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SECRETARIA
DE ESTADODOMEIOAMBIENTE
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ACompanhiaAmbienta|doEstadodeSãoPau|o-cer@etnè
conferea Lei Federal6938,de 31 de agostode 198i, quedispôesobrea políticaNacional
do
MeioAmbiente,regulamentada
pelo DecretoFederal9g.274,de 06 de junho de ig90, Lei
Estadual13542,de 08 de maio de 2009,e demaisnormaspertinentei,
emitea presente
LicençaAmbientatde Instalação,com baseno ParecerTécnicono2s4l12AE
e na LicenÇa
AmbientalPréviano 1.33O.de 01112t2O08
IDENTIFICAçÃODO EMPREENDEDOR
RAzÃosocrALi coMpANHtApAULISTA
DEÌRENSMETRopoLtÌANos- cpTM
CNPJ:7'1.832.ô79/0001-23
LOGRADOURO:
RUABOAVISTA,175
BAIRRO/DISTRITO:
CENTRO
IDENTIFICAçÃO
DO EMPREENDIMENTO

NOME:READEQUAÇÃO
DA ESTAÇÃO
POÁ
LOGRADOURo:FAIXADE DOMÍNlODA FERROVTA
- AVENTDA
BRASTL
S/N,CENTRo
M U N I C I P IPOO: A/ S P
CARAcTERIzAçÃoDo EMPREENDIMENTo
DESCRIÇÃO:Rêadequaçâoda EstaçãoPoá dâ CompanhiaPaulistade Trens Metropolitanos- CPTM, localizaqano
municioiode Poá.

OBSERVAÇOES
O empreendedordevêrácomunicarà CETESBo inicio das obras.
b) A presenteLicençaAmbientalde Instalaçãodeverápermânecerno locâl do empreendimento.
Previamenteà operaçãodo empreendimentodeveráser obtidââ LicençaAmbientalde operação, sob penâ de
aplicaçãodas penalidadesprevistasna legislaçãoem vigor.
o) A LicençaAmbientalde Operaçãosomenteserá concedidaapós o cumprimentodas exigênciâsÍelacionadas
neste documento_
A presenteLicençaAmbientalde Instalaçãonão dispensanem substituiquaisqueralvarás,licenças,autorizações
ou certidõesde qualquernatureza,exigidospela legislaçãofederâ1,êstadualou municipal,bem como não
significareconhecimentode qualquêrdireitode Dropriêdade.
Integraa presenteLicença01 anexo.
O prâzo de validadedestâ
Ambientalde
é de 06 anos, e contarda data de sua emissáo.
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ANEXO
N" 13.666/2007

Paracontinuidade
do licenciamento
ambiental
do empreendimênto,
o empreendedor
deveráapresentar
para
análisee maniÍestação
da CETESB,
o atendimento
às seguinles
exigências:
Antesdo iníciodas obras
l

Apresentara localizaçãodo canteirodê obras e demaisáreasde apoio (áreasde empréstimo,
depósitosde materiaisexcedentes,
êtc) e a aprovação
da localização
dessasáreaspela Prefeitura
Municipalde Poá.Casoseja necessária
a utilizaçãode áreasde apoiofora da faixa de domínio,
estas deverãoser cadastradasnos moldesda ResoluçãosMA 30/00, no Departamento
de
- lE.
Avaliação
Ambiental
de Empreendimentos

