geoprocessamento foram os 

de vegetação, declividade e solos. 

 

Além disso, atribuíram-se pesos ponderados a cada mapa temático de 

acordo com sua relação de fragilidade natural. Assim, têm-se os 

respectivos valores baseados na adaptação de trabalhos de Ross (2003); 

Araújo et al. (2007); Creprani et al. (2008): declividade (40%), cobertura 

vegetal (30%) e solos (30%), respectivamente apresentados nas tabelas 

abaixo. 
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Tabela 65 – Valores atribuídos às classes de declividades. 

Declividade Valor atribuído 

0 – 5 1 

5 – 10 2 

10 – 20 3 

20 - 40 4 

> 40 5 

 

Tabela 66 – Valores atribuídos conforme as classes de vegetação. 

Vegetação Valor atribuído 

Mata ciliar 1 

Mata de restinga 1 

Banhado 1 

Campos 3 

Floresta tropical subperenefolia 1 

Floresta tropical subperenefolia 1 

Floresta tropical perenefolia de altitude 2 

Campo subtropical de altitude 3 

Formações litorâneas 4 

Floresta tropical subperenefolia e 

subcaducifolia/cerrado 

3 

Floresta tropical subperenefolia 2 

 

Tabela 67 - Valores atribuídos para cada tipo solo. 

Solos Valor atribuído 

Neossolo 2 

Latossolos 2 

Cambissolo 4 

Solos Podzólicos 2 

Solos Areno-quartzosos 4 

 

Após a atribuição de valores para cada parâmetro, foi confeccionado o 

mapa de suscetibilidade à erosão.  Foi realizada a operação de 

sobreposição (overlay). De acordo com Fitz (2008), esta operação de 

adição no módulo overlay (sobreposição de imagens), assim como as 

demais, trabalha cada célula da imagem individualmente, ou seja, neste 
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caso, somam-se uma a uma as células (pixels) de cada imagem com as 

suas correspondentes.  

 

Então, obtiveram-se quatro classes ou unidades de suscetibilidade à 

erosão: baixa, média, alta e muito-alta. 

 

A inserção do traçado ferroviário na região avaliada possibilita a exposição 

parcial do solo pela retirada da vegetação. Na porção norte do trecho 

existe uma região com alta susceptibilidade a processos erosivos. Abrange 

parte do município de Itirapina. Os solos arenosos derivados da formação 

Botucatu são susceptíveis a erosão.  

 

As áreas com média susceptibilidade a ocorrência de processos erosivos 

são aquelas em que alguns dos fatores acima não apresentam um valor 

atribuído alto. Abrange parte dos municípios de Cubatão, Praia Grande e 

região litorânea. A erosão marinha e a baixa espessura do solo nesta área 

configuram elevação da susceptibilidade natural.  

 

As áreas que possuem baixa susceptibilidade a processos erosivos são 

aquelas situadas nas faixas de afloramentos correspondentes a unidades 

litoestratigráficas argilosas e com solos argilosos moderadamente 

profundos. Ocorrem na porção central da AII. Abrange parte dos 

municípios de Mairinque, Rio Claro e Ipeúna. 

 

Já as áreas correspondentes a muito baixa susceptibilidade a processos 

erosivos são regiões em que o solo é profundo a declividade é baixa e 

apresenta boa cobertura vegetal. Ocorre dispersa por toda região 

avaliada. 

 

A implantação da segunda linha ferroviária implica em aumento natural a 

susceptibilidade à erosão daquelas regiões em que ocorra a retirada da 
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camada superficial do solo e da vegetação, principalmente em regiões 

com média a alta declividade.  

 

Em anexo é apresentado o mapa de susceptibilidade a processos erosivos. 

 

5.1.4.4.5. Riscos geológicos-geotécnicos  

Alívio de pressões irá ocorrer em um maciço rochoso sempre que da 

retirada de material sobre ou ao lado do maciço, provocando a sua 

expansão, o que por sua vez, irá contribuir no fraturamento, estricções e 

formação de juntas na rocha. Estes processos, isolados ou combinados 

(caso mais comum) "fraturam" as rochas continuamente, o que permite a 

entrada de agentes químicos e biológicos, cujos efeitos aumentam a 

fraturação e tende a reduzir a rocha a blocos cada vez menores. 

 

Com a integração dos dados levantados anteriormente foram identificados 

os eventos de risco potenciais para cada compartimento geológico-

geomecânico típico ao longo do traçado, em função dos tipos de obras de 

infra-estrutura previstos. Serão abordados condicionantes geológico-

geotécnicos referente a declividade, mecânica das rochas e solos, tipos de 

solo e rocha e hidrogeologia. 

 

No Estado de São Paulo, o principal deflagrador de eventos perigosos 

naturais e muitos dos induzidos são os eventos chuvosos de 

características variadas, em termos de duração e intensidade. No entanto, 

a ocorrência de eventos geológicos, geotécnicos e tecnológicos está 

diretamente condicionada pelas propriedades intrínsecas e variabilidade 

dos materiais geológicos, assim como pelos seus arranjos espaciais. 

Ressalta-se que a distribuição temporal e espacial que deflagra eventos 

perigosos não seguem padrões definidos em estudos regionais ou de 

tendências, normalmente são eventos específicos associados a cenários 

com características especificas quanto à predisposição. 
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Assim a região do traçado ferroviário é representado por quatro zonas 

conforme Zuquette et al. (1994). 

 

ZONA 2 – Representada pela faixa costeira, considerada neste caso da 

ordem de 50 km de largura a partir da linha de quebra das ondas, e duas 

grandes divisões podem ser distinguidas. A primeira composta por bacias 

costeiras com sedimentos variados de idade Quaternária e Terciária, e a 

segunda constituída por rochas ígneas e metamórficas, com materiais 

inconsolidados residuais e retrabalhados com diferentes espessuras, com 

amplitudes de relevo significativas e encostas variando de moderadas a 

íngremes. A primeira parte esta sujeita a intensa erosão costeira, 

movimento de dunas, recalques, contaminação das águas, marés altas, 

materiais expansivos e eventos perigosos de origem tecnológicos e em 

muitas zonas assoreamentos. Na segunda, predominantemente, ocorrem 

movimentos de massa gravitacionais e erosivos. Inclui todo trecho de 

Paratinga – Perequê. 

 

ZONA 3 – Áreas constituídas de materiais sedimentares rochosos com 

diferentes graus de cimentação e inconsolidados de idade Cretácea a 

Terciária, com predomino dos arenosos, porém ocorrendo misturas de 

siltosos e argilosos. Nestas ocorrem os processos erosivos, colapsos de 

solos, processos de desertificação, assoreamentos de rios, reservatórios e 

lagos. Estas áreas estão distribuídas nas diferentes partes do Brasil e 

apresentam diferentes tipos de ocupação, assim como intensidades dos 

problemas. Os materiais rochosos, normalmente, estão recobertos por 

pacotes espessos da ordem de até 100m de materiais inconsolidados 

arenosos, com alta porosidade, baixa resistência mecânica, altos valores 

de índice de erodibilidade e alta taxa de infiltração potencial. Ocorre na 

porção norte do trecho Itirapina – Boa Vista. 
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ZONA 4 – Áreas constituídas basicamente por arenitos de idade Triássica, 

com diferentes graus de cimentação e estão associadas a eventos 

perigosos como poluição das águas subsuperficiais, erosão, assoreamento, 

solos colapsíveis e rebaixamento do nível da zona saturada devido ao 

intenso processo de exploração nos últimos 25 anos. São caracterizados 

como bons aqüíferos, no geral, seja em condições profundas ou rasas, 

mas com recarga diretamente relacionada ao uso e manejo. Ocorre no 

extremo norte do trecho Itirapina – Boa Vista. 

