
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA 
N°2009 

PROCESSO 

N° 208/2010 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Federal 6938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
regulamentada pelo Decreto Federal 99.274, de 06 de junho de 1990, a Lei Estadual 13542, de 08 de maio 
de 2009, e demais normas pertinentes, emite a presente Licença Ambiental Prévia, com base no Parecer 
Técnico n° 018/11/IE e Deliberação CONSEMA n° 022/2011, para: 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

RAZÃO SOCIAL: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. 

CNPJ: 62.464.904/0001-25 

LOGRADOURO: RUA IAIÂ, N° 126 

BAIRRO: ITAIM BIBI 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
NOME: TRECHO NORTE DO RODOANEL MÁRIO COVAS 

LOGRADOURO: NORTE DA REGIÃO METROPOLITANA 

MUNICÍPIOS: ARUJÁ, GUARULHOS E SÃO PAULO. 

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Implantação de rodovia classe 0 com extensão total de 42,2 km e respectivos acessos. Inicia-se na interseção com o 
Trecho Oeste, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no município de São Paulo, e termina na Rodovia 
Presidente Dutra, no município de Arujá, no acesso ao Trecho Leste, a ser implantado. 

OBSERVAÇÕES 
a) A presente Licença Ambiental Prévia aprova a localização e concepção do empreendimento, atestando a sua 

viabilidade ambiental, mas não autoriza a sua implantação. 
b) Previamente à implantação do empreendimento deverá ser obtida a Licença Ambiental de Instalação, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor. 
c) A Licença Ambiental de Instalação somente será concedida após o cumprimento das exigências relacionadas neste 

documento. 
d) A presente Licença Ambiental Prévia não dispensa nem substitui quaisquer alvarás, licenças, autorizações ou 

certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal, bem como não significa 
reconhecimento de qualquer direito de propriedade. 

e) Integra a presente Licença 01 anexo. 
f) O prazo de validade desta Licença Ambiental Prévia é de 05 anos, a contar da data de sua emissão. 

O presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem 
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O empreendedor deverá apresentar, para análise e aprovação da CETESB, o atendimento às seguintes 
exigências: 

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação - LI 

1. Apresentar manifestação da Secretaria do Meio Ambiente de Guarulhos referente ao atendimento, no 
que couber, das solicitações listadas no Parecer n° 001/2011/RODOANEL; 

2. Apresentar manifestação da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de São 
Paulo, referente ao atendimento, no que couber, das solicitações listadas no Ofício n° 010/SVMA 
G/DECONT-G/2011; 

3. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Programa de Comunicação Social (P1.05 e 
P2.12) informando, no mínimo, ações a serem desenvolvidas; o cronograma; a publicidade das 
atividades pelos meios oportunos (internet, jornais, panfletos, rádios locais, jornais comunitários, etc.) 
para esclarecimento de todos os interessados e/ou afetados; estabelecimento de canal de 
comunicação entre as comunidades afetadas e a DERSA (ouvidoria, sites, e-mails, etc.) para facilitar 
a interlocução sobre a convivência do empreendimento com seu entorno; as formas de avaliação 
contínua do programa e formas de registro das atividades. O Programa deverá ser apresentado por 
trecho (lotes) da obra, considerando as particularidades de cada trecho, e incorporando medidas 
adicionais. Demonstrar, ainda, a comprovação das atividades propostas realizadas na fase de 
planejamento do empreendimento, como o atendimento às reclamações, esclarecimento de dúvidas 
da população, e reuniões realizadas com a população afetada. Essas reuniões deverão ser 
documentadas através de relatórios que integrem fotos, atas de reunião, lista de participantes, etc; 

4. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Programa de Relações com as Prefeituras 
Municipais durante a Construção (P2.15), informando, no mínimo, ações a serem desenvolvidas, o 
cronograma, os canais de comunicação com as prefeituras, as formas de avaliação contínua do 
programa e formas de registro das atividades; 

5. Apresentar, para análise e aprovação, o Subprograma de Relações com as Comunidades Lindeiras 
Durante a Construção, no âmbito do Programa de Comunicação Social (P2.12), contemplando, no 
mínimo, a instalação de conselho socioambiental com participação de representantes da comunidade 
e do empreendedor; as comunidades envolvidas; centros de informação para atendimento local, de 
preferência com postos fixos de informação nos bairros mais afetados pelo empreendimento; as 
atividades a serem desenvolvidas; o cronograma; as formas de avaliação contínua da implantação do 
Programa; e a equipe técnica responsável; 

6. Apresentar, para análise e aprovação, relatório consolidado da implementação dos Programas da 
fase pré-construtiva (P1.01 - Programa de Estruturação Institucional para Gestão do Rodoanel, PI.02 
- Detalhamento do Projeto de Engenharia para Atender às Condicionantes Ambientais, P1.03 -
Programa de Licenciamento Ambiental Complementar das Obras e P1.04 - Programa de 
Incorporação de Condições Ambientais nos Editais de Licitação; 

7. Apresentar, para análise e aprovação, no âmbito de um Plano Básico Ambiental - PBA, o 
detalhamento em nível executivo dos Programas da Construção (P2.01 - Programa de Planejamento 
Ambiental Contínuo da Construção, P2.02 - Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos 
Construtivos, P2.03 - Programa de Operacionalização de Sistemas de Gestão Ambiental pelas 
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Construtoras Contratadas, P2.04 - Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da 
Construção, P2.06 - Programa de Atendimento a Emergências Ambientais durante a Construção e 
P2.07 - Programa de Planejamento e Controle Ambiental de Desativação Temporária de Frentes de 
Obra), e respectivos Subprogramas, contemplando, no mínimo: a equipe alocada e as respectivas 
responsabilidades, incluindo a participação de representantes das empreiteiras; o detalhamento das 
medidas e procedimentos propostos; os mecanismos de gestão; as formas de acompanhamento 
ambiental, incluindo uso de indicadores ambientais e avaliação das não-conformidades; as formas de 
registros ambientais e de treinamento dos empregados; os métodos e procedimentos de trabalho 
ambientalmente adequados para a construção da obra; e o cronograma de atividades; 

8. Apresentar, para análise e aprovação, uma Medida Ambiental no âmbito do Programa de 
Planejamento Ambiental Contínuo da Construção que trate de procedimentos ambientalmente 
adequados para o planejamento, construção, remoção e recuperação ambiental dos acessos 
provisórios e estradas de serviços nas áreas de várzea; 

9. Apresentar, para análise e aprovação, no âmbito do Programa de Adequação Ambiental de 
Procedimentos Construtivos, um Subprograma de Controle de Processos Erosivos e de 
Assoreamento, o qual deverá contemplar, além dos aspectos solicitados para os demais Programas 
da Construção, o detalhamento das medidas e procedimentos para a prevenção, controle e 
minimização da ação de processos de dinâmica superficial, com destaque para os trechos mais 
susceptíveis identificados ao longo do traçado e para as áreas de apoio. Tal Subprograma deverá 
contemplar uma proposta de monitoramento do assoreamento dos principais corpos d'água afetados 
pela obra, com disponibilização on Une, em tempo real, dos dados obtidos; 

10. Apresentar o Projeto Geométrico, destacando os trechos mais susceptíveis aos diversos processos 
de dinâmica superficial, incluindo as áreas de apoio (áreas de empréstimo e depósitos de material 
excedente, acessos provisórios, canteiros de obras, entre outros), e apresentando o detalhamento 
das medidas e dispositivos a serem adotados em tais trechos; 

11. Apresentar balanço de massa detalhado referente aos volumes de corte e aterro por subtrecho e para 
todo o traçado do empreendimento; 