Durantea implantação
do empreendimento
2. Apresentar,antes da supressãode exemplaresarbóreosisolados,a Autorizaçãoemitidapela
PrefeituraMunicipalde Poá e respectivoTermode Compromisso
de RecupeÍação
AmbientalTCRAfirmado.
3. Apresentarrelatóriossemestraisde acompanhamento
das obras, comprovandopor meio de
regìstrosfotográficosdatados,a implementação
de todas as medidasprevistasnos Programas
Ambientaispropostos(Programade controleAmbientaldas Obras,de Comunicação
Soõial,de
Rêcomposição
Florêstale de InsêrçãoUrbana),informandosobreeventuaisnão-óonformidades,
respectivasaçõescorretivasadotadase equipetécnicaresponsável,
incluindoa participação
de
representantes
da CPTMe dasempresas
contratadas.
4. Apresentarrelatóriossemestraisde acompanhamento
do Programade Gerenciamento
de Áreas
Contaminadas,
incluindo
as recomendações
do Despacho
n.028/TACA"/10,
taiscomo:
atendimento
às recomendaçôes
do ParecerTécnicono 75IESCC/08
(execuçãodas etapasde
gerenciamento
de áreascontaminadas
nostemposestipulados),
mesmona situação
em quea
obrasejarealizadaconsiderando
a "hipótese
de piorcenário,';
em caso de implantação
de bota€sperapróximoà estação,alémde seremexecutadosem
conformidade
coma NBR 12235,deveíâoser adotadasmedidasadicionaisparaa proteçãoda
saúdeda população
do entorno,taiscomosistemasde eliminação
de particulados
e odores;
para o lançamentode águassubterrâneas
(tratadasou não) na rede de esgoto,além do
atendimentoao definidona legislaçãopertinente,a CPTM dêverá obter a concordância
expressada concessionáÍia
dessesseÍviços;
adoçãode medidasde remedlação,
destrnação
de solosescavadose de solosconsiderados
contaminados,
comencaminhamento
de relatórios
à CETESB.
ôì
oì

5. Apresentarrelatóriossemestrajsde acompanhamento
do Programade Proteçãoao Patrimônio
Culturalrealizadopor arqueólogohabilitadoduranteas obrasde readequação
da EstaçãoPoá,
conÍormeo ParecerTécnicono 029/08do Institutodo PetrimônioHistóricoe ArtísticoNãcionalIPHANO presentedocumento
foi emitidosemrasurae/oucolaoem
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ANEXO

PROCESSO

No 13.666/2007

Porocâsiãoda solicitaçãoda LicençaAmbientalde Opêração
- LO
6. Apresentar
relatórioconclusivo,
ilustrado
com fotosdatadas,da implementação
dos programas
Ambientais
propostos
(Programa
de Controle
Ambiental
das Obras.de Comunicacão
Social.de
Recomposição
Florestal,
de Inserçáo
Urbana,de Proteção
ao Patrimônio
Cultural
e de Gestãode
AreasContaminadas),
como balançodas atividades
realizadas
e a avaliação
da eÍetividade
das
medidâs
adotadas.
Comprovar
aindaa desativação
doscanteiros
de obra,a completa
recupeÍação
de todosos locaisafetados
pelasobrase a adequada
destinação
dosresíduos
geraàos
e eÍluentes
durante
as obras.
T Comprovar
atendimento
ao Termode Compromisso
de Recuperação
Ambiental
firmadocom a
Prefeitura
Municipal
de Poá.
8. Apresentar
manifestação
- IPHANquantoao
do Instituto
de Patrimônio
Histórico
e Artístico
Nacionat
monrtoramento
arqueológico
realizado
duÍanteas obrasdê readequação
da Estaçãopoá.
Durantea operaçãodo empreendimento
9. Apresentar,
no prazomáximode 90 (noventa)
diasda emìssão
da Licença
Ambiental
de Operação
LO,os resultados
dasmedições
dosníveisde ruídoa seremrealizadas
plenada Linha
na operação
11, e caso necessário,
proposta
apresentar
de minimização
dos níveisde ruídoparareceptores
criticos.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O
C\]

Ìr)