 

ZONA 5 – Zonas constituídas por rochas ígneas e metamórficas, 

principalmente, granitos, migmatitos, gnaisses, xistos, filitos e calcários, 

com altitudes que podem atingir 3000 m, e chuvas que pode atingir 2000 

mm. Sobre estas litologias encontram-se perfis de alteração com 

espessuras variadas e com diferentes graus de heterogeneidade, assim 

como encostas com inclinações variadas até escarpas. Nestas zonas 

ocorrem, praticamente, todos os tipos de movimentos de massa 

gravitacionais e erosões lineares, basicamente, condicionados pelos 

seguintes aspectos: características geológico-geotécnicas dos perfis de 

alteração ou dos materiais inconsolidados, elevada precipitação associada 

a condições especificas de infiltração, declividades com valores até 

superiores a 45 graus, descontinuidades de diferentes naturezas paralelas 

à superfície do terreno, taludes artificiais com inclinações acima dos 

limites técnicos e aterros em encostas. Esta zona é definida na porção 

central até sul da região até aproximadamente o marco 159+433 km. 

 

5.1.4.4.5.1 Mapa de unidades geológico-geotécnico 

O mapa de unidades geológico geotécnico foi baseado no mapa elaborado 

a partir da carta de zoneamento geotécnico geral elaborada por Zuquette 

et al., (1994) e apresentada em escala 1:500.000. Este foi desenvolvido 

com o objetivo de avaliar eventos perigosos possíveis em cada zona. O 

Estado de São Paulo tem sido afetado por diferentes tipos de eventos 
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perigosos, com intensidades e extensões variadas, sendo que como 

exemplo tem-se registros de mais de 20.000 feições erosivas, 5.000 

feições de movimentos de massa gravitacionais, 3.000 fontes pontuais de 

poluição (lixões, aterros sanitários) de águas subsuperficiais, e 

praticamente, toda cidade com mais de 100 mil habitantes têm áreas 

inundáveis devido às condições naturais ou induzidas pelos tipos de usos e 

ocupações. A carta de zoneamento foi elaborada a partir de estudos dos 

principais componentes do meio físico, priorizando, os tipos litológicos e 

os diferentes perfis de materiais inconsolidados que os recobrem com 

espessuras que variam de alguns centímetros até dezenas de metros. 

Após definição das unidades geológico-geotécnicas básicas foi 

desenvolvida uma avaliação quanto à possibilidade de ocorrência dos 

eventos perigosos naturais e induzidos.  

 

Assim foram configuradas 11 unidades geológico-geotécnicas conforme o 

descrito abaixo. 

 

� Unidade geológico-geotécnica Litoral: Área definida por rochas 

sedimentares e sujeitas salinização de solo e água subterrânea, 

inundação e maré altas. A capacidade de suporte é média ou 

pontualmente baixa. A escavabilidade é moderada. 

 

� Unidade geológico-geotécnica Zona Costeira: Área composta por 

rochas cristalinas. A declividade é superior a 15% e existe tendência 

a escorregamentos. A escavabilidade é moderada e a capacidade de 

suporte é alta. 

 

� Unidade geológico-geotécnica Rochas Ígneas: Área composta por 

rochas cristalinas. Sujeita a erosão, queda de blocos e solos 

colapsíveis. A escavabilidade é fácil. A capacidade de suporte é 

moderada. 
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� Unidade geológico-geotécnica Rochas Sedimentares Arenosas: Área 

composta por rochas sedimentares sujeita a erosão,quedas e 

deslizamentos de blocos. A escavabilidade é fácil a moderada. A 

capacidade de suporte é alta e moderada. 

 

� Unidade geológico-geotécnica Rochas Sedimentares Heterogêneas: 

Área definida por rochas sedimentares sujeitas a erosão e presença 

de solos expansivos. Tanto a capacidade de suporte, quanto, a 

escavabilidade são moderadas. 

 

� Unidade geológica-geotécnica Rochas Sedimentares- siltitos, 

argilitos e arenitos: Área composta por rochas sedimentares siltosas 

e argilosas de definem um aspecto expansivo e sujeição a 

subsidências. A capacidade de suporte é predominantemente 

moderada, com alguns locais baixo ou alto. A escavabilidade é 

moderada. 

 

� Unidade geológico-geotécnica Rochas Sedimentares associadas a 

platôs extensos: Área composta por rochas sedimentares com baixa 

declividade, sujeita a inundação e erosão. A escavabilidade é 

moderada. A capacidade de suporte é variável,desde baixa a 

moderada. 

 

� Unidade geológico-geotécnica Rocha Granitóides: Área definida por 

rochas cristalinas com declividade acima de 20%. Está sujeita a 

erosão e escorregamentos. A escavabilidade é moderada. A 

capacidade de suporte é média. 

 

� Unidade geológico-geotécnica Rocha Metamórficas: Área definida 

por rochas de baixo grau metamórfico e declividade maior que 10%. 

Está sujeita a erosão e escorregamentos. A escavabilidade é fácil e a 

capacidade de suporte é moderada. 
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� Unidade geológico-geotécnica Rocha Cristalinas: Área definidas de 

rochas cristalinas, declividade maior que 20% e com perfil de 

alteração que definem um solo sujeito a erosão, queda de blocos e 

escorregamentos. 

 

� Unidade geológica-geotécnica Materiais Inconsolidados: Área 

composta por sedimentos inconsolidados que definem superfícies 

colapsíveis, creep e sujeitos a erosão. A capacidade de suporte é 

variável desde muito baixa a moderada, conforme a granulometria, 

grau de compactação e cimentação. A escavabilidade varia de fácil a 

moderada. 

 

5.1.4.4.5.2 Mapa de risco geológico-geotécnico 

Este mapa tem como objetivo demonstrar as áreas que possuem 

características que sejam associadas a riscos nas unidades geológicas ou 

geotécnicas. Assim, são considerados riscos geológico-geotécnicos, 

movimentação de massa gravitacional, áreas sujeitas a inundação, regiões 

suscetíveis a contaminação ou alteração da qualidade de aqüífero ou 

intrusão salina, além da propensão a processos erosivos. Cabe ressaltar, 

que devido a grande variação e amplitude dos dados de entrada, o 

resultado fornece informações que não apresentam dados que definam a 

mesma unidade como risco para todos os parâmetros avaliados. 

 

Os fatores que tem grande importância na estabilidade das vertentes são: 

forma e inclinação das encostas; natureza da cobertura vegetal; 

características dos solos e das rochas; tensões internas; abalos sísmicos 

naturais e induzidos e ações antrópicas de ocupação (FIORI e 

CARMIGNANI, 2001). 
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A metodologia foi baseada na integração dos dados de solos, litotipos, e 

susceptibilidade a processos erosivos. Esta integração possibilitou agrupar 

áreas que apresentam características em comum e permitam serem 

tratados como uma unidade de risco. Assim, foram definidas quatro 

classes: 

 

� Muito baixa: são áreas com declividade baixa a nula. O risco a 

movimentação de massa é baixo ou moderado em algumas porções 

localizadas. A atuação dos processos erosivos é baixa e 

imperceptível. A capacidade de suporte do terreno é alta. São 

compostos por terrenos estáveis de rochas ígneas, metamórficas ou 

sedimentares. O relevo é suave. Os solos são profundos. 