12. Apresentar as licenças ambientais das áreas de apoio situadas fora da faixa de domínio. Caso as 
áreas selecionadas não estejam licenciadas, o empreendedor deverá proceder ao licenciamento das 
mesmas junto ao Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos - IE da CETESB, 
atendendo, ao disposto na Resolução SM A n° 30/00. Deverão ainda ser apresentados os Alvarás da 
Prefeitura Municipal local para as áreas de apoio, eventualmente situadas em área urbana; 

13. Apresentar, no âmbito do Programa P1.02- Detalhamento do Projeto de Engenharia para Atender às 
Condicionantes Ambientais, um Subprograma de Controle da Destinação do Material Excedente, 
contemplando propostas estratégicas para destinação desse material, tais como troca de material 
entre os lotes da obra; destinação do material excedente para outras obras de grande porte em 
andamento; realização de acordos com outros empreendedores para retirada do material excedente; 

14. Apresentar, em mapa georreferenciado, no âmbito do Subprograma de Processos Erosivos e de 
Assoreamento, os pontos críticos sujeitos ao assoreamento, cuja escolha deverá ser devidamente 
justificada. Para tais pontos, deverá ser apresentada a batimetria atual. Ressalta-se que o mapa 
deverá conter a rede hídrica das sub-bacias atravessadas e o traçado do empreendimento 
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diferenciado pelos métodos construtivos deste. Incluir tais pontos críticos nas Instruções de Controle 
Ambiental para que as construtoras intensifiquem as medidas de controle e erosão nesses locais; 

15. Apresentar os projetos dos sistemas de drenagem com a Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART do responsável pelo projeto, contemplando: proteção das nascentes; direcionamento e 
dissipação adequados das águas pluviais; e a avaliação da impermeabilização futura das pistas de 
rolamento; 

16. Demonstrar, por meio do Projeto Geométrico, que as travessias de drenagens na APA Cabuçu -
Tanque Grande e nas áreas onde ocorrem amplas planícies de inundação foram priorizadas obras de 
arte especiais, em detrimento aos cortes e aterros, de forma a garantir a manutenção da dinâmica 
hidrológica atual e de eventuais "corredores de fauna"; 

17. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Subprograma de Qualidade das Águas, 
considerando: a identificação dos cursos d'água a serem atravessados e respectivo 
georreferenciamento dos pontos de amostragem; Caracterização química da água (pH, temperatura, 
OD, condutividade e turbidez), no período de chuvas; Monitoramento diário de turbidez e óleos e 
graxas; e monitoramento sistemático, com frequência mensal, dos parâmetros que compõe o IQA, a 
montante e a jusante dos pontos da que se encontram mais próximo do traçado final (manter os 
pontos C1 a C8, e 13 a 15); 

18. Apresentar estudo hidrogeológico mais aprofundado, avaliando as potenciais alterações dos fluxos 
subterrâneos e superficiais decorrentes das obras, e seus reflexos na superfície e usos do solo e das 
águas. Propor medidas mitigadoras efetivas para a fase de implantação e operação. Considerar 
especialmente eventuais impactos sobre o P.E. Alberto Loefgren; 

19. Apresentar, no âmbito do Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção, 
proposta de Monitoramento do Lençol Freático dos trechos mais suscetíveis a 
flutuações/rebaixamento do lençol freático e alterações no fluxo hidrológico de nascentes. Esse 
monitoramento deve ser estendido até a fase de operação, quando se verificar a nova estabilização 
dos níveis do freático nesses pontos. Eventuais reflexos negativos em vegetação, estruturas ou poços 
d'água deverão ser objeto de mitigações/ ressarcimentos; 

20. Apresentar, para análise e aprovação, no âmbito do Programa de Supervisão e Monitoramento 
Ambiental da Construção (P2.04) as medidas de minimização e controle propostas; a apresentação 
de um Manual de Supervisão Ambiental; as atribuições de cada equipe e o escopo de atuação; as 
formas de monitoramento ambiental, incluindo o uso de indicadores ambientais e avaliação de não 
conformidades; formas de registros ambientais etc; 

21. Apresentar, para análise e aprovação, um Subprograma de Controle de Poluição dos Canteiros de 
Obras e Frentes de Trabalho, no âmbito do Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos 
Construtivos (P2.02), contemplando o detalhamento das medidas de minimização e controle 
propostas; as formas de monitoramento ambiental, incluindo o uso de indicadores ambientais e 
avaliação de não conformidades; formas de registros ambientais etc; 

22. Apresentar, para análise e aprovação, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), no 
âmbito do Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção (P2.04), da fase de 
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implantação do empreendimento, conforme Parecer Técnico n°014 /TACR ílACA/2010, o qual deverá 
abranger os resíduos da construção civil, inclusive de demolições, e perigosos; 

23. Apresentar localização e projeto dos canteiros de obras, contemplando os sistemas de coleta e 
tratamento de efluentes, e ART dos responsáveis técnicos; 

24. Apresentar, para análise e aprovação, no âmbito do Programa de Detalhamento do Projeto de 
Engenharia, um Subprograma de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, o qual deverá ser 
desenvolvido em consonância com o "Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas", "Decisão 
de Diretoria n"103/2007/C/E"e Pareceres Técnicos 14/10/TACR/TACA e 143/TACAJ11; 

25. Inserir o Subprograma de Controle de Tráfego das Obras no âmbito do Programa de Adequação 
Ambiental de Procedimentos Construtivos, informando por trecho, no mínimo, as atividades a serem 
desenvolvidas; as medidas mitigadoras; a equipe técnica responsável; o cronograma de atividades; 
as formas de registro das atividades realizadas; o planejamento das relocações e redefinições do 
trânsito local; a sinalização nas proximidades das áreas de apoio e canteiros de obras; os redutores 
de velocidade nas proximidades dos acessos a equipamentos públicos; o monitoramento de 
acidentes; 

26. Apresentar aprovação do Subprograma de Controle de Tráfego pelos órgãos de trânsito municipais; 

27. Inserir no Programa de Comunicação Social Durante a Construção, a divulgação das interferências 
nas vias, nos transportes públicos e eventuais interferências em linhas de ônibus coletivo, para a 
população da AID sobre os desvios e interrupções a serem realizados lindeiros ao traçado; 

28. Inserir o Subprograma de Mobilização e Desmobilização de Mão-de-obra no âmbito do Programa de 
Planejamento Ambiental Contínuo da Construção (P2.01), informando, no mínimo, sobre as 
atividades a serem desenvolvidas, a equipe técnica responsável, as formas de avaliação continua, 
formas de registro das atividades, cronograma de atividades. O Subprograma deverá ser apresentado 
por trecho da obra considerando as particularidades de cada um; 

29. Incluir no Subprograma de Mobilização e Desmobilização de Mão-de-obra medidas para o 
reaproveitamento da mão-de-obra proveniente de atividades económicas (agrícolas, etc.) das áreas 
desapropriadas; 

30. Inserir o Subprograma de Capacitação Profissional no âmbito do Programa de Operacionalização de 
Sistemas de Gestão Ambiental pelas Construtoras Contratadas (P2.03), informando, no mínimo, as 
atividades a serem desenvolvidas, a equipe técnica responsável, o cronograma de atividades, e os 
convénios firmados entre o empreendedor e os centros de formação profissionalizante visando à 
qualificação da mão-de-obra; 

31. Incluir no Programa de Comunicação Social (P1.05 e P2.12) a divulgação de informações à 
população sobre o número de vagas a serem abertas, bem como o perfil profissional que está sendo 
buscado; 

32. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Programa de Desapropriações e 
Indenizações (P2.08), contemplando as propostas de medidas mitigadoras e compensatórias relativas 
ao impacto da desapropriação de atividades económicas afetadas, informando, no mínimo, o cadastro 
atualizado dos comércios, indústrias, serviços, áreas de produção rural afetadas (proprietários ou não 
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dos terrenos onde estejam estabelecidos); caracterização socioeconómica; número de empregos 
afetados; propostas de áreas para relocação das atividades económicas afetadas; parcerias com 
órgãos de orientação para a reestruturação das empresas afetadas; ajuda na relocação das 
atividades; comprovação de medidas preconizadas no estudo (indenizações pela perda ou restrição 
de atividades económicas desenvolvidas, benfeitorias na faixa de domínio, etc); acompanhamento 
dos afetados por profissionais habilitados; entre outras. Avaliar através de detalhamento de traçado, 
as interferências do traçado principalmente nas áreas da interseção com a Rodovia Fernão Dias, 
proximidades com o Sítio Botuquara e Jardim Damasceno, caracterizando a situação de regularidade 
e acesso de áreas industriais/comerciais; 

33. Indicar as atividades económicas cujos afetados se enquadrem na caracterização de não 
proprietários (meeiros, arrendatários, etc), que deverão ser atendidos pelo Programa de 
Compensação Social e Reassentamento Involuntário; 

34. Comprovar, no âmbito do Programa de Comunicação Social (P1.05), a realização das ações de 
comunicação com os proprietários de atividades económicas atingidas (tais como jornal, rádio, 
reuniões com associações comerciais, etc), anteriores à implantação do empreendimento, indicando 
as medidas adotadas; 

35. Apresentar, para análise e aprovação, um Subprograma de Acompanhamento de Atividades 
Minerarias, no âmbito do Programa de Desapropriação e Indenizações (P2.08), contemplando, no 
mínimo: a equipe técnica responsável, objetivos, atividades a serem desenvolvidas, incluindo o 
cadastro atualizado das áreas e detentores de direitos, as formas de avaliação contínua do programa, 
formas de registro das atividades e de comunicação junto ao Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM, o cronograma de atividades, e os acordos firmados com eventuais detentores de 
direitos minerários nas áreas afetadas pela implantação do empreendimento; 

36. Apresentar, para análise e aprovação, no âmbito do Programa de Desapropriações e Indenizações 
(P2.08), as medidas relativas às desapropriações e relocações das famílias e equipamentos sociais, 
contemplando por trecho (lotes): cadastro físico e socioeconómico atualizado de todas as 
propriedades afetadas pelo empreendimento; apresentar sobre foto aérea ou imagem de satélite (em 
escala 1:2.000), caracterização da situação das propriedades (situação fundiária, física dos imóveis, 
riscos geotécnicos, etc), com fotos e descrição breve; cadastro de grupos mais vulneráveis (idoso, 
deficientes, pessoas com necessidades especiais, etc); a área total das propriedades e a 
porcentagem de área afetada pelo empreendimento; o Decreto de Utilidade Pública (DUP), incluindo 
eventuais caminhos de serviço; comprovações das negociações em curso e acordos firmados com os 
proprietários. Apresentar uma proposta alternativa para acompanhamento da informação online sobre 
o andamento do Programa. Avaliar a necessidade de desapropriação de áreas sensíveis lindeiras ao 
traçado, áreas de risco em bairros impactados pelo empreendimento e/ou propriedades com mais de 
cinquenta porcento de sua área total impactada pela faixa de domínio. Contemplar as áreas de 
Parada de Taipas localizadas entre o Parque Núcleo Parada de Taipas e o empreendimento nas 
áreas de desapropriação; e as áreas de relocação dos equipamentos sociais afetados próximas à 
atual locação, sempre que possível. O cronograma de construção destes equipamentos deverá estar 
compatibilizado com o cronograma do Plano de Ataque de Obras, para que não haja interrupção dos 
serviços realizado; 
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37. Comprovar, no âmbito do Programa de Detalhamento do Projeto de Engenharia (Pt.02), a otimização 
do projeto executivo visando reduzir as interferências de desapropriações e relocações em 
habitações e benfeitorias; 

38. Apresentar para análise e aprovação, o detalhamento do Programa de Compensação Social e 
Reassentamento Involuntário (P2.09), contemplando por trecho (lotes): cadastro atualizado da 
população residente não proprietária, incluindo a população rural não proprietária (meeiros, 
arrendatários, etc); os acordos firmados para relocação das famílias; indicar em imagem de satélite 
ou foto aérea as áreas para reassentamento da população; capacidade populacional de cada área de 
reassentamento; as ações para relocação dessas famílias previamente equacionada junto às 
Prefeituras Municipais (Termo de Compromisso entre empreendedor e Prefeituras) e em parceria com 
os órgão envolvidos (CDHU, COHAB, etc.) de forma a evitar a migração e relocação para áreas de 
risco ou de proteção ambiental; promoção de atendimento às famílias; e acompanhamento do 
programa por profissionais habilitados (assistentes sociais, psicólogos, etc). Apresentar cronograma 
do Programa compatível com cronograma da obra; 

39. Apresentar, no âmbito do Programa de Atendimento a Emergências Ambientais Durante a 
Construção (P2.06), um Plano de Emergência para Remoção de População em Áreas de Risco, que 
deverá conterás ações que prevejam medidas de remoção de população caso haja desestabilização 
de terrenos durante a implantação do empreendimento em áreas de risco; 

40. Incluir, no âmbito do Programa de Comunicação Social (P1.05 e P2.12), um Subprograma dirigido 
aos afetados pela obras contemplando a participação comunitária, a divulgação de informações e a 
articulação interinstitucional como medidas adicionais de mitigação do impacto. Deverá ser 
apresentado por trecho (lotes) da obra, considerando as particularidades de cada trecho, e 
incorporando medidas adicionais o atendimento às reclamações, esclarecimento de dúvidas da 
população afetada pela desapropriação e reassentamento, reuniões realizadas com a população para 
a apresentação da proposta executiva dos Programas de Desapropriação e Indenizações e de 
Compensação Social e Reassentamento Involuntário, por ocasião do projeto executivo da obra com 
os eventuais ajustes de traçado e mudança em relação aos afetados. Essas reuniões deverão ser 
documentadas através de relatórios que integrem fotos, atas de reunião, lista de participantes, etc; 

41. Apresentar no âmbito do Programa de Planejamento Ambiental Contínuo da Construção, as 
interferências nas infraestruturas e respectivas medidas mitigadoras, contemplando por trecho: planta 
com o cadastro atualizado das infraestruturas (rodovias, ferrovias, adutoras, linhas de transmissão, 
dutos, etc.) interceptadas pelo traçado, as formas de divulgação prévia da interrupção dos serviços à 
população afetada; as medidas para minimização dos períodos de interrupção dos serviços em 
conjunto com as concessionárias ou órgãos responsáveis; 

42. Apresentar as autorizações e anuências dos órgãos e/ou concessionárias responsáveis pelas 
infraestruturas afetadas, em especial equacionar junto à SABESP medidas para minimizar as 
interferências na ETA Guaraú; 

43. Inserir o detalhamento das medidas mitigadoras sobre o incómodo à população lindeira à construção 
no âmbito do Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção, por trecho, 
enfatizando o conjunto de medidas preventivas e corretivas, levantamento e monitoramento de 
eventuais alterações no estado das edificações e demais equipamentos urbanos íindeiros à obra; 
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com levantamento prévio da condição dos imóveis situados na área diretamente afetada pelo 
empreendimento, principalmente aqueles junto às rotas de caminhões de transporte de materiais das 
obras. Inserir também a medida relacionada ao Cadastro de Edificações Lindeiras à Faixa de 
Domínio, extendendo-a para os imóveis situados na área diretamente afetada pelo empreendimento, 
principalmente aqueles junto às rotas de caminhões de transporte de materiais das obras e aos 
canteiros de obra; 

44. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Subprograma de Minimização das 
Interferências nas Relações e Fluxos entre Bairros, no âmbito do Programa de Supervisão e 
Monitoramento Ambiental da Construção (P2.04), contemplando por trecho (lotes), no mínimo: 
levantamento dos pontos de acesso e de conexão entre bairros, o sistema de fluxo e acesso aos 
equipamentos sociais e serviços (escolas, hospitais, comércios importantes, prestação de serviço, 
etc), as ações a serem realizadas para o restabelecimento e continuidade das conexões a serem 
interrompidas na fase de construção do Rodoanel; medidas de sinalização de orientação aos 
usuários, Plano de Monitoramento de Fluxo de Pedestres durante a construção. Prever no 
detalhamento do Subprograma, as demandas futuras (durante a operação do empreendimento) de 
duplicações e expansões viárias municipais, avaliadas com base nos levantamentos durante a 
implantação e o equacionamento das soluções junto às Prefeituras Municipais; 

45. Apresentar, no âmbito do Subprograma de Minimização das Interferências nas Relações e Fluxos 
entre Bairros, avaliação da malha urbana da região do Parque Parada de Taipas verificando a 
necessidade de abertura de novas vias ou readequação de vias existentes, que comportem o fluxo 
necessário durante a implantação da obra; 

46. Apresentar o detalhamento do Programa de Prospecção, Resgate Arqueológico e Preservação do 
Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural (P2.10), informando as ações previstas, em especial o 
treinamento da mão de obra sobre o tema; os responsáveis e cronograma de atividades; 

47. Apresentar atendimento ao Parecer Técnico IPHAN 292/10 9a. SR/l PH AN/SP e manifestação do 
Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional - IPHAN; 

48. Apresentar atendimento ao Ofício CONDEPHAAT 182/2011 e manifestação do Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - CONDEPHAAT; 

49. Apresentar cadastro atualizado de bens tombados ou de interesse histórico, cultural e natural 
localizados na AID do empreendimento, detectados por ocasião do detalhamento do projeto executivo 
e de ajustes de traçado necessários à obra. Caso os ajustes do projeto detectem intervenção da obra 
em bens tombados ou sua área envoltória, apresentar manifestações dos órgãos responsáveis; 

50. Comprovar, no âmbito do Programa de detalhamento do Projeto de Engenharia (P1.02), a otimização 
do projeto executivo visando à redução dos quantitativos de supressão de vegetação nativa para a 
implantação do empreendimento, considerando especialmente as seguintes áreas: emboque do túnel 
ao sul do Clube da Sabesp; desvio da paineira; traçado em meia encosta no bairro Corisco; 
detalhamento das Obras de Arte Especial (OAE's) adicionais na APA Cabuçu-Tanque Grande; 

51. Apresentar Inventário Florestal das formações vegetais a serem suprimidas, segundo critérios de 
classificação a serem estabelecidos previamente e em acordo com equipe técnica da CETESB, para 
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subsidiar o cálculo das compensações florestais. Tal cálculo deverá considerar o plantio de área de 2 
a 6 vezes maior que a área de supressão, segundo a Resolução SMA 86/2009; 

52. Apresentar levantamento de potenciais áreas a serem objeto de recuperação e plantios 
compensatórios, para subsidiar a emissão de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental -
TCRA. Considerar as propostas indicadas pelos órgãos gestores das Unidades de Conservação 
situados na Área de Influência Direta - AID; 

53. Apresentar as Autorizações para supressão de vegetação e intervenções em Áreas de Preservação 
Permanente, emitidas pelas Agências Ambientais da CETESB e respectivos Termos de Compromisso 
de Recuperação Ambiental - TCRAs firmados. Para a emissão desses documentos deverão ser 
observadas as exigências indicadas no Parecer Técnico n° 001/2011/L; 

54. Incluir no detalhamento do Programa de Planejamento Ambiental Contínuo da Construção - P2.01, 
ações e procedimentos executivos e ambientalmente adequados para as atividades de supressão de 
vegetação, considerando, no mínimo: as diretrizes a serem adotadas para supressão da vegetação, 
em conformidade com a Resolução SMA n° 22/2010; proposta de "velocidade máxima" de corte de 
vegetação; a utilização de uma frente de supressão por fragmento; a discriminação, no edital de 
licitação, dos recursos humanos compatíveis para a supervisão da atividade, com devido 
recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; elaboração de relatórios de 
acompanhamento; 

55. Apresentar, para análise e aprovação, no âmbito do detalhamento do Programa de Adequação 
Ambiental de Procedimentos Construtivos (medida M2.02.02), propostas de uso imediato do top soil 
da camada orgânica do solo a ser removida, compatíveis com o plano de ataque das obras. 
Considerar o envio desse material para Unidades de Conservação, prefeituras interessadas na 
recuperação de áreas degradadas, viveiros conservacionistas, etc, ou prever antecipadamente áreas 
para seu armazenamento e manejo até a utilização na recuperação das áreas afetadas pelo 
empreendimento; 

56. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Programa de Resgate de Flora e Fauna 
durante a Construção, com as diretrizes, ações e procedimentos ambientalmente adequados e 
compatíveis com o plano de ataque de obras, contemplando, no mínimo: a formação e experiência 
das equipes de campo na identificação e resgate de flora e fauna; procedimentos executivos para o 
resgate e relocação de espécimes; georreferenciamento das áreas de resgate e relocação; 
cronograma de atividades; infraestrutura e equipamentos necessários etc; 

57. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Programa de Gerenciamento da 
Implantação de Plantios Compensatórios, contemplando, entre outros: plantio de área de 2 a 6 vezes 
maior que área de supressão vegetal, de acordo com a Resolução SMA 86/2009, priorização de 
áreas formadoras de corredores ecológicos; técnicas de plantio e monitoramento adequadas para 
cada área; utilização de técnicas de nucleação; seleção de mudas e sementes em busca da 
diversidade genética; implantação de viveiros de mudas de espécies nativas; isolamento dos fatores 
de degradação; e utilização de solo e serrapilheira das áreas de supressão de vegetação (caso se 
opte por sua reserva, em detrimento do envio imediato a Unidades de Conservação e demais 
interessados). Considerar a utilização de gramíneas nativas para a implantação do paisagismo e 
contenção de taludes na faixa de domínio, especialmente em áreas em Unidades de Conservação; 
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58. Apresentar, para análise e aprovação, um Subprograma de Monitoramento da Fauna Silvestre 
durante as fases prévia e de instalação do empreendimento no âmbito do Programa de Resgate de 
Flora e Fauna durante a Construção (P2.14), visando subsidiar as ações de afugentamento e resgate 
de fauna e a implantação dos dispositivos de passagem de fauna. Tal subprograma deverá 
contemplar cronograma de atividades compatível às ações de resgate e relocação, e incluir o 
monitoramento de todos os grupos faunísticos (mastofauna, herpetofauna, avifauna, ictiofauna), 
indicando as espécies bioindicadoras em fragmentos com potencial perda ou redução de 
conectividade, em especial da avifauna de subosque e primatas arborícolas. Prever a realização de 
um workshop prévio as ações de campo, com a participação dos envolvidos no licenciamento 
(CETESB, gestores das Ucs, consultoria, IBAMA) e empreiteiras e executores dos trabalhos de 
campo; 

59. Incluir no detalhamento do Programa de Resgate de Flora e Fauna durante a Construção (P2.14), 
outras diretrizes ambientais para minimizar os impactos à fauna, tais como: priorização do 
afugentamento da fauna em detrimento da captura, considerando a avaliação dos fragmentos 
remanescentes e contíguos; técnicas adequadas de afugentamento; diminuição do tempo de 
permanência dos animais nos centros de triagem; definição das instituições que receberão os animais 
e sua capacidade de atendimento, priorizando a reintrodução; e implantação de centros de triagem na 
região ou contribuição financeira para as instituições que recepcionarem os animais capturados; 

