
ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA OBRA DO TRECHO NORTE DO 

RODOANEL MARIO COVAS ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO E 

IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO 

1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com a preservação do meio ambiente é evidente, principalmente quando se 

trata de determinadas obras de engenharia, uma vez que seus resultados, por muitas vezes, 

são irreversíveis. A Resolução CONAMA nº 001 (BRASIL,1986) é a responsável por 

estabelecer quais atividades modificadoras do meio ambiente necessitam da apresentação 

do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o 

seu licenciamento, sendo o Rodoanel Mario Covas submetida à mesma. 

Ao se tratar de São Paulo, o Estado mais populoso do país, com 44,4 milhões de habitantes, 

sendo 12 milhões, concentrados no município de São Paulo (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015), é inevitável o problema de mobilidade urbana. A 

decisão tomada pelas três esferas de poder, a União, o Estado de São Paulo e a Prefeitura 

do Município de São Paulo, de construir o Rodoanel, em 1997, teve como objetivo atenuar 

este problema na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) (DESENVOLVIMENTO 

RODOVIÁRIO S/A, 2010). 

O Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas, terá 44 km de extensão, fará interligações com o 

Trecho Oeste, na altura da Av. Raimundo Pereira de Magalhães, no município de São Paulo, 

com o Trecho Leste, na Rodovia Presidente Dutra, Arujá, ambos já em operação, com o 

Aeroporto Internacional de Guarulhos e com a Rodovia Fernão Dias. Com sua conclusão, 

será possível ordenar o tráfego de passagem para o torno da RMSP, de forma a desafogar 

os sistemas viários locais, principalmente a Marginal Tietê, que apresentará redução de 23% 

do volume diário médio de caminhões, segundo dados da empresa responsável pelo 

empreendimento, Desenvolvimento Rodoviário S/A (DERSA) (2010). 

A obra em questão gerou discussões desde o início do seu planejamento, sendo 

questionada a sua necessidade e a sua localização, próxima à Serra da Cantareira, uma das 

maiores florestas urbanas do mundo, região de nascentes e cursos d’água e importante 

remanescente da Mata Atlântica da RMSP (SÃO PAULO, 2016). Além disso, parte da 

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (RBCVSP), declarada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 

1994 (SÃO PAULO, 2016). 

Inicialmente foram apresentadas três macro diretrizes: interna, intermediária e externa, 

como representadas na Figura 1, com coloração vermelha, roxa e preta, respectivamente. 

Sendo a primeira a escolhida, após análise comparativa que levou em consideração 

impactos no meio físico, biótico e antrópico, que comprovou ser a opção que apresentaria 



menores impactos. Além disso, serão construídos 7 túneis com o intuito de evitar 

intervenções nos trechos em que o Rodoanel cruza o território do Parque Estadual da 

Cantareira (PEC) (DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, 2010). 

Figura 1 – Macro diretrizes de traçado 

 
Fonte: Consórcio JGP e Prime (2010) 

Apesar de ser o que apresenta menor impacto, o trajeto escolhido, ao Sul da Serra da 

Cantareira, apresenta intervenções significativas sobre a vegetação da área. Sendo que das 

14,7% das áreas de vegetação nativas e 30,9% das áreas antropizadas com vegetação 

associada se localizam em Áreas de Preservação Permanentes (APPs). Estes dados foram 

obtidos, baseados na delimitação das APPs considerando os cursos d’água e nascentes 

constantes nas cartas topográficas da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A 

(EMPLASA), a Lei Federal Nº 4.771/1965 e 303/2002 e Lei Municipal Nº 4.566/1994 

(Guarulhos) (CONSÓRCIO JGP; PRIME, 2010). 

Tendo em vista que se trata do maior empreendimento viário do Brasil e a oposição da 

população ter sido significativamente grande devido seu traçado passar por uma região 

delicada, será desenvolvido neste trabalho o estudo dos impactos ambientais através de 

técnicas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto, para realizar a comparação com 

o cenário atual e os dados apresentados no EIA (CONSÓRCIO JGP; PRIME, 2010), de 

forma a verificar sua conformidade. 

O geoprocessamento é a área do conhecimento que analisa dados espaciais, através de 

técnicas matemáticas e computacionais. Um Sistema de Informações Geográficas (SIG) é 

uma ferramenta, composta por hardware, software e dados geográficos, que realiza o 

tratamento computacional de informações geográficas e recupera informações 

fundamentadas em suas características alfanuméricas e em sua localização espacial. Diante 



disso, há a necessidade de se trabalhar com dados georreferenciados, ou seja, localizados 

na superfície terrestre e representados numa projeção cartográfica (RUFINO; FACUNDO, 

2014).  