  

� Baixa: são áreas com relevo suave a suave ondulado. A declividade 

é baixa a moderada. O risco de movimentação de massa 

gravitacional é baixo a moderado. A capacidade de suporte do 

terreno é alta. É definido de rochas sedimentares, ígneas ou 

metamórficas. Os solos são profundos. 

 

� Moderada: são áreas com relevo suave ondulado ou ondulado. A 

declividade é moderada a alta. É composto por rochas ígneas, 

metamórficas ou sedimentares. Os solos são moderadamente rasos. 

A capacidade de suporte é moderada. Existe risco de movimentação 

de massa em algumas porções localizadas. 

 

� Alta: são porções em que o risco de escorregamento é alto ou 

moderado. A declividade é moderada a alta. O solo é raso. 

Constituem um relevo ondulado, fortemente ondulado, montanhoso 

ou escarpada. A capacidade de suporte varia de média a baixa. É 

constituído essencialmente por rochas cristalinas. Nas porções 

próximas ao litoral existe a possibilidade de contaminação do 

aqüífero livre com a água salina. Existe ainda, o risco de 
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contaminação do aqüífero fraturado cárstico, principalmente, na 

região de recarga ou locais em que o solo é raso. 

 

A ferrovia em toda sua extensão contempla todas as classes descritas 

acima. As regiões, ao longo do trecho, que apresentam alto risco são 

evidenciadas na porção centro sul da AII. São definidas pela unidade 

cárstica presente nesta porção. O risco relativo a esta unidade é 

associado a presença de dolinas, sumidouros e por vezes ocorrência de 

solapamentose a fragilidade ambiental do sistema cárstico. Abrange 

municípios como Alumínio, Mairinque, São Roque e Ibiúna.  

 

O alto risco existente na porção centro sul da AII em São Lourenço da 

Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, são associadas a presença 

de relevo montanhoso ou escarpado, solo tipicamente raso, presença 

de rochas ígneas e metamórficas. Neste contexto, o traçado ferroviário 

contempla regiões em que o risco a movimentação de massa 

gravitacional é alta. 

 

Na região norte do trecho avaliado até a região central predominam as 

classes de baixa e muito baixa. Em alguns locais são observados a 

ocorrência de risco alto ou moderado. São locais com relevo 

montanhoso ou solo raso. 

 

5.1.4.4.6. Interferência das propriedades geotécnicas no 

traçado ferroviário  

O solo, ao sofrer solicitações, irá se deformar, modificando o seu volume e 

forma iniciais. A magnitude das deformações apresentadas pelo solo irá 

depender não só de suas propriedades intrínsecas de deformabilidade 

(elásticas e plásticas), mas também do valor do carregamento a ele 

imposto. Pode−se dizer que embora as perturbações no estado de tensão 

inicial de um maciço de solo, provocadas por um determinado 
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carregamento, se propaguem indefinidamente, a intensidade destas 

perturbações (ou os valores dos acréscimos de tensão induzidos na massa 

de solo) diminuem bastante em profundidade e com o afastamento 

lateral, de modo que a influência, do ponto de vista prático, destas 

cargas, é limitada a uma determinada região. Unindo−se os pontos da 

massa de solo solicitados por tensões iguais, obtém−se curvas de 

distribuição de tensões denominadas isóbaras. Ao conjunto dessas 

isóbaras denomina−se de bulbo de tensões. Em termos práticos, o 

conceito de bulbo de tensões é aplicado para a massa de solo delimitada 

pela isóbara correspondente a 10% de carga aplicada à superfície do 

terreno (FIORI e CARMIGNANI, 2001). 

 

Uma força ou pressão, aplicada na superfície ou no interior do solo 

(semi−espaço elástico), distribui−se nos vários pontos desse solo. Na 

prática, para aplicar essa força ou pressão, é necessário um elemento 

qualquer que transmita a carga ao terreno (placa, sapata ou estaca). No 

entanto a rigidez de cada um desses elementos intervém redistribuindo a 

carga na superfície de contato desse elemento com o solo. A aplicação de 

cargas sobre uma massa de solo resulta em uma variação do seu volume, 

a qual poderá ocorrer devido à compressibilidade da fase fluida (ar) ou por 

drenagem da água intersticial. Ao deslocamento vertical resultante desta 

compressão do solo dá−se o nome de recalque. A drenagem da água 

intersticial está intimamente associada à permeabilidade do solo; assim, 

se uma camada de argila saturada for carregada local e rapidamente, a 

baixa permeabilidade do solo retarda o processo da expulsão da água 

intersticial e, nestas condições não−drenadas, a deformação do solo 

devido às cargas aplicadas ocorre a volume constante, correspondendo a 

uma distorção elástica do meio. Os recalques associados a esta distorção 

são designados recalques imediatos ou elásticos (FIORI e CARMIGNANI, 

2001). 
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5.1.4.5. Materiais para construção 

Os materiais naturais para construção consistem em solos e rochas que 

venham a ser utilizados para a construção da ferrovia. Os materiais 

utilizados são britas, areias e argila provenientes de jazidas comerciais. 

Para os aterramentos serão deslocados solo do próprio local em que está 

a ferrovia.  

 

Os materiais ocorrentes devem ser explorados de acordo com suas 

características geotécnicas para melhor aproveitamento. Os solos de 

melhores características geotécnicas (em geral lateríticos) deverão ser 

destinados para camada final de terraplenagem, enquanto que os demais 

poderão ser utilizados para o corpo do aterro. Após a exploração, deverá 

haver a recomposição vegetal da área, revestindo-se as superfícies dos 

taludes finais de maneira a evitar-se erosão superficial. Deverão ser 

preservadas as nascentes e cursos de drenagem naturais, sendo 

instalados dispositivos de drenagem para o disciplinamento das águas 

após a conformação final da área. 

 

Para a terraplenagem, será realizado um equilíbrio de massas entre as 

áreas de corte e aterro, de forma a evitar áreas de empréstimo ou bota-

fora. Toda necessidade de área de jazida de empréstimo ou bota-fora será 

realizada na própria faixa de domínio da ferrovia, visto que a intervenção 

se dará em infra-estrutura já instalada. 

 

A limpeza do terreno será baseada na remoção de toda a camada vegetal 

superficial do terreno e plataforma, bem como, roçada, destocamento de 

arvores, retirada de dormentes apodrecidos, retirada de entulhos, etc. O 

material resultante desse serviço deverá ser transportado para áreas de 

bota-fora licenciado. 
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O transporte do material de escavação de solo, rachão, pedra britada nº 

3, bica corrida, pedrisco, com descarga e espalhamento para a 

recomposição, reforço, alargamento de plataforma e aterro, proveniente 

da área de empréstimo, depósito ou pedreira de jazidas licenciadas. O 

transporte do material de solo imprestável, pedra de lastro colmatado, e 

entulho em geral, serão levados para áreas de bota-fora licenciadas. 

 

Todas as áreas a serem utilizadas deverão ter projeto de deposição dos 

materiais com taludes adequados, em bermas estáveis onde deverão ser 

executados dispositivos de drenagem e revestimento vegetal para 

assegurar sua inserção na paisagem local e garantir as condições de 

estabilidade. As condições de fundação devem ser bem estudadas e o 

sistema de drenagem deve ser eficiente para evitar escorregamentos e/ 

ou ruptura dos depósitos executados. O transporte do material até as 

áreas de deposição deverá ser feito de maneira a interferir o mínimo 

possível com o sistema viário da região e com a área urbana existente. 

 

Observamos que a premissa principal, no caso de terraplenagem, será o 

equilíbrio de massas entre as áreas de corte e aterro, de forma a evitar 

áreas de empréstimo ou bota fora. Outro fator, que devemos considerar é 

que toda necessidade de área de jazida de empréstimo ou bota-fora será 

realizada na própria faixa de domínio da ferrovia, visto que a intervenção 

se dará em infra-estrutura já instalada. 