60. Prever, no âmbito do Programa de Resgate de Flora e Fauna durante a Construção (P2.14), mediante 
convénio a ser firmado entre o empreendedor e o DAEE, a ampliação e incremento da infraestrutura 
do CRAS - Parque Ecológico do Tietê, já em funcionamento e sob gerenciamento do DAEE. Tal 
convénio deverá contemplar: construção e adequação da infraestrutura (custo estimado de R$ 700 
mil), aquisição de equipamentos (custo estimado R$ 250 mil) e manutenção (custo aproximado de R$ 
240 mil/mês). O apoio ao referido CRAS deverá se iniciar após emissão da Licença Ambiental de 
Instalação - LI e perdurar por cinco anos da emissão da Licença Ambiental de Operação - LO; 

61. Apresentar, para análise e aprovação, detalhamento do Subprograma de Monitoramento de Animais 
Domésticos durante a Construção no âmbito do Programa de Resgate de Flora e Fauna Durante a 
Construção (P2.14) que inclua, além das medidas de monitoramento propostas, a previsão de 
controle sanitário e campanhas de conscientização quanto aos riscos da fauna sinantrópica para 
animais silvestres, acidentes em obras e próximos às rodovias, além de planejar o encaminhamento 
dos animais para adoção; 

62. Apresentar manifestações dos órgãos gestores das Unidades de Conservação da AID, quanto ao 
atendimento, no que couber, às exigências e recomendações descritas nos: Parecer Técnico s/n da 
Fundação Florestal, Parecer do Instituto Florestal, Parecer do órgão Gestor das UCs de Guarulhos; 

63. Comprovar a assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA, junto a 
CETESB, e apresentar o comprovante do depósito bancário em Caderneta de Poupança do valor 
referente à compensação ambiental definido no TCCA, para atendimento ao artigo 36 da Lei Federal 
n°. 9.985/00 regulamentada pelo Decreto Federal n°. 4.340/02; 

64. Apresentar Plano de Estudo do Geoparque Ciclo do Ouro, contendo o diagnóstico detalhado das 
feições e geosítios associados a este, especialmente os relativos aos aspectos arqueológicos, 
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históricos e culturais, aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura de Guarulhos, em 
atendimento ao Parecer n° 001/2011/RODOANEL; 

65. Apresentar a manifestação do IBAMA sobre o atendimento às recomendações, no que couber, 
contidas no Parecer IBAMA NV02/2011-NLA/SUPES/SP, da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde 
- RBCV e da FUNAI; 

66. Apresentar, para análise e aprovação, detalhamento do Programa de Atendimento à Emergências 
Ambientais Durante a Operação (P3.05), conforme as diretrizes do Parecer Técnico n° 
058/TDOE/2010: 

a) Projeto executivo descrevendo os pontos onde serão instaladas as caixas de 
contenção/retenção para os casos de derrames ou vazamentos de produtos perigosos. 
Minimamente, todos os corpos d'água com captação pública para consumo humano cujas 
bacias de contribuição serão atravessadas pela rodovia deverão ser protegidos por meio de 
caixas de contenção/retenção ou sistemas similares com a mesma finalidade. Caso haja algum 
impedimento para tal, deverão ser apresentadas as devidas justificativas. 

b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, incluindo Plano de Ação de Emergência para a 
fase de obras; 

c) Definição dos locais para baias de transbordo de cargas para veículos com vazamentos ou 
avarias; 

d) Definição dos locais de instalação dos SAUS; 
e) Para os túneis previstos apresentar os projetos executivos, detalhando os sistemas de 

iluminação, sistemas de ventilação, taxa de ventilação em condição de incêndio envolvendo 
produtos perigosos, sistema de vigilância com câmeras, rotas de acesso para as equipes de 
emergência e rotas de fuga, dentre outras. Preferencialmente deverá ser prevista uma via 
exclusiva de acesso às equipes de emergência. 

67. Apresentar, para análise e aprovação, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para 
a fase de operação do empreendimento, no âmbito do P3.02, em atendimento ao Parecer Técnico n° 
014/TACR/TACA/2010; 

68. Reformular a Medida M3.03.02 - Monitoramento da qualidade do ar, no âmbito do Programa de 
Monitoramento Ambiental da Operação (P3.03), a qual deverá incluir como medida compensatória, a 
doação à CETESB de: 

a) Estações fixas de monitoramento automático da qualidade do ar para os parâmetros: Material 
Particulado Inalável (MP10), Partículas Finas (MP2.5), Óxidos de Nitrogénio (NOx), Monóxido 
de Carbono (CO), Ozônio (03), Dióxido de Enxofre (S02), e meteorológicos; 

b) Equipamentos e materiais de infra-estrutura para a modernização da Rede de Avaliação da 
Qualidade do ar existente na RMSP. Os equipamentos deverão ser adquiridos seguindo as 
especificações da CETESB. 

69. Apresentar cronograma físico-financeiro para aquisição e transferência dos equipamentos para 
monitoramento permanente da qualidade do ar. 

70. Apresentar relatórios semestrais de monitoramento da qualidade do ar para o período mínimo de um 
ano prévio à operação do empreendimento. 
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71. Incluir no Programa de Monitoramento Ambiental da Operação (P3.03), avaliações do efeito das 
emissões de gases veiculares sobre a flora e fauna das unidades de Conservação atravessadas; 

72. Apresentar comprovação da ampliação do convénio técnico para o Monitoramento da Mancha 
Urbana, através de um Subprograma Monitoramento da Mancha Urbana, no âmbito do Programa de 
Monitoramento Ambiental da Operação (P3.03), incluindo o monitoramento de empregos, atividades 
económicas, valorização e desvalorização imobiliária, fragmentos florestais remanescentes na área 
de influência do Projeto de ampliação para o Trecho Norte do Rodoanel, à semelhança do que foi 
proposto para os Trechos Oeste, Sul e Leste do Rodoanel. Considerar também, uma avaliação 
sinérgica das interferências na malha urbana deste trecho com os outros trechos do Rodoanel (Oeste, 
Sul, Leste); 

73. Apresentar, no âmbito do Programa de Detalhamento do Projeto de Engenharia (P1.02), as propostas 
para manutenção dos fluxos de pessoas e veículos entre comunidades, considerando inclusive a 
previsão de eventuais aumentos das demandas futuras com a operação do empreendimento; 

74. Apresentar, no âmbito do Programa de Detalhamento do Projeto de Engenharia (P1.02), a avaliação 
e propostas para a inserção do projeto na paisagem, conforme contribuição do Parecer da Reserva 
da Biosfera do Cinturão Verde - RBCV; 

75. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Programa de Monitoramento do Tráfego, no 
âmbito do Programa de Monitoramento Ambiental da Operação (P3.03); 

76. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Programa de Acompanhamento dos Níveis 
de Carregamento do Sistema Viário Local (P3.07); 

77. Apresentar detalhamento do Estudo de Tráfego para as vias da região Norte de São Paulo 
(subprefeituras de Perus, Pirituba, Freguesia do Ó/Brasilândia, Casa Verde/Cachoeirinha, Santana/ 
Tucuruvi e Jaçanã/Tremembé) e Guarulhos. Incluir propostas de ordenamento deste tráfego, a serem 
devidademente acordadas com os órgãos responsáveis das Prefeituras Municipais de São Paulo e 
Guarulhos; 

78. Realizar, no âmbito do Programa de Monitoramento Ambiental da Operação (P3.03), nova campanha 
de monitoramento dos níveis de ruído, nos termos da Decisão de Diretoria CETESB n°100/2009/P de 
19/05/2009, e da modelagem prognóstica considerando o traçado do projeto executivo, a 
parametrização da velocidade de projeto em 120 km/h e o volume de tráfego de pico para a rodovia. 
Avaliar a possibilidade de incrementar o número de pontos nas regiões próximas aos locais críticos já 
identificados, ou seja, P2, P8 a P12 e P22, além de outros decorrentes dos ajustes de traçado; 