Esta tecnologia pode ser utilizada para estudo ambiental, uma vez que é possível realizar o 

mapeamento temático, diagnóstico ambiental, avaliação de impacto ambiental, ordenamento 

territorial e prognósticos ambientais (CÂMARA et al., 2001). 

O sensoriamento remoto é outro instrumento que apresenta grande utilidade para o estudo, 

possibilitando a obtenção de informações sobre objetos a partir de dados coletados por 

instrumentos sem contato direto. Isso se dá através do registro, por sensores remotos, da 

energia refletida ou emitida pelos elementos, segundo o conceito da Radiação 

Eletromagnética em diferentes comprimentos de onda (bandas) (MORAES, 2002). Por meio 

das combinações das bandas consegue-se ressaltar determinadas áreas de interesse.  

1.1. Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho é analisar os impactos ambientais causados pela 

construção do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, através da análise de mapas 

gerados a partir de técnicas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto, para 

confronto com os dados apresentados no EIA, de modo a verificar sua concordância. 

Os objetivos específicos são: 

 delimitar a área de estudo no software QGIS e efetuar o traçado do Rodoanel; 

 gerar mapas que permitam identificar áreas de interesse como Área de Preservação 

Permanente (APP), Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID), 

Área Diretamente Afetada (ADA), entre outras; 

 avaliar os impactos ambientais da construção do Rodoanel; 

 propor medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias dos impactos 

ambientais. 

1.2. Justificativa 

É de responsabilidade do engenheiro ter consciência dos efeitos causados pelas suas 

decisões sobre o meio ambiente, uma vez que alterações neste poderão afetar, diretamente 

e indiretamente, a todos. Tendo isso em vista, é indispensável o conhecimento dos 

processos para o diagnóstico dos impactos resultantes de todo e qualquer projeto de 

engenharia a ser desenvolvido. 

Com o avanço tecnológico, a gama de ferramentas disponíveis para facilitar e otimizar os 

trabalhos é grande. Através do estudo sugerido, serão estudados e postos em prática algum 

dos meios disponíveis para obtenção, processamento e análise de dados para a proposta 

finalidade. 



 

2. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Este projeto de pesquisa será desenvolvido no Laboratório de Geotecnologias da Escola de 

Engenharia localizado no Prédio 4 do Campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, onde estarão disponíveis todos os elementos necessários (computadores, 

softwares, imagens, dados geoespaciais, etc.). A seguir são descritas as etapas do projeto. 

2.1. Revisão de Leitura 

A revisão de leitura consistirá no estudo das Leis Federais Nº 4.771/1965 e 303/2002 e Lei 

Municipal Nº 4.566/1994 (definem as Áreas de Preservação Permanente) e do EIA do 

Rodoanel (CONSÓRCIO JGP; PRIME, 2010). 

2.2. Estudo de conceitos básicos de Geoprocessamento 

Será realizado o estudo sobre conceitos básicos de geoprocessamento para o 

desenvolvimento do projeto, tais como geodesia, georeferrenciamento, imagens vetoriais e 

matriciais, mosaico de cenas, coordenadas geográficas, sensoriamento remoto, Sistemas de 

Referência de Coordenadas (SRC), entre outros. 

2.3. Estudo do software QGIS 

O trabalho será desenvolvido a partir do uso do software QGIS, um SIG gratuito, projetado 

pela Open Source Geospatial Foundation (OSGEO), que permite variadas aplicações 

através de suas ferramentas e complementos. Serão explorados os recursos de 

georeferrenciamento, manipulação de imagens matricias e vetoriais, geração de mapas 

temáticos (mapas de áreas de interesse, como APPs, AII, AID, ADA), entre outros. 

2.4. Obtenção de imagens e dados 

As imagens necessárias para a delimitação das áreas de interesse serão obtidas 

gratuitamente da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA) e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já as imagens de sensoriamento 

remoto serão adquiridas, igualmente gratuitas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). O traçado do Trecho Norte do Rodoanel está disponível no site do Desenvolvimento 

Rodoviário S/A (DERSA) e para efeito de verificação com a situação atual, serão utilizadas 

imagens do Google, que precisarão ser georreferenciadas.  

2.5 Delimitação de Áreas de Interesse 

A delimitação da AII será realizada com base em mapas do IBGE, a qual compreende os 

territórios dos seguintes municípios: 

 Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba e Santa Isabel; 



 São Paulo, zona norte, incluindo as Subprefeituras ao norte da Marginal Tietê: Perus, 

Pirituba, Freguesia do Ó/Brasilândia; Casa Verde/Cachoeirinha, Santana/Tucuruvi, 

Vila Maria/Vila Guilherme e Jaçanã/Tremembé; 

 Mairiporã, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Santana de 

Parnaíba (CONSÓRCIO JGP; PRIME, 2010). 