 

5.1.4.6. Áreas com direito de lavra ou pesquisa mineral 

Na região avaliada ocorre o Pólo Cerâmico da região de Rio Claro que se 

estende entre os municípios de Rio das Pedras e Santa Rosa do Viterbo, 

passando por Charqueada, Piracicaba, Rio Claro, Leme, Pirassununga, 

Porto Ferreira e Tambaú e corresponde a um complexo de extração de 

matérias primas e produção de placas cerâmicas. Na região de Rio Claro, 

Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira e Araras, concentram-se 43 
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indústrias cerâmicas. Estas indústrias utilizam rochas da Formação 

Corumbataí que atingem espessuras de até 90 m e continuidade por cerca 

de 200 km, constituído de argilitos, folhelhos e siltitos, de cores cinza, 

arroxeadas e avermelhadas, tendo intercalações de bancos carbonáticos, 

silexíticos e de arenitos finos. 

 

De acordo com o DNPM, na região avaliada, existem áreas com 

requerimento de licença, requerimento de pesquisa, requerimento de 

lavra, requerimento de registro de extração, licenciamento, autorização de 

pesquisa, manifesto de mina e concessão de lavra, conforme o mapa de 

áreas com direitos minerários, em anexo. As principais jazidas na AII 

consistem em areia e argila, conforme a tabela em anexo. 

 

Na ADA não haverá intervenção em áreas onderadas junto ao DNPM. Na 

AID ocorrem exploração de calcário, argila, areia, saibro, água mineral, 

bauxita, varvito e diabásio. Existem, ainda, na AID áreas em 

requerimento de pesquisa, autorização de pesquisa e requerimento de 

lavra. 

 

5.1.4.7. Caracterização das cavidades naturais 

As cavidades naturais subterrâneas são segundo a Resolução CONAMA 

347, de 2004, todo ou qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo 

homem com ou sem abertura identificada. São, popularmente, conhecidos 

como cavernas. Neste conceito inclui-se seu ambiente, conteúdo mineral e 

hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os 

mesmos se inserem, desde que a sua formação haja ocorrido por 

processos naturais, independentemente de suas dimensões ou do tipo de 

rocha encaixante. As cavidades naturais subterrâneas são propriedades da 

união e constituem patrimônio cultural brasileiro.  
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A formação destas cavidades inicia-se a partir da ação da água sobre as 

rochas, principalmente em rochas calcárias pela dissolução de carbonato 

de cálcio produzida pelo ácido carbônico. Podem ocorrer, ainda, pela 

erosão mecânica e pela pressão hidrostática. Por vezes, cavernas também 

podem ocorrer associadas a outras rochas como quartzitos, xistos, 

arenitos, etc. 

 

CECAV (2008), afirmam que existem 441 cavidades naturais no Estado de 

São Paulo. Os autores definiram cinco classes (muito alta, alta, média, 

baixa e ocorrência improvável) de potencialidade de ocorrência de 

cavernas baseado no mapa geológico da Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais - Serviço Geológico do Brasil (CPRM/MME), na escala de 

1:2.500.000. Conforme o mapa citado, o trecho avaliado para a 

implantação da ferrovia possui baixa a média potencialidade para 

ocorrência de cavernas.  Todas estas cavidades estão a uma distância 

mínimo de 5 km da faixa de domínio. 

 

 

Na ADA e AID não são observadas existência de cavidades naturais, 

conforme o mapa fornecido pelo CECAV, inclusive os locais em que estão 

previstos a construção de túneis. A presença de cavidades naturais é 

somente verificada na AII, relativamente distanciadas do 

empreendimento. São também observadas a presença de regiões 

cársticas na porção centro sul da AII (figura 99). Contudo, estas regiões 

não definem a existência ou não das cavidades. As cavidades existentes 

na AII ocorrem na região norte e central, no total de 8 cavidades. 

 

No município de Itirapina são observadas duas cavidades. A primeira 

refere-se à gruta Boca do Sapo. Esta cavidade está localizada sobre os 

arenitos da formação Pirambóia. A segunda cavidade observada refere-se 

a gruta do Fazendão. Esta cavidade ocorre sobre a formação Botucatu, 

constituído essencialmente por rochas arenosas.  
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Em Ipeúna há uma cavidade denominada de Abrigo Rochedo. Esta 

cavidade ocorre na formação Pirambóia. 

 

Em Salto existem duas cavernas catalogadas. Estas estão localizadas 

sobre o Grupo Itararé que é constituído por rochas, argilosas e siltosas 

essencialmente. Essas cavidades são denominadas de gruta do Canavial e 

Abrigo Zé Eduardo. 

 

Em Itupeva, na região central da área avaliada ocorre a gruta do 

Quilombo. A unidade geológica local é o complexo Embu, constituído por 

rochas granitóides. Nesta mesma unidade em Itu, ocorrem as grutas 

Pedra da Asa Delta e Riacho Subterrâneo. 

A legislação orienta sua preservação e conservação, para que sejam 

possíveis estudos e pesquisas de ordem técnico-científica e atividades de 

cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo. A 

Resolução CONAMA 347/04 trouxe o conceito de cavidade natural 

subterrânea relevante, porque, até então, na inábil redação do Decreto 

Federal nº 99.556/90, não havia essa percepção, fazendo com que 

cavidades minúsculas e insignificantes sob o ponto de vista científico, 

ecológico, cultural ou socioeconômico fossem protegidas de maneira 

irracional. 
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Figura 99 – Localização das cavidades naturais e regiões cársticas. 
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5.1.4.8. Perfis geológicos, mapas e imagens de satélite 

Foram elaborados 14 perfis geológicos em toda a extensão da AID. Os 

perfis retratam os litotipos por unidades litoestratigráficas presentes em 

toda extensão. O perfil topográfico foi definido a partir de imagens de 

satélite SRTM, assim, foi utilizado um exagero vertical para melhor 

visualização dos dados. As unidades litoestratigráficas representadas 

foram definidas pelo mapa geológico regional (em anexo). Além destas 

unidades foram inseridas juntas e lineamentos observados no trecho 

avaliado. A imagem SRTM possibilita uma ótima visualização para 

caracterização das unidades geomorfológicas e estruturais. 

 

A localização dos perfis geológicos é apresentada na figura 100. Os perfis 

são apresentados nas figuras seguintes. 
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Figura 100 – Localização dos perfis elaborados. 
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Figura 101 - Perfis geológicos A-B; C-D e E-F. 
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Figura 102 – Perfis geológicos G-H; I-J e K-L. 
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Figura 103 – Perfis geológicos M-N; O-P e Q-R. 
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Figura 104 – Perfis geológicos S-T; U-V e X-W. 
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Figura 105 – Perfis Y-Z e V1-V2. 

 

 
Figura 106 – Legenda dos perfis geológicos elaborados. 
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Além, dos perfis elaborados, também se realizou a interpretação de 

imagens de satélite com lineamentos (figura 107) e zonas homólogas. As 

imagens de satélite utilizadas foram as SRTM.   

 

Os lineamentos foram definidos na escala 1:300.000 e traçados na AID e 

AII. Esses lineamentos representam extensões observadas no relevo 

definidos pelas características das rochas, tais como, resistência, 

mineralogia, fraturas, falhas, erosão, intemperismo etc. Portanto, os 

lineamentos, indicam a situação atual em que se encontram as unidades e 

pode indicar feições como falhas, contatos litológicos e discordâncias. 