79. Apresentar, no âmbito do Programa de Monitoramento Ambiental da Operação (P3.03), as medidas 
mitigadoras de ruído a serem aplicadas em cada um dos trechos críticos, nos pontos onde o estudo 
de previsão de ruído mostrar ultrapassagem dos limites de ruído estabelecidos na Regulamentação 
de níveis de ruído em sistemas lineares de transporte (Decisão de Diretoria n° 389/2010), incluindo o 
respectivo cronograma de implantação; 

80. Incluir, no detalhamento do Programa de Monitoramento Ambiental da Operação (medida M3.03.05), 
o monitoramento florestal e de fauna das áreas da Fazenda Santa Maria e a APA Cabuçu-Tanque 
Grande, além de outras Unidades de Conservação eventualmente afetadas, tais como o Parque 
Estadual Alberto Loefqren; 
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81. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Subprograma de Planejamento das 
Travessias de Fauna no âmbito do Programa de Detalhamento do Projeto de Engenharia (P1.02) 
contemplando, no mínimo: o mapeamento e georreferenciamento das passagens previstas, os 
projetos das cercas de direcionamento da fauna, os tipos de passagens de fauna adequados a cada 
grupo de fauna, a Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pelos projetos. Incluir, em 
especial, propostas de passagens aéreas para primatas, tais como túneis-falsos, na região da 
Fazenda Santa Maria e outros trechos considerados importantes para a fauna, visando minimizar os 
impactos resultantes da fragmentação florestal e promovendo maior conectividade e permeabilidade a 
animais arborícolas; 

82. Apresentar propostas de atendimento às ações de fortalecimento institucional da CETESB, conforme 
detalhado no Item 9 do Parecer Técnico n°018/11/IE; 

83. Demonstrar atendimento às seguintes exigências da Deliberação CONSEMA 22/2011, de 
28/06/2011: 

a) "Atender o disposto no Parecer da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Comité da 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT sobre o EIA/RIMA do "Rodoanel Metropolitano Mário 
Covas - Trecho Norte". 

b) "Apresentar estudo detalhado da ligação do "Rodoanel Metropolitano Mário Covas - Trecho 
Norte" com a Avenida Inajar de Souza". 

c) "Apresentar estudo detalhado das alternativas de traçado para o subtrecho do Parque 
Residencial Bambi". 

d) "Promover o necessário suporte material à Polícia Militar Ambiental, por meio da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, nas regras descritas no 'Termo de Cooperação Técnica' vigente, 
conforme o especificado a seguir: A) Construção de sede para a 1a Companhia de Polícia 
Ambiental e os 1° e 2° Pelotões da Polícia Ambiental do 1o Batalhão de Polícia Ambiental: a 
edificação deverá possuir área mínima de 900 m2, com o objetivo de abrigar noventa e quatro 
policiais militares ambientais e contemplar área de trabalho administrativo, alojamentos, 
vestiários, cozinha, refeitório, auditório, paiol de munição, área para guarda de material 
apreendido, garagens cobertas e descobertas para veículos e embarcações. Deverá ser dotada 
de sistema de vigilância e proteção, totens e placas de identificação, sistema de climatização, 
rede de cabeamento estruturado para voz e dados, sistema de proteção de descargas 
atmosféricas - SPDA -, computadores de mesa, impressora e aparelho de fax, todo o mobiliário 
necessário e sistema de reuso de águas pluviais suficiente para atender à atividade a que se 
prestará a sede a ser construída. B) Aquisição de veículos para a Polícia Militar Ambiental: 1) 
vinte caminhonetes cabine dupla, tração 4x4, com motorização mínima de 160 cc; freios ABS; 
airbags para motorista e passageiros. Deverão possuir as características e equipamentos - de 
acordo com as normas da Secretaria de Estado de Segurança Pública/Polícia Militar -, rádios 
digitais, engates para reboque, guincho com kit proteção de uso, estribos e capotes de vidro 
para facilitar o manejo e a proteção de animais silvestre apreendidos; 2) uma caminhonete tipo 
furgão, com capacidade de carga útil de 2.100 kg, teto elevado, freios ABS, airbags para 
motorista e passageiros, caracterizada e equipada com recursos audiovisuais, toldo e 
equipamentos para atividades de educação ambiental, de acordo com as normas da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública/Polícia Militar; 3) doze motocicletas tipo trai! com motorização 
mínima de 600 cc e vinte e quatro capacetes, todos caracterizados e equipados de acordo com 
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as normas da Secretaria de Estado de Segurança Pública/Polícia Militar. C) Equipamentos 
diversos: 1) vinte máquinas fotográficas digitais, com, no mínimo, dez megapixels de resolução, 
lente de aproximação e memória de 4 GB; 2) vinte equipamentos de GPS de alta precisão; 3) 
dois aparelhos de telefonia celular tipo smartfone, com linha, serviços de rádio tipo nextel e 
pacote de transmissão de dados incluso; 4) vinte rádios portáteis digitais, padrão da Polícia 
Militar; 5) quatro kits de contenção de animais silvestres (caixas de transporte, puçás, luvas de 
raspa, redes, dardos anestésicos e pistola portátil); 6) dois projetores multimídia. D) Serviços a 
serem contratados: 1) sobrevôos de helicóptero do Trecho Norte do Rodoanel e áreas de 
influência, com disponibilização de duas horas semanais; 2) rastreamento e monitoramento, em 
tempo real, dos veículos e embarcações da 1a Companhia de Polícia Ambiental, incluindo seus 
pelotões, contemplando a transmissão de sinais de dados, via satélite e GSM acoplados, 
inclusive os respectivos hardwares, softwares e suporte técnico", 

e) A Polícia Ambiental deverá informar à CETESB - IE sobre todas as ações realizadas, por meio 
do encaminhamento de relatórios mensais consolidados. 

Antes do início das obras 

84. Apresentar o detalhamento dos Projetos de Drenagem Provisória e de Drenagem Definitiva, 
destacando as medidas e dispositivos a serem adotados nos trechos mais susceptíveis aos diversos 
processos de dinâmica superficial, incluindo as áreas de apoio (áreas de empréstimo e depósitos de 
material excedente,bota-espera, acessos provisórios, canteiros de obras, entre outros); 

85. Apresentar o Plano de Ataque de Obras para cada subtrecho de obra a ser iniciado, com cronograma 
e responsáveis pela execução e recuperação ambiental por trecho, com suas respectivas Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ARTs; 

86. Apresentar as outorgas de interferências nos recursos hídricos emitidas pelo DAEE; 

87. Proceder ao licenciamento ambiental complementar das atividades industriais e fontes de poluição 
junto às Agências Ambientais da CETESB e apresentar as cópias das respectivas Licenças de 
Operação; 

88. Apresentar as Licenças de Operação dos fornecedores de asfalto, concreto e agregado de cada lote; 

89. Apresentar as autorizações para manejo, translocação, captura e transporte da fauna, emitidas pelo 
Centro de Fauna Silvestre da Secretaria do Meio Ambiente (SMA), conforme disposto na Resolução 
SMA 25/2010. 

