SAAPS
Sistema de apoio à avaliacão
ambiental preliminar de sítios

Sobre o IPT
O IPT desenvolve pesquisa aplicada e oferece
serviços tecnológicos especializados nas áreas
de recursos hídricos superficiais e subterrâneos,
cartografia geotécnica e geoambiental, avaliação
de impactos ambientais, planejamento territorial e
geoprocessamento. Suas atividades são voltadas
a políticas públicas (órgãos governamentais,
empresas estatais e municípios), atendendo
também a empresas privadas que necessitam
de soluções tecnológicas inovadoras para
problemas relacionados às interações de obras e
empreendimentos com o meio ambiente físico.
Contando com pelo menos quatro laboratórios
voltados a essas áreas de atuação, o IPT

possui hardwares e softwares específicos
para as atividades de cartografia digital e de
geoprocessamento, além de equipamentos para
medição e monitoramento de recursos hídricos
e mapeamento geotécnico de campo, incluindo
Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) devidamente
licenciado pela ANAC.
Sua equipe é composta por profissionais de
formações diversas, como geologia, geografia,
engenharia ambiental, engenharia civil,
engenharia agronômica, engenharia florestal,
tecnologia civil, gestão ambiental, matemática,
biologia, ecologia e geoprocessamento.
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Apresentação
A variabilidade ambiental dos terrenos deve ser um dos principais
fatores de decisão na análise de alternativas locacionais para
empreendimentos industriais e de infraestrutura. Dessa forma, os
estudos geoambientais são estratégicos nas atividades realizadas
em nível de pré-viabilidade e planejamento, evitando prejuízos na
execução e manutenção das obras.
Para agilizar esse processo sem desprezar sua complexidade, o
IPT desenvolveu o SAAPS - um sistema composto por uma base
de dados cartográfica e procedimentos de análise que permitem
reduzir o tempo dos estudos preliminares de várias semanas para
até sete dias.
Os procedimentos envolvem análises por meio de
geoprocessamento e visita expedita de campo, aplicados a
estudos de avaliação ambiental preliminar de sítios.
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Como funciona
O SAAPS é um sistema informatizado que propicia uma análise
semi-automática de regiões e locais do Estado de São Paulo por
meio do cruzamento de dados espacializáveis dos meios físico,
biótico e antrópico. O sistema integra mapas temáticos digitais em
formato vetorial, em diferentes escalas geográficas, identificando
fatores e processos ambientais que tendem a ocorrer na área
focalizada e que podem influenciar a instalação e operação de um
empreendimento.

Recebimento da solicitação
e indicação da equipe de
análise responsável

Localização da área
sobre imagem e base
planialtimétrica
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Descrição da lógica estrutural
e de funcionamento do SAAPS

Identificação de cada Grau de
Importância Relativa (GIR)
incidente no terreno (meio físico,
meio biótico e físico-biótico)

A partir dos dados gerados pelo sistema, especialistas do IPT discutem os resultados,
analisam os mapas, elaboram as conclusões e recomendações e emitem um parecer
técnico ao empreendedor ou interessado. O serviço inclui a realização de uma reunião
entre os técnicos do IPT e o cliente, para discussão e aprofundamento das informações.

Discussão dos
resultados obtidos em
reunião com o cliente

Elaboração de conclusões
e recomendações

Análise de mapas e cartas
complementares dos meios
físico, biótico e antrópico

Emissão de parecer
técnico ao empreendedor
ou interessado
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O que é avaliado
Mapas e cartas
do meio físico
_ Sistema de relevo
_ Unidades litoestratigráficas
_ Vulnerabilidade a contaminação de aquíferos
_ Fragilidade geoambiental
_ Condicionamento estrutural
_ Aquíferos aflorantes
_ Declividade
_ Solos
_ Mapa síntese com os GIRs do meio físico

Mapas e cartas
do meio biótico
_ Conectividade
_ Cobertura vegetal natural e reflorestamento
_ Fragmentos indicados para proteção integral
_ Mapa síntese com os GIRs do meio biótico

8

+
Mapa síntese com a
integração dos GIRs
do meio físico-biótico

Mapas e cartas complementares
(Estado de São Paulo)
_ Áreas protegidas
_ APP de rios
_ Uso do solo
_ Direitos minerários
_ Sistema viário
_ Limites municipais
_ Suscetibilidade à erosão
_ Unidades geotécnicas
_ Processos geodinâmicos
_ Restingas
_ Recursos mineirais

_ Jazidas e ocorrências minerais
_ Potencial de água subterrânea
_ Composição química natural das
águas subterrâneas
(teor salino e químico)
_ Hidrografia (rios/lagos/represas)
_ Altimetria
_ Clima
_ Precipitação pluviométrica
_ Regiões para inventário biológico

Mapas e cartas complementares
(regionais e municipais)
_ Cartas geotécnicas de suscetibilidade
_ Cartas geotécnicas de aptidão à urbanização
_ Cartas geotécnicas de risco
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Aplicações
_ Estudo de pré-viabilidade de empreendimentos, aprimorando
as escolhas locacionais e tecnológicas em nível estratégico
de decisão
_ Avaliação complementar e subsídios tecnológicos para
avaliação de impactos
_ Constituição dos pré-mapas das cartas geotécnicas que são
exigidas dos municípios por lei desde 2012 (Lei 12.608/2012)
_ Mapeamento e gestão de bacias hidrográficas e unidades de
conservação da natureza
_ Elaboração de planos diretores regionais e municipais de
desenvolvimento
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O sistema permite o rápido cruzamento
de dados e mapas, combinando os
diversos fatores (classificados de
acordo com os respectivos GIR) que
podem incidir sobre o meio físico
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Vantagens
_ Análise geoambiental expedita e semi-automática
_ Antecipação de riscos construtivos e impactos ambientais
_ Orientação e priorização das futuras investigações detalhadas
_ Resultados consistentes em prazos menores

A avaliação sobre
determinada área,
que poderia durar no
mínimo um mês,
agora é expedida em

uma semana
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A área de interesse para fins de
implantação do futuro empreendimento
é localizada no âmbito do SAAPS e
analisada em reunião prévia entre as
equipes do IPT e do cliente
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Ilustração de mapas de diferentes
temas referentes a um município do
estado de São Paulo
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Investigações detalhadas
_ Levantamentos geológico-geotécnicos e bióticos realizados em campo
_ Mapeamento geotécnico em escala geográfica de detalhe
_ Levantamentos geofísicos em superfície e em áreas submersas
_ Execução de sondagens manuais e análise de dados de subsuperfície

Execução de levantamentos e investigações de campo
para obtenção de dados de superfície e subsuperfície
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