O presentedocumento
foi emitidosemrasurae/oucolaqem

PARECER
TECNICO

l l
III

rE

COMPANHIA
AMBIENTALDO ESTADODE SÃOPAULO

CETESS

Av. PÍoí, FredeÍicoHermannJr., 345 - CEP 05459-900 - São Paulo - SP
-0
C . N . P . Jn. ' 4 3 7 7 6 . 4 9 1 / 0 0 0 1 - 7
l n s c . :E s t .n " 1 0 90 9 1 . 3 7 5 - 1 1-8, n s c .l \ r u n i c .nr ' 8 . 0 3 0 . 3 1 3 ' 7
Site: www ceiesb.sp.gov.br

254t12E

Daë:zorcd12

PROCESSO:
CETESBSMA 13.666i2007
- CPTM
INTERESSADO: CompanhiaPaulistade TrensMetropolitanos
ASSUNTO:
Licença Ambientalde Instalaçãopara Remodelaçãoda Estação
Poá- Linha11 (Coral)
t
MUNICiPtO:
Poá
1. TNTRODUçAO
Trata-seda análiseda solicitação
de LicençaAmbientalde Instalação- Ll para as obras de
remodelação
Paulistade
da EstaçãoPoáda Linha11 - Coralsob responsabilidade
da Companhia
- CPTM,no município
TrensMetropolrtanos
de Poá.
A recapacitação
recebeu
e modernização
e Estudantes,
da Linha11,entreas estaçõesGuaianazes
a LicençaAmbientalPrévia- LP n" 1.330em 0111212O08.
O presenteParecerTécnicorefere-seà
Reformulação
da EstaçãoPoá,contidanestetrecho.
A análiseda equipetécnicadesteSetortevepor baseas informações
e
contidasnos documentos
atividades
relacìonados
ao Processo
SMAn' 13.666/2007,
dentreos quaisse dèstacam:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

protocolizado
OfícioOF. GPA.01612012
em 0510312012,
solicitando
a LicençaAmbrental
- Ll parareadequação
de Instalação
da EstaçãoPoá,por meiodo Relatório
TécnicoRTO-1'1-33-01-9999/4-A99-002
de atendimento
às exigências
da LP n" 1.330de 0111212008;
protocolizado
ProjetoBásicoAmbiental,
em 0510312012',
- Estudanies
Diagnóstico
de Patrimônio
Culturaldo TrechoGuaianazes
da Linha11 pelaAntropologia
Coral,elaborado
e Arqueologia
SS Ltda.em dezembro
de 2007;
ParecerTecnicoIPHANN" 029/08;
para as obras de
Publicações
de solicitação
de Ll - LicençaAmbrental
de Instalação
remodelação
da EstaçãoPoáprotocolizadas
em 05/03/20'12;
Programade Gerenciamento
de ÁreasContaminadas
da CPTMe DespachoCETESBn"
028/TACfu1O;
ParecerTécnicon' 236/2008/ETQR;
ParecerTécnicon" 075/ESCC/08;
Mensagemeìetrônìcado IETT à CPTM de 1810412012,'
solicitandoescìarecimentos
paraa análise
complementares
do atendimento
às exigências
da LP n" 1.330.
. OfícioOF. GPA. O3112012
de 2510412012,
encaminhando
o Relatóriode Atendimento.à
mensagem
eletrônica
de 1810412012.

2. CARACTERTZAçAO
DO EMPREENDIMENTO
As obras de reformulação
da EstaçãoPoá, segundoo empreendedor,
serão de Íundamental
importância
paraa melhoriado transporte
público,confortodos usuários
do sistemae atendrmento
à legislação
vigentede acessibilidade
na estação.
Segundoo Relatório
de Solicitação
da Licençade Instalação,
a reÍormulação
da EstaçãoPoáserá
pormeiodas seguìntes
implementada
intervenções:
- Construçãode prédiosanexospara salastécnicas,reservatórios
elevadoe enterrado,acesso
viário;
- Alterações
no layoutinternoe/oumudanças
de ocupação
oo mezantno;
- Intervenções
nas estruturaspré-moldadas
de concreto,nas fachadasdo prédioexistente,nas
plataformas,
nosacessosnortee sule na passarela;
1113
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- Reformageralda áreapúblicada estaçãoparaimplantação
de sinalização
tátil;
- Instalação
de equipamentos
especiaisparaviabilizar
a acessibilidade
da estação:
- Adequação
de instalaçôes
hidráulicaS,
elétricas
e execução
de srstemas
comoradiocom
unicaçâo,
sonorização,
cronometria,
controlee detecção,
combatecontraincêndios,
entreoutros;
- Tratamento
urbanístico
da estação.
Conformeinformadopelo'interessado,
as obras objeto da atual análisenão acarretarãoem
desapropriação
ou relocação
de população.