 

5.1.4.9. Zonas homólogas 

As zonas homólogas constituem regiões na área avaliada com 

características morfológicas, geomorfológicas e estruturais etc. 

semelhantes. Foram definidas duas classes de zonas homólogas. A 

primeira foi elaborada a partir da imagem de satélite SRTM com base na 

drenagem e feições geológicas, estruturais e geomorfológicas específicas 

(figura 108). Já a segunda classe de zona homóloga foi elaborada com 

visão geral de área de estudo. Nesta, o critério principal utilizado foram as 

grandes feições geológicas e de relevo (figura 109). Para facilitar a 

visualização há um grande exagero vertical nesta figura. 
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Figura 107 – Imagem de Satélite (SRTM) com lineamentos traçados. 
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Figura 108 – Zonas homólogas. Modelo baseado em imagem SRTM. A 

numeração indica a zona homóloga. 
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Com base nos critérios citados foram definidas nove zonas homólogas. 

 

� Zona homóloga 1: esta zona é definida por apresentar altitudes de 

até 1750 m. Ocorre na porção norte da AII e em algumas porções 

centrais. As formas de relevo foram definidas através de superfícies 

planas com suaves ondulações.  A drenagem é de intensidade 

moderada com baixa tropia e radial. A assimetria é moderada. 

 

� Zona homóloga 2: corresponde a uma porção da AII com menor 

altitude. A drenagem é moderada e baixa. Apresentam canais 

simétricos a moderadamente assimétricos. É definido por litossomas 

de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. A altitude varia em 

torno de 600 m. 

 

� Zona homóloga 3: corresponde a áreas em que a presença de 

lineamentos é moderada em uma direção. A altitude é em torno de 

600 m. A drenagem em algumas porções tende a ser unidirecional e 

alta a moderada densidade. Ocorrem pontões, cristas associadas 

principalmente a rochas cristalinas resistentes. 

 

� Zona homóloga 4: corresponde a porções em que altitude varia de 

400 a 1700 m. Ocorrem rochas metamórficas, ígneas e 

sedimentares. A drenagem é unidirecional e bidirecional. A 

densidade de lineamentos é alta. Ocorrem cristas e pontões. 

 

� Zona homóloga 5: corresponde á porções com grandes altitudes. Em 

algumas porções isoladas o relevo o fortemente ondulado. A 

principal classe de relevo é definida como fortemente acidentado. A 

presença de lineamentos é intensa. A drenagem é moderada. A 

sinuosidade é mista. Ocorrem cristas unidirecionais e pontões. 
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� Zona homóloga 6: corresponde área localizada na porção sul da 

área avaliada. Apresenta lineamentos E-W e NW e NE. A densidade 

da drenagem é moderada. A rede de drenagem é radial. O grau de 

controle é forte. Ocorrem cristas levemente acentuadas. 

 

� Zona homóloga 7: esta zona apresenta rochas sedimentares, ígneas 

e metamórficas como suporte. Os lineamentos variam de moderado 

a alta. A continuidade é alta. A drenagem é radial e retangular. 

Ocorre na porção sul do trecho. 

 

� Zona homóloga 8: esta zona configura-se na zona costeira e pela 

presença do limite continente oceano. É definida pela presença de 

ilhas.  

 

� Zona homóloga 9: esta zona ocorre como a faixa de transição entre 

o continente e oceano. Possui uma família de lineamentos com baixa 

continuidade. 

 

A segunda classe das zonas homólogas é apresentada na figura 109. 
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Figura 109 – Zonas homólogas. A numeração indica a zona homóloga. A- 

modelo 3D original; B- modelo 3D com as respectivas zonas homólogas. Em azul 

estão os limites entre as zonas. 

N 
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Conforme observado na figura acima, formam definidas 6 zonas 

homólogas. 

 

o Zona homóloga I: esta zona localiza-se a norte do trecho avaliado. 

Ocorre em altitudes superiores a 700 m tipicamente. A grande 

feição de relevo observada é um planalto, com rochas sedimentares 

essencialmente. 

 

o Zona homóloga II: esta zona constitui uma imensa depressão. As 

altitudes são baixas. É definida por apresentar rochas sedimentares 

essencialmente. A altitude é baixa. 

 

o Zona homóloga III: esta zona esta localizada na área central da 

região avaliada. Apresenta um conjunto estratigráfico de rochas, 

ígneas sedimentares e metamórficas. Possui uma série de pontões e 

cristas de grande porte. 

 

o Zona homóloga IV: é definida por altitudes em torno de 900 m. 

Apresenta cristas e pontões. É constituída por litotipos ígneos, 

sedimentares e metamórficos. 

 

o Zona homóloga V: é definida pela presença de cristas, picos e 

pontões. É constituída principalmente por rochas ígneas e 

metamórficas. Representa contato entre o continente e oceano. 

 

o Zona homóloga VI: é definida pelo litoral. Apresenta ilhas e baixas 

altitudes. 
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5.1.5. Geomorfologia 

A região avaliada é representada por três unidades morfoestrulturais. O 

Cinturão Orogênico no Atlântico, a bacia do Paraná e a bacia sedimentar 

Cenozóica (IPT, 1997). 

 

5.1.5.1. Unidades Morfoestruturais 

5.1.5.1.1. Cinturão Orogênico do Atlântico 

O Cinturão Orogênico do Atlântico refere-se a terrenos de formação mais 

recente produzidos pelo processo da tectônica de placas, localiza-se a 

leste do Estado de São Paulo. É constituído pela unidade morfoescultural 

Planalto Atlântico (IPT, 1997). 

 

O planalto Atlântico apresenta altitudes que variam entre 800 e 2.000 

metros. É formado essencialmente por terrenos cristalinos muito antigos, 

de 4 bilhões a 500 milhões de anos atrás (PONÇANO et al. 1981). Fica 

próximo ao oceano, sendo um prolongamento do relevo paulista. Para 

leste, o planalto se eleva, formando a Serra do Mar, que se apresenta sob 

a forma de escarpas e contrafortes (montanhas íngremes, destacando-se 

do maciço principal), que atingem altitudes de mais de 1.500 m. Na AII é 

representado por três unidades morfológicas: 

 

- Planalto de Ibiúna/ São Roque: constitui uma pequena unidade do relevo 

paulista, compreendida entre a Serra de Taxaquara e a zona serrana de 

São Roque, ao norte, e a Serra de Paranapiacaba, ao sul. Trata-se de um 

planalto maturamente dissecado, onde as serras mais altas atingem cerca 

de 1.100 m de altitude, e os vales estão entre 850 e 900 m (PONÇANO et 

al. 1981). O Planalto de Ibiúna apresenta relevo suave, entremeados por 

relevos mais salientes, testemunhos de superfícies mais antigas. 
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- Planalto de Jundiaí: é definido por relevos de colinas e morros baixos 

com topos convexos. Os morros e morrotes associam-se ao 

desenvolvimento das bacias de drenagem dos rios Jundiaí e Atibaia, sendo 

classificados no sistema de relevo de Mar de Morros (PONÇANO et al., 

1981). O substrato litológico é formado por xistos, gnaisses, migmatitos e 

granulitos penetrados por granitos. Os topos das elevações no Planalto de 

Jundiaí apresentam-se uniformemente nivelados em torno de 820-870 

metros, com os fundos de vales situados a cerca de 700-750 metros, na 

área estudada. Os depósitos sedimentares ao longo do Rio Jundiaí devem-

se à influência exercida pelo Maciço de Itu, que funciona como uma soleira 

local (Almeida, 1964). 