Durante a implantação do empreendimento 

90. Apresentar relatórios trimestrais comprovando a realização das atividades do Programa de 
Comunicação Social (P2.12) edo Subprograma de Relações com as Comunidades Lindeiras Durante 
a Construção, indicando, no mínimo, as atividades desenvolvidas no período, a equipe técnica 
responsável, avaliação de desempenho do programa, as não-conformidades identificadas, as 
respectivas medidas corretivas adotadas, o cronograma de atividades para o próximo período, e os 
registros fotográficos; 

91. Apresentar relatórios trimestrais comprovando a realização das atividades do Programa de Relações 
com as Prefeituras Municipais Durante a Construção (P2.15) indicando, no mínimo, as atividades 
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desenvolvidas no período, a equipe técnica responsável, avaliação de desempenho do programa, as 
não conformidades identificadas, as respectivas medidas corretivas adotadas, o cronograma de 
atividades para o próximo período, e os registros fotográficos; 

92. Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento de todos os Programas Ambientais da 
Construção (P2.01 - Programa de Planejamento Ambiental Contínuo da Construção, P2.02 -
Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos, P2.03 - Programa de 
Operacionalização de Sistemas de Gestão Ambiental pelas Construtoras Contratadas, P2.04 -
Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção, P2.06 - Programa de 
Atendimento a Emergências Ambientais durante a Construção e P2.07 - Programa de Planejamento 
e Controle Ambiental de Desativação Temporária de Frentes de Obra) e respectivos Subprogramas, 
incluindo os Planos de Controle Ambiental e Ataque de Obras, informando sobre o avanço da obra, 
demonstrando, por meio de descritivos e registros fotográficos, as atividades desenvolvidas no 
período e analisando a eficácia das medidas adotadas, as não-conformidades verificadas em campo, 
as respectivas ações corretivas adotadas, e as atividades a serem desenvolvidas nas etapas 
subsequentes; 

93. Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento do Subprograma de Mobilização e 
Desmobilização de Mão-de-obra, informando sobre o contingente de trabalhadores contratados e 
desmobilizados no período, as capacitações realizadas entre outros; 

94. Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento do Programa de Desapropriações e 
Indenizações, incluindo as informações sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelos 
proprietários e não proprietários atingidos pela desapropriação de atividades económicas (informando 
grau de adaptação à nova situação, nível de satisfação dos retocados, e as atividades desenvolvidas 
no período), registros fotográficos datados, avaliação dos resultados obtidos, formulários de registro, 
não-conformidades verificadas e respectivas medidas corretivas adotadas, atividades previstas para o 
próximo período, entre outros. Informar sobre o andamento do Subprograma de Acompanhamento de 
Atividades Minerarias; 

95. Apresentar, para análise e aprovação, relatórios trimestrais de acompanhamento dos Programas de 
Compensação Social e Reassentamento Involuntário (P2.09)e o Programa de Desapropriações e 
Indenizações (P2.08), contendo informações sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados 
pelos proprietários e não proprietários atingidos pela desapropriação e relocação (informando o grau 
de adaptação à nova situação e nível de satisfação), avaliação de desempenho do programa, as não 
conformidades identificadas (principais problemas a serem solucionados), as respectivas medidas 
corretivas adotadas, equipe técnica responsável, o cronograma de atividades para o próximo período, 
e os registros fotográficos; 

96. Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento das ações realizadas no âmbito dos Programas 
de Gerenciamento da Implantação de Plantios Compensatórios e de Resgate de Flora e Fauna 
durante a Construção. Estes relatórios deverão contemplar, entre outros: descrição das atividades no 
período; mapeamento e georreferenciamento das áreas de intervenção, registros fotográficos; 
eventuais não-conformidades e respectivas medidas corretivas; análise crítica dos resultados; equipe 
técnica responsável; 
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97. Apresentar nos relatórios trimestrais de acompanhamento do Subprograma de Monitoramento da 
Fauna Silvestre, no âmbito do Programa de Resgate de Flora e Fauna durante a Construção, as 
ações implementadas no período contemplando, no mínimo: o mapeamento e georreferenciamento 
das áreas amostradas, as espécies identificadas, comparação entre as campanhas e análise crítica 
dos dados coletados, os quais deverão subsidiar as ações de resgate e relocação de fauna; 

98. Apresentar nos relatórios trimestrais de acompanhamento do Subprograma de Resgate de Flora e 
Fauna, no âmbito do Programa de Resgate de Flora e Fauna durante a Construção (P2.14), as ações 
implementadas no período contemplando, no mínimo: as ações de afugentamento desenvolvidas; a 
quantificação dos animais resgatados e sua condição de saúde; tempo de permanência nos centros 
de triagem; destino proposto ou já realizado; áreas identificadas para soltura etc. A eficiência da 
metodologia utilizada deverá ser avaliada conforme os resultados obtidos, sendo realizadas 
adaptações e melhorias, caso necessário. 

99. Demonstrar atendimento à seguinte exigência da Deliberação CONSEMA 22/2011, de 28/06/2011: 
"Custear as atividades de fiscalização, para as quais deverão ser disponibilizados recursos 
financeiros com depósito em conta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conta esta a ser 
definida e seus valores aplicados exclusivamente na Polícia Militar Ambiental, para custear 
combustível, conservação e manutenção de veículos e embarcações, sistema de monitoramento, 
conservação de sede e respectivos mobiliários, diárias-diligência, contas de água, luz, telefonia móvel 
e fixa". 

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação - LO 

100. Apresentar, para análise e aprovação, relatório final com o balanço das atividades do Programa de 
Comunicação Social (P2.12) e Subprograma de Relações com as Comunidades Lindeiras Durante a 
Construção, indicando, no mínimo, as atividades desenvolvidas durante as obras, a avaliação da 
implementação do Programa, o atendimento às reclamações, sugestões e solicitações das 
comunidades afetadas; 

101. Apresentar, para análise e aprovação, o relatório final do Programa de Relações com as Prefeituras 
Municipais durante a Construção (P2.15), contemplando, no mínimo, as ações de atendimento às 
consultas, sugestões e reclamações das prefeituras, as atividades desenvolvidas durante as obras e 
a avaliação da implementação do Programa; 

102. Apresentar, para análise e aprovação, o Programa de Comunicação Social durante a Operação, 
indicando, no mínimo, ações a serem desenvolvidas, o cronograma, a publicidade das atividades 
pelos meios oportunos, canal de comunicação da população com o empreendedor para 
esclarecimento de dúvidas e reclamações quanto à operação do empreendimento, as formas de 
avaliação contínua do programa e formas de registro das atividades; 

103. Apresentar relatório final conclusivo, informando sobre as medidas ambientais adotadas ao longo da 
obra e no encerramento dos Programas Ambientais da Construção (P2.01 - Programa de 
Planejamento Ambiental Contínuo da Construção, P2.02 - Programa de Adequação Ambiental de 
Procedimentos Construtivos, P2.03 - Programa de Operacionalização de Sistemas de Gestão 
Ambiental pelas Construtoras Contratadas, P2.04 - Programa de Supervisão e Monitoramento 
Ambiental da Construção, P2.06 - Programa de Atendimento a Emergências Ambientais durante a 
Construção e P2.07 - Programa de Planejamento e Controle Ambiental de Desativação Temporária 
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de Frentes de Obra) e respectivos Subprogramas. Tal relatório deverá apresentar a avaliação dos 
resultados obtidos nos programas, e comprovar a completa recuperação de todas as áreas afetadas 
pelo empreendimento (acessos provisórios, faixa de domínio, áreas de empréstimo e depósitos de 
material excedente, bota-espera, canteiros de obras, etc); 

104. Apresentar no âmbito do Subprograma de Capacitação Profissional um relatório das atividades de 
capacitação realizadas, além de um balanço dos resultados das medidas implementadas no âmbito 
do Subprograma de Mobilização e Desmobilização de Mão-de-obra; 

105. Apresentar, para análise e aprovação, relatório final comprovando a realização das atividades do 
Programa de Desapropriações e Indenizações relativas à desapropriação de atividades económicas, 
contemplando no mínimo: as ações realizadas na implantação do empreendimento, a avaliação dos 
resultados obtidos e as atividades a serem realizadas no período de operação (monitoramento das 
atividades económicas retocadas), entre outros; 