3. SITUAçÃODO ATENDIMENTO
AS EXGÊNCIAS
DA LICENÇAAMBIENTAL
PREVIA- LP
Noí.330DE í5101/2009
A seguiré apresentada
a situaçãodo atendimento
na LicençaAmbìental
às exrgências
constantes
Prévianq1.330,e a análise
de equipetécnica
do lE.
3.1 Apresentar o detalhamento das obras previstas e dos Planos e dos Programas
Ambientais de Controle Ambiental das Obras,de lnserção Urbana,de Comunicação Social,
de Proteção ao Patrimônio Arqueológico e Cultural,de Remanejamentoda'População e das
AtívidadesComerciaìse o de RecomposiçãoFloresta/proposÍos.
Atendimento:Parao detalhamento
pranchacomo projeto
das obras,o empreendedor
apresentou
de arquitetura
gerale o respectivo
e implantação
memorial
descritivo
dasobrasprevistas,
conforme
descritono itemCaracterização
do Empreendimento
Parecer
deste
os
. Foi apresentadotambém o ProjetoBásicoAmbiental- PBA, no qual foram detalhados
'Controle
ProgramasAmbientais
de Proteçãoao Patrimônio
Cuìtural,
de Comunicação
Sociaì,de
Ambientaldas obras,'deRecomposição
Florestal,
de lnserçãoUrbanae de Gestãode Áreas
Contaminadas.
principais
A seguìrsãodescritas
as
características
de taisprogramas:
Prooramade Protecãoao Patrimônio
Cultural:
Tratadono item3.10desteParecerTécnico.
Proqramade ComunicaÇão
principais
Social:tem comoobjetivos
apresentar
à população
lindeirae
aos usuáriosos programasde gestãoambientale socialda CPTMe dar ampladivulgaçãoaos
planose projetosde Remodelação
previamente
da EstaçãoPoá.Além disso,visa identificar
as
partesinteressadas
que poderãoser diretaou indiretamente
no empreendimento
afetadasou que
manifestem
alguminteresseespecífico,
e divulgarde maneiraantecipada
todasas interferências
diretasdecorrentes
dâsatividades
e/ouobrasa executar.
O Programacitaaindaque serãorealizadas
préviasdo cronograma
divulgações
de execuçâo,
com
previsãode dataspara conclusãodas obrase investimentos;
pelas
responsável(eis)
empresa(s)
obras;e eventuaisinterrupções
na operação
duranteas obras.
Segundoo Programade Comunicação
Social,as informações
relevantes
acercadas obras de
remodelaçãoda EstaçãoPoá serão divulgadaspor meio da Equipe de Relaçõescom a
Comunidade,
atravésda distribuição
de panfletosaos moradorese estabelecimentos
comerciais
locais,fixaçãode cartazese "banners"nas estações,sinalização
adequadaindicandodesvios
provisórios
decorrentes
e necesóários
às obras,veiculação
via WEB e divulgação
de informações
pelaassessoria
realizada
de ìmprensa
aosjornaisregionais
inclusive
televisiva.
e grandeimprensa,
2t13
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o Programa
terácomoresponsáveis
a CPTM,pormeioda Equipede Relações
coma comunidade
e da Assessoria
juntamente
de Imprensa,
comempresaespecializada
em serviçosde comunicação
sociala ser contratada.pela
pelae&ecução
empreBa
responsável
dasobras.
Proqrama
rruqrd rd ue
de uurrríote
ControleAmbigntal
ÂíÍror9nlalqas
das uDras
Obras- pCA:
para adequação
FUA: incorpora
Incorporameotoas
medidaspara
adequaçaoambtenlal
ambiental
procedirnentos
dos
construtivos,tais como limpezae organizaçãonos canteirose nas frentes de