 

- Planalto Paulistano/ Alto Tietê: caracteriza-se pela dominância de formas 

de relevo suavizadas e serras localizadas, em cotas altimétricas variando 

entre 715 a 900 metros. Este planalto compreende uma área de cerca de 

5.000 km2. É condicionada a áreas de constituição cristalina e teve sua 

gênese vinculada à sucessão de eventos geotectônicos ocorridos durante o 

Proterozóico e reativada durante o Cenozóico. Esta unidade morfológica, 

atualmente sob a ação de processos erosivos generalizados de denudação, 

caracteriza-se pela configuração de morros médios e altos de topos 

convexos, com altimetria predominantemente compreendida entre 800 e 

1.000m, e declividades entre 10% e 20%. O padrão da drenagem é do 

tipo dendrítico, comumente controlada pelos lineamentos estruturais das 

rochas. 

 

5.1.5.1.2. Bacia Sedimentar do Paraná 

A unidade morfoestrutural definida como bacia do Paraná constitui uma 

unidade geomorfológica de extensão regional e com litossoma espessos. 

Ross (1985), afirma que essa morfoestrutura é caracterizada pela 

presença de terrenos sedimentares do Devoniano ao Cretáceo e com forte 

ocorrência de rochas vulcânicas, preferencialmente do sul da bacia 
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formadas no Jurássico-Cretáceo. O contato desta unidade é 

marcadamente formado pela presença de Cuestas. Durante o Cenozóico, 

esta região sofreu processo de epirogênese. O resultado gerou o 

soerguimento desigual da Plataforma Sulamericana, iniciando novos 

processos erosivos, sob diferentes condições climáticas e ocasionando as 

diferenciações entre o Planalto Ocidental e a Depressão Periférica. (ROSS 

e MOROZ, 1997). Na área de estudo é representada pelas unidades 

morfoesculturais denominada de depressão Periférica Paulista e planalto 

Ocidental Paulista.  

 

A depressão periférica Paulista está configurada quase que em totalidade 

nos sedimentos Paleo-Mesozóicos da bacia do Paraná. É definida com 

vários modelados devido à ação do tectonismo, variação litológica e 

diferenciações paleoclimáticas. No geral, as altitudes oscilam entre 600 e 

750 metros, possui densa rede de drenagem que possuem curso 

consequente em direção ao rio Paraná, o maior deles (ROSS, 1990). Na 

região de estudo, possui duas unidades morfológicas: a depressão Moji-

Guaçu e depressão Médio - Tietê.  

 

A unidade morfológica Moji-Guaçu possui as formas de relevo 

denudacionais que se apresentam com modelados de colinas em topos 

tabulares amplos predominam nesta unidade. O entalhamento dos vales é 

de até 20 metros e a dimensão dos interflúvios varia entre 1.750 a 3.750 

metros. A rede de drenagem apresenta-se com padrão dendrítico. As 

altitudes encontram-se entre 500 e 650 metros e as declividades entre 5 a 

10%.  

 

A depressão Médio - Tietê apresenta formas de relevo denudacionais com 

modelado basicamente formado por colinas de topos amplos tabulares e 

convexos, onde os vales têm entalhamento predominante até 20 m e 

distâncias interfluviais variando de 750 a 3.750 m. As altitudes estão 

entre 500 e 650 m, enquanto as declividades variam entre 5% e 10%. As 
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litologias encontradas nesta unidade são basicamente diabásio e arenito. 

A rede de drenagem apresenta-se com alto grau de organização 

destacando-se o Rio Tietê e seus dois afluentes, o Rio Piracicaba e o Rio 

Sorocaba (SAYEG et al., 2009). 

 

O planalto Ocidental Paulista é definido por possuir relevo levemente 

ondulado, onde predominam as colinas amplas e baixas com topos 

aplainados (SAYEG et al., 2009). É considerada a mais extensa unidade 

morfológica de São Paulo. Apresenta suave inclinação para oeste, caindo 

de 700m de altitude, a leste, a 300m a oeste. Exibe assim a feição de 

uma cuesta, cuja frente ou rebordo é a Serra Geral. O arcabouço 

geológico da cuesta é formado por estratos de basalto, cobertos por 

formações areníticas que se intercalam entre eles.  O dorso do planalto 

ocidental tem topografia bastante regular, mas os rios que o drenam, 

afluentes da margem esquerda do Paraná, sulcaram-no profundamente 

com seus vales, dividindo-o em numerosos espigões no sentido sudeste - 

noroeste. Na região avaliada são definidas duas unidades morfológicas, o 

planalto Central Ocidental e planalto Residual de São Carlos.  

 

O planalto Central Ocidental possui formas de relevo denudacionais, onde 

se destacam as colinas amplas e baixas com topos convexos, aplainados 

ou tabulares. Os entalhamentos médios dos vales apresentam-se 

inferiores a 20 metros, as distâncias interfluviais médias situam-se entre 

1.750 e 3.750 metros, as altitudes variam entre 400 e 700 metros e as 

declividades médias das vertentes entre 2% e 10%. Os rios apresentam 

padrão paralelo com orientações de traçados em direção ao Rio Paraná. A 

densidade de drenagens é baixa e os vales são pouco entalhados, 

apresentando baixa dissecação. Em geral, as encostas apresentam baixo 

nível de fragilidade potencial, porém as vertentes mais inclinadas são 

extremamente susceptíveis aos processos erosivos (SAYEG et al., 2009).  
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O planalto Residual de São Carlos situa-se no reverso das cuestas, no 

domínio do interflúvio Tietê/ Mogi-Guaçu. As formas de relevo 

predominantes são as denudacionais, formadas por colinas de topos 

convexos e tabulares. O entalhamento dos vales varia de 20 a 80 metros 

e a distância média dos interflúvios de 250 a 3.750 metros. As altitudes 

predominantes estão entre 600 e 900 metros, a declividade das vertentes 

varia de 2% a 30% (estes altos valores são encontrados nos setores mais 

dissecados, que apresentam nível de fragilidade alto a muito alto). A 

densidade de drenagens situa-se entre média e alta (SAYEG et al., 2009). 

 

5.1.5.1.3. Bacia Sedimentar Cenozóica 

Ross e Moroz (1997), afirmam que esta morfoestrutura ocorre de forma 

restrita e descontínua em praticamente todas as outras unidades 

morfoestruturais. Na região avaliada é representada pelas unidades 

morfoesculturais planalto de São Paulo, pelas planícies litorâneas e 

fluviais. 

 

As planícies litorâneas são formadas por areia silte e argila, sedimentos 

depositados pelo mar e pelos rios. É cortada por diversos canais sinuosos 

de água salobra, que são influenciados pela maré, colaborando no 

desenvolvimento dos mangues. Na AII é definido por duas unidades 

morfológicas. A primeira é denominada de Praia Grande/Iperuíbe. Esta 

unidade é definida por litoral com de média extensão. As praias são do 

tipo enseada. Já a unidade Santista é caracterizada por um litoral de 

pequenas praias de enseada, do tipo pocket beach, separadas por pontões 

de embasamento cristalino (MUEHE, 2002). 

 

As planícies/pequenas planícies fluviais ocorrem "em áreas restritas, 

associadas aos depósitos a montante de níveis de base locais e regionais”. 

Corresponde às áreas essencialmente planas, geneticamente geradas por 
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deposição de origem fluvial, onde atualmente predominam os processos 

agradacionais. (ROSS e MOROZ, 1997). A idade é Quaternária. 