As áreas de interesse descritas a seguir serão delimitadas utilizando a ferramenta de análise 

espacial, bordas (buffers), do QGIS, que permite a criação de zonas de borda definidas 

pelas distâncias de borda (OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION, 2016) 

As APPs serão delimitadas segundo as Leis Federais Nº 4.771/1965 e 303/2002 e Lei 

Municipal Nº 4.566/1994, assim como realizado no EIA. 

A AID consiste na “[...] faixa variável, de no mínimo 1.000 metros de cada lado do eixo 

escolhido, de maneira a permitir a avaliação de impactos e medidas diretamente atribuíveis 

ao empreendimento” (CONSÓRCIO JGP; PRIME, 2010). 

A ADA compreende  

[...] toda a faixa de intervenção direta das obras, mesmo quando fora da 

faixa de domínio, até um ponto a 5 metros do off-set de cortes, 10 metros da 

base das saias de aterro, e 10 metros do limite do acostamento em trechos 

que se desenvolvem na cota do terreno natural; todas as áreas de apoio 

externas à faixa de domínio já pré-definidas, como as áreas de bota-fora e 

empréstimo, incluindo os eixos viários de interligação entre as áreas de 

apoio e a faixa de domínio. (CONSÓRCIO JGP; PRIME, 2010).  

2.6. Geração de Mapas 

A geração de mapas será realizada por meio da técnica de Classificação supervisionada 

aplicada sobre imagens de Sensoriamento Remoto. 

2.6.1. Sensoriamento Remoto 

O Sensoriamento Remoto se baseia no princípio da Radiação Eletromagnética e dos objetos 

interagirem de maneiras espectralmente distintas com a energia eletromagnética incidente, 

possibilitando a distinção e, consequentemente, a captura de imagens destes. Conforme os 

comprimentos de onda de cada sensor, as imagens são separadas em bandas, e dependerá 

do tipo de estudo a combinação destas, de forma a destacar os elementos de interesse 

(MORAES, 2002).  

No caso deste trabalho, utilizando imagens obtidas pelo INPE, as combinações de bandas 

que melhor atende ao objetivo são 6,5,4 (para imagens do Land Remote Sensing Satellite 

(Landsat) 8) e 5,4,3 (respectivas bandas para o Landsat 7) (BUTLER, 2013).  

 



2.6.2. Classificação supervisionada 

A Classificação supervisionada é um recurso de extração de informações em imagens com 

o fim de reconhecer padrões e objetos homogêneos. Esse processo simplifica e agiliza o 

processo de identificação de regiões de ocorrência de vegetação, água, terra exposta, 

urbanização, etc.; por meio de um treinamento, isto é, reconhecimento das regiões mediante 

amostragem de cada uma destas (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 

2016). Serão utilizadas as imagens de Sensoriamento Remoto trabalhadas anteriormente, 

assim como imagens da disponibilizadas pela EMPLASA. 

2.7. Análise dos Impactos Ambientais 

Por meio dos mapas gerados, será desenvolvida uma análise, que consiste na quantificação 

das áreas de supressão vegetal, na identificação das novas bordas e das fragmentações da 

vegetação, assim como os efeitos acarretados por estes, ao longo da trajetória do Rodoanel.  

2.8. Comparação dos Resultados obtidos com o EIA 

O EIA apresenta uma série de mapas que indicam as áreas de supressão vegetal, 

fragmentação da vegetação, supressão de vegetação condicionada ao método construtivo, 

alteração da estrutura e da diversidade das florestas do PEC próximas a ADA, efeito de 

borda, redução ou perda de conectividade e afugentamento de fauna.  

Com base na coleção de mapas e na análise dos impactos ambientais desenvolvidos, será 

realizada a comparação entre os dados apresentados no EIA, para a verificação da 

veracidade do mesmo. 

3. CRONOGRAMA 

Atividades/mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão de Leitura x x x x         

Estudo de software QGIS  x x          

Obtenção de imagens e dados   x x x x x x x x   

Delimitação do traçado do Trecho 
Norte do Rodoanel Mário Covas 

   x         

Delimitação da Área de Influência 
Direta 

   x x        

Delimitação da Área de Influência 
Indireta 

    x x       

Delimitação da Área Diretamente 
Afetada 

     x x      

Delimitação das APPs       x x     

Geração de mapas de Classificação 
supervisionada 

       x x x   

Análise dos Impactos Ambientais          x x  

Comparação dos resultados obtidos 
com o EIA 

          x  

Redação e entregada do relatório final           x x 
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