106. Apresentar para análise e aprovação, o relatório final comprovando a realização das atividades do 
Programa de Compensação Social e Reassentamento Involuntário (P2.09) e do Programa de 
Desapropriações e Indenizações (P2.08), contemplando no mínimo, as ações realizadas na 
implantação do empreendimento; as negociações e desapropriações de terras das áreas afetadas; as 
negociações amigáveis ou imissões provisórias na posse realizadas para implantação do 
empreendimento, representadas em planta (escala 1:5.000) com as delimitações das propriedades e 
a situação legal de cada propriedade; a avaliação dos resultados obtidos e as atividades a serem 
realizadas no período de operação, como o monitoramento e o acompanhamento do reassentamento 
não inferior a 12 meses após a conclusão da relocação da população retocada; a comprovação da 
relocação dos equipamentos afetados pelo empreendimento; entre outros; 

107. Apresentar, para análise e aprovação, relatório final do Programa de Resgate de Flora e Fauna 
durante a Construção, com um balanço e consolidação das ações realizadas e resultados obtidos, e a 
avaliação da eficácia do programa; 

108. Apresentar, para análise e aprovação, relatório consolidado do Programa de Gerenciamento da 
Implantação de Plantios Compensatórios contendo a descrição das ações realizadas; o mapeamento 
e georreferenciamento das áreas de plantio; os resultados obtidos e a avaliação dos plantios 
realizados; e o cronograma de atividades, considerando a manutenção e o monitoramento das áreas 
plantadas por um período mínimo de 3 anos após a emissão da LO; 

109. Apresentar detalhadamente os resultados obtidos com o Programa de Apoio a Unidades de 
Conservação e a previsão de eventuais ações futuras; 

110. Apresentar relatório contábil com o montante despendido na implantação do empreendimento, 
visando à realização de eventuais ajustes no valor destinado à compensação ambiental do 
empreendimento; 

111. Apresentar a manifestação do IBAMA, quanto ao atendimento às recomendações contidas no 
Parecer IBAMA NV02/2011-NLA/SUPES/SP; 

112. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento dos Programas de Supervisão Ambiental da 
Operação (P3.01), Gestão Ambiental da Operação (P3.02) e de Monitoramento Ambiental da 
Operação (P3.03), contemplando, no mínimo: a equipe alocada e respectivas responsabilidades, o 
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detalhamento das medidas e procedimentos propostos; os mecanismos de gestão; as formas de 
acompanhamento ambiental, incluindo o uso de indicadores e avaliação das não-conformidades; as 
formas de registros ambientais e de treinamento dos empregados; 

113. Apresentar relatório de monitoramento da qualidade do ar da fase anterior à operação. 
Preferencialmente, deverá contemplar um período superior a um ano de monitoramento; 

114. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Programa de Monitoramento Ambiental da 
Operação (P3.03), contemplando, no mínimo: a equipe alocada e respectivas responsabilidades, o 
detalhamento das medidas e procedimentos propostos; os mecanismos de gestão; as formas de 
acompanhamento ambiental, incluindo o uso de indicadores e avaliação das não-conformidades; as 
formas de registros ambientais e de treinamento dos empregados; 

115. Apresentar relatório de situação da implantação do Subprograma de Monitoramento da Mancha 
Urbana, com previsão de acompanhamento por 20 anos dos indicadores selecionados, incluindo a 
variável valorização e desvalorização imobiliária, nos mesmos moldes do proposto nos Trechos 
Oeste, Sul e Leste do Rodoanel; 

116. Apresentar, para análise e aprovação, estudos com alternativas de propostas de reforço da 
capacidade dos sistemas viários dos municípios de São Paulo e Guarulhos, mais diretamente 
relacionados aos acessos ao Rodoanel, considerando projetos previstos e envolvendo as respectivas 
prefeituras, Secretaria dos Transportes Metropolitanos e Secretaria Estadual dos Transportes e 
Logística; 

117. Apresentar, para análise e aprovação, a aplicação do Programa de Carregamento do Sistema Viário 
local para os demais acessos, visando diagnosticar necessidades de adequação da rede viária de 
acesso ao Rodoanel; 

118. Apresentar, para análise e aprovação, o detalhamento do Subprograma de Monitoramento de Fauna, 
no âmbito do Programa de Monitoramento Ambiental da Operação (P3.03). Devem ser definidas as 
áreas, espécies alvo, metodologias, esforço amostrai, equipe responsável e cronograma da 
realização das campanhas trimestrais e da apresentação de relatórios periódicos. Tal proposta 
deverá ser baseada nos resultados consolidados das campanhas de monitoramento de fauna 
realizadas antes e durante a instalação do empreendimento, além de contemplar o monitoramento 
das passagens de fauna e registros de eventuais atropelamentos; 

119. Comprovar a realização das ações de fortalecimento institucional à CETESB, conforme detalhado no 
Item 9 do Parecer Técnico n°018/11/IE. 

120. Demonstrar atendimento à seguinte exigência da Deliberação CONSEMA 22/2011, de 28/06/2011: 
"Apresentar estudo de dispersão de poluentes que contemple os novos padrões de qualidade do ar, 
tal como preconiza o "Relatório do Grupo Interinstitucional - Revisão dos Padrões de Qualidade do Ar 
e Aprimoramento da Gestão Integrada da Qualidade do Ar no Estado de São Paulo" (Del. CONSEMA 
19/2011), e, se necessário, proponha medidas de mitigação e controle dos potenciais impactos 
negativos". 
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Durante a operação do empreendimento 

121. Apresentar relatórios anuais sobre o andamento do Programa de Gerenciamento da Implantação de 
Plantios Compensatórios, informando sobre as atividades desenvolvidas no período, as não 
conformidades identificadas e respectivas medidas corretivas adotadas, equipe técnica responsável, 
mapeamento e georreferenciamento das áreas de plantio, avaliação do sucesso dos plantios etc; 

122. Apresentar, para análise e aprovação, relatórios anuais, contendo o inventário de passivos 
ambientais (M3.02.01 - Inventário Periódico e Gerenciamento de Passivos Ambientais), 
contemplando, no mínimo: as medidas preventivas, de controle e corretivas adotadas no período, os 
resultados dos monitoramentos ambientais, as eventuais não-conformidades ocorridas e respectivas 
ações. Ressalta-se que tais relatórios deverão ser amplamente ilustrado com fotos datadas; 

123. Apresentar, para análise e aprovação, relatórios anuais dos Programas de Supervisão Ambiental da 
Operação (P3.01), Gestão Ambiental da Operação (P3.02) e de Monitoramento Ambiental da 
Operação (P3.03), contemplando, no mínimo: as medidas preventivas, de controle e corretivas 
adotadas no período para a gestão ambientalmente adequada da operação, incluindo os resultados 
dos monitoramentos ambientais, as eventuais não-conformidades ocorridas e respectivas ações, bem 
como a análise crítica do Programa; 

124. Apresentar, para análise e aprovação, relatórios anuais consolidados com os resultados obtidos no 
Subprograma de Monitoramento de Fauna, contemplando registros de eventuais atropelamentos de 
fauna, avaliação da eficácia dos dispositivos de passagens de fauna, da necessidade de adequação 
e/ou implantação de dispositivos em outros trechos, e eventuais afugentamentos da fauna em função 
da geração de ruído com a operação da rodovia. 

125. Demonstrar atendimento à seguinte exigência da Deliberação CONSEMA 22/2011, de 28/06/2011: 
"Custear as atividades de fiscalização, para as quais deverão ser disponibilizados recursos 
financeiros com depósito em conta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conta esta a ser 
definida e seus valores aplicados exclusivamente na Polícia Militar Ambiental, para custear 
combustível, conservação e manutenção de veículos e embarcações, sistema de monitoramento, 
conservação de sede e respectivos mobiliários, diárias-diligência, contas de água, luz, telefonia móvel 
e fixa". 
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