 

5.1.5.2. Descrição das formas de relevo da AII 

A descrição das formas de relevo consiste em apresentar os tipos mais 

comuns de relevo observados na AII. Assim, serão descritos os modelados 

e as formas dominantes no relevo. Os modelados de acumulação são 

diferenciados, em função de sua gênese e resultantes da conjugação ou 

atuação simultânea de processos diversos. Os modelados de aplanamento 

foram identificados pela definição de sua gênese e funcionalidade, 

combinadas ao seu estado atual de conservação ou degradação impostos 

por episódios erosivos posteriores à sua elaboração. As feições de topo do 

relevo foram classificadas conforme IBGE, (2009). Utilizou-se a imagem 

SRTM para definir as principais e mais comuns formas de relevo 

observadas na AII (figura 110). 
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Figura 110 – Imagem SRTM com feições de relevo indicadas. 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 460 

5.1.5.3. Dinâmicas do relevo na AII 

O relevo apresenta como característica intrínseca a sua definição a 

constante mudança e adequação resultantes de processos exógenos e 

endógenos da Terra. A região avaliada apresenta grandes variações entre 

as formas de relevo existentes.  

 

O relevo em seu sentido natural caracteriza-se como suporte de 

sustentação da natureza (animais, vegetação, hidrografia, pedologia etc.). 

A partir do momento que ação antrópica interage com o meio físico, o 

relevo local tende a adequar-se lentamente. 

 

Formas erosivas ocorrem em porções do relevo que não respeitam as 

dinâmicas hídricas, pedológicas e geomorfológicas. O relevo acaba 

sofrendo uma esculturação quando implantado um loteamento, este acaba 

modificando a forma dos topos, das vertentes e dos fundos de vale. 

 

A morfologia dos compartimentos é provocada por algumas atividades 

sociais que geram novos padrões de comportamento morfodinâmicos e 

formas de relevos tecnogênicos. Dentre as atividades antrópicas ligadas 

às dinâmicas naturais destacam-se a eliminação de cobertura vegetal 

(solo exposto), os arruamentos (impermeabilização) e os aterros. 

 

O solo exposto é o resultado da retirada da cobertura vegetal, desta forma 

o ciclo hidrológico sofre uma alteração em sua dinâmica natural. A 

cobertura vegetal serve como um obstáculo que atenuam o impacto das 

gotas de chuva no solo. A retirada da vegetação possibilita aumento dos 

processos erosivos aumenta os riscos de movimentação massa 

gravitacional.  

 

A AII é caracterizada pelas formas de relevo que variam de montanhas, 

colinas, pontões, cristas, vales, encostas, planaltos, planícies e 
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modelados. Na região do extremo norte, referentes a porções mais 

acidentadas, são áreas que possuem planaltos, os quais podem servir 

como base de erosão e movimentação de massa. O mesmo ocorre no 

centro sul da área. Assim, a deposição dos movimentos erodidos na AII 

tende a ocorrer nas planícies e depressões relativas à porção central da 

região avaliada. Colinas, pontões e cristas tendem a ser erodidas ao longo 

do tempo geológico.  

 

A zona litorânea na AII é naturalmente frágil devido a sua complexa 

dinâmica ambiental na qual os elementos atuantes como os ventos, as 

correntes, as ondas e as marés têm parâmetros de atuação variáveis, que 

na maioria das vezes estão em equilíbrio. Os riscos ambientais naturais na 

zona costeira estão ligados principalmente a fatores geológicos, climáticos 

e à dinâmica costeira.  

 

Os riscos associados à dinâmica costeira são evidenciados pelo 

modelamento do litoral em função da ação das correntes, ondas, marés e 

pela atuação dos ventos que constroem ou destroem ambientes 

litorâneos, como praias, dunas e falésias.  As correntes de deriva litorânea 

são responsáveis pela manutenção do equilíbrio dinâmico das praias; 

verdadeiros rios de areia se locomovem suavemente na planície costeira. 

Os ventos são naturalmente impulsionadores de sedimentos para 

edificação de dunas, utilizando estoques sedimentares das zonas de 

estirâncio e de berma das praias. As ondas associadas às variações de 

marés são responsáveis pelo trabalhamento das formas litorâneas 

notadamente das falésias, ambientes em processo natural de recuo pela 

erosão. 
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5.1.6. Solos 

A classificação utilizada para os solos foi o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (Embrapa, 2006). Neste sistema, a unidade básica 

de estudo do é o perfil de solo que constitui a menor porção da superfície 

da terra, apresentando três dimensões e perfazendo um volume mínimo 

que possibilite estudar a variabilidade dos atributos, propriedades e 

características dos horizontes ou camadas do solo. 

 

Nas condições de clima tropical prevalecentes na área de estudo, a 

atividade biológica e os processos pedogenéticos possibilitam a formação 

de perfis de solo tipicamente profundos como os latossolos. 

 

5.1.6.1. Caracterização dos solos na AII 

Foram observados os seguintes tipos de solos na AID, descritos em ordem 

pelo primeiro nível categórico. 

 

5.1.6.1.1. Latossolos  

Este nível categórico de primeira ordem inclui todos os latossolos 

observados na região. 

 

São solos pouco evoluídos, em alto estágio de intemperização com 

evolução muito avançada com atuação expressiva de processo de 

latolização (ferralitização ou laterização), segundo intemperização intensa 

dos constituintes minerais primários, e mesmo secundários menos 

resistentes, e concentração relativa de argilominerais resistentes e/ou 

óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, com inexpressiva mobilização ou 

migração de argila, ferrólise, gleização ou plintitização (IBGE, 2007).  
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O critério de diagnóstico é a presença do horizonte B latossólico, em 

seqüência a qualquer tipo de A e quase nulo, ou pouco acentuado, 

aumento de teor de argila de A para B. 

 

Subordens:  

 

Esta subordem representa os solos do tipo latossolo e indica as cores 

observadas na AID. Assim, são observadas três ordens: 

 

- Vermelho 

- Vermelho amarelo 

 

As alterações entre as colorações do solo refletem a composição químico 

mineralógico, principalmente entre os teores de óxidos e sesquióxidos de 

ferro (GUERRA e CUNHA, 2004). 

 

Grandes grupos: 

 

Foram observadas duas ordens de terceiro nível categórico na AID. São 

estas: 

- Distrófico 

- Eutrófico 

- Distroférrico 

 

5.1.6.1.2. Cambissolo 

São solos que apresentam grande variação no tocante a profundidade, 

ocorrendo desde rasos a profundos. Apresentam horizonte B incipiente 

(Bi), também de cores diversas. Em alguns locais são pedregosos, 

cascalhentos e mesmo rochosos. Ocorrem na porção sul da região de 

estudo. 

 



 

América Latina Logística Malha Paulista S.A  
EA – Duplicação Itirapina/Evangelista de Souza e Paratinga/Perequê 

 

V1 / 464 

Grandes grupos: 

- Distrófico 

- Háplico 

 

5.1.6.1.3. Argissolos 

São solos com horizonte B textural. Os horizontes são bem diferenciados e 

apresentam nítido gradiente textural com incremento de argila de do 

horizonte A para Bt é facilmente perceptível (GUERRA e CUNHA, 2006). As 

cores do horizonte Bt variam de acinzentadas a avermelhadas e as do 

horizonte A, são sempre mais escurecidas. A profundidade dos solos é 

variável, mas em geral são pouco profundos e profundos. São juntamente 

com os Latossolos, os solos mais expressivos da região. 

 

Subordens:  

- Vermelho 

- Vermelho Amarelo 

 

Grandes grupos: 

- Distrófico 

- Eutrófico 

 

5.1.6.1.4. Neossolo Quartzarênico  

Solos constituídos por material mineral ou material orgânico pouco 

espesso (menos de 30 cm de espessura), sem apresentar qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico. 

 

Na região de estudo ocorrem os neossolos quartzarênicos. São solos 

profundos e arenosos com presença considerável de minerais primários de 

fácil intemperização (IBGE, 2007). 
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Subordens:  

- Quartzarênico 

 

Grandes grupos: 

- Órtico 

 

5.1.6.1.5. Gleissolos 

São solos característicos de áreas alagadas ou sujeitas a alagamento 

(margens de rios, ilhas, grandes planícies, etc.). Apresentam cores 

acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, dentro de 50 cm da superfície. 

Podem ser de alta ou baixa fertilidade natural e têm nas condições de má 

drenagem a sua maior limitação de uso (IBGE, 2007).  

 

Subordens:  

- Sálico 

- Tiomórfico 

 

Grandes grupos: 

- Órtico 

 

5.1.6.1.6. Espodossolo 

São solos bastante característicos, em razão de sua gênese. Via de regra, 

apresentam diferenciação significativa entre os horizontes, e, na maioria 

das vezes, têm um horizonte espódico de cores escurecidas ou 

avermelhadas/ amareladas, precedido de um horizonte eluvial E (muitas 

vezes álbico). São em geral muito pobres no tocante a nutrientes minerais 

e têm textura arenosa predominantemente (IBGE, 2007) 
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Subordens:  

 

- Ferrocárbicos 

 

Grandes Grupos: 

- Hidromórfico 

 

5.1.6.2. Descrição dos solos da AII e AID 

A AII apresenta, em toda sua extensão, dez pedons de solos. São eles: 

 

� Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico: são solos que ocorrem a 

norte e a sul da AII. Abrange parte do município de Itirapina, 

Ipeúna e Rio Claro a norte. A sul inclui parte dos municípios de Itu, 

Mairinque, Alumínio, São Roque, Cotia, Itapecerica da Serra, São 

Paulo, São Lourenço da Serra e Embu-Guaçu. O relevo e ondulado 

na porção norte e forte ondulado a montanhoso na porção sul.  

 

� Latossolo Vermelho Distrófico: são solos que ocorrem na porção 

centro norte da área avaliada principalmente, e em menor 

proporção na porção centro sul da AII. Abrange parte dos 

municípios de Santa Gertrudes, Rio Claro, Cordeirópolis e Limeira.  

  

� Latossolo Vermelho Distroférrico: são solos que ocorrem na porção 

centro norte da AII. Abrange parte dos municípios de Sumaré, Nova 

Odessa, Campinas e Hortolândia. Este solo está assentado em parte 

sobre o grupo Itararé e formação Serra Geral. 

 

� Cambissolo Háplico Distrófico: este pedon ocorre na porção sul da 

área avaliada. Em algumas porções ocorrem afloramentos do 

horizonte R. Abrange parte dos municípios de São Paulo, Praia 

Grande, São Vicente, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra e 
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Cubatão. Está associado a litotipos mais antigos observados na área 

avaliada. Está assentado sobre rochas metamórficas, ígneas, 

sedimentares e formações litorâneas. 

 

� Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico: são solos que ocorrem na 

porção norte e central da AII. Abrange parte dos municípios de Rio 

Claro, Americana, Limeira, Campinas, Indaiatuba, Itu, Salto e 

Ipeúna. O relevo é suave ondulado. São solos essencialmente 

residuais de unidades argilo-siltosa como o grupo Itararé. 

 

� Argissolo Vermelho Eutrófico: este um tipo de solo que ocorre no 

centro sul do trecho avaliado. Abrange parte dos municípios de 

Indaiatuba, Campinas, Itu, Mairinque e Alumínio. Este pedon está 

assentado sobre rochas metamórficas e sedimentares do grupo São 

Roque, rochas ígneas do complexo Itu e rochas sedimentares do 

grupo Itararé. O relevo é ondulado a forte ondulado.  

 

� Gleissolo Sálico Sódico: este pedon ocorre na porção sul da AII. O 

relevo nesta porção é montanhoso. Abrange parte dos municípios de 

Praia Grande, São Paulo e Cubatão. Inclui parte das formações 

litorâneas. 

 

� Gleissolo Tiomórfico Órtico: este pedon ocorre na porção sul da AII. 

Inclui parte das formações litorâneas. Abrange parte dos municípios 

de Praia Grande, São Paulo e Cubatão. O relevo nesta porção é 

montanhoso.  

 

� Espodossolo Ferrocárbicos Hidromórfico: este pedon ocorre na 

porção sul da AII. Inclui parte das formações litorâneas. O relevo 

nesta porção é montanhoso. Abrange parte dos municípios de Praia 

Grande, São Paulo e Cubatão. 
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� Neossolo Quartzarênico Órtico: são solos encontrados na porção 

norte da área de estudo, no município de Itirapina. Nesta região o 

relevo é suave ondulado a ondulado. Consistem em solos derivados 

essencialmente de unidades arenosas como a formação Botucatu e 

Pirambóia. 

 

5.1.6.3. Aptidão agropecuária dos solos 

A terra ideal para o manejo agrícola é aquela que possui as melhores 

condições possíveis de potencialidades para o crescimento das mais 

exigentes formas de associações vegetais. Deve apresentar elevada 

fertilidade natural, não ser susceptível à erosão e não possuir 

impedimento ao implemento agrícola. Deste modo, as especificações de 

cada elemento da avaliação da aptidão agrícola a partir deste trabalho, 

mostram as condições que estas terras se encontram (EMBRAPA, 2006).  

 

No estado de São Paulo predominam duas categorias de solos, os 

latossolos e os argissolos, que correspondem respectivamente a 39,6% e 

41,6%, respectivamente, do território paulista (EMBRAPA, 2006). Esses 

solos encontram-se predominantemente em relevo plano a ondulado, são 

em geral profundos a muito profundos e, apesar de apresentarem textura 

e fertilidade variáveis. 

 

Larach (1990) ressalta que, embora a concepção da metodologia de 

aptidão agrícola tenha sido desenvolvida para interpretação de 

levantamentos generalizados, ela é suficientemente elástica para permitir 

reajustamentos, fato que pode ser de grande utilidade em projetos de 

desenvolvimento rural sustentável. 

 

Foi elaborado um mapa de aptidão agropecuária da região de estudo. Este 

fornece informações objetivas que podem ser aplicadas tanto no 

planejamento agrícola como na avaliação da adequabilidade do uso das 
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terras, permitindo apontar áreas conforme sua fertilidade/ aptidão 

natural. 

 

De acordo com IBGE (2007), a região avaliada pode ser classificada em 

três níveis de fertilidade/aptidão agropecuária. São elas baixa a média; 

baixa e muito baixa. 

 

A classe baixa a média fertilidade/ aptidão a agricultura e pecuária 

representa áreas em que a fertilidade do solo é baixa. Nestas áreas a 

potencialidade vegetal é limitada.  São solos bem drenados, com aptidão a 

lavoura e pecuária. A textura dos solos é essencialmente argilosa. 

Ocorrem do centro ao extremo norte da região avaliada. 

 

A classe definida com baixa fertilidade/preservação corresponde a áreas 

destinadas à preservação da fauna e da flora. O relevo é forte ondulado a 

montanhoso. A textura dos solos é argilosa a siltosa. A drenagem é 

moderada. 

 

A classe definida como muito baixa fertilidade/aptidão correspondem a 

regiões com relevo plano a acidentado. Ocorre no extremo sul da área, 

junto à região litorânea. São solos que variam de bem a mal drenado. A 

fertilidade é baixa e são áreas destinadas à preservação florestal. 

 