obra; instalações
sanitáriasde obra;sinalização
e delimitação
de obra;execuçãocontroladado
cortede vegetação;
controlede erosãoe carreamento
de solos;contolede ruídoe restriçõeq
de
horário;controleda ressuspènsão
gestãode resídlos da
.'de poeira;controlede demolições;
gerenciamento
construção;
do remanejamento
planejamento
de interferências;
e racionalização
do
usode viaslocais;e procedimehtos
de desativação
da obra;
Segundoo PBA, tais medidasde controleambientaltambémestão inseridasno cadernode
Especificações
TécnicâsAmbientais
paraExecução
de obras,o qualfoi apresehtado
comoanexo
- PBA.
ao ProjetoBásicoAmbiental
O PCAapresentado,
definiu,entreoutros,os seguintes
objetivos:
- Facilitaro processode gerenciamento
ambiental
dasobras;

- Fornecerelementostécnicosvisandoà execuçãodas obÍas com o menorimpactoambiental
possívele, apóso encerramento,
garantira plenarçcuperação
dasáreasafetadas;
- Padronizar
as normasê critériosde qualidade
ambiental
dos procedimentos
construtivos
a serem
exigidosdaSconstrutoras
paraexecução
contratadas
dasooras;
- Fixar critériosambientaisde seleçãode localizaçãoe de operaçãode áreaó de apoio,
principalmente
canteiros
provisórias;
de obrae instalações
industriais
- Garantirque a totalidadedos fornecedores
dê bens e serviços.a seiem contratadospelas
construtoras
estejaem situaçãoregularperanteas autoridades
ambieritais;
- Garantira conclusãoda implantação
inicialde todosos procedimentos
de desativação
de obra
e/ourecuperação
de áreasdegradadas
antesda emissãoda Licençade Operação
definitiva.
O Programa
definiuaindaas seguintes
atividades
a seremdesenvolvidas:
- Análisedetalhadadas atividades
de obra,manutenção
e operação,identificação
dos impactos
potenciaise identificação
de medidasde controlee.normasa seremseguidasna execuçãodos
serviços:
- Estabelecimento
paraas praçasde trabalho,'
de procedimentos
e diretrizes
ambientais
instalação
e operaçãodos canteirosde serviçoe rotasde tráfegoparaequipámentos
e veículos,que estão
consolidadas
nas Especificações
TécnicasAÌnbientais;
- Estabeleiimenio
de mecanismos
pelaCPTM,parafiscalização,
de controlea seremexecutados
monitoramento
e avaliação
do atendimento
às meóidasde controlee normas;
- Estabelecimento
de um Códigode Condutaparaos trabalhadores,
o qualestabdlece
as restnçÕes
de condutaa, serem observadaspor todos os trabalhadores
contratadospelas construtoras
pelasobrase as suassubcontratadas,
responsáveis
paraa preservação
e visacontribuir
do meio.
ambierite,
da saúdee dascondições
higiene
de
dostrabalhadores.
A quèstãodo gerenciamento
geradospelasobrasestátratadona Exigência
dos resíduos
3.8desse
Parecer.
Proqramade RecomposiÇão
Florestal:
visa,entreoutrosidentificar
a vegetação
existente
dentrodo
perímetroda área de intervenção
e élaborarprojetosde manejo;elaborarprojetosde plantio
3 /I 3
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compensatório,
submetê-los
à Prefeitura
paraanálisee aprovação;
do Município
defiòiraçõesde
maneJoque beneficiemo desenvolvimento
dos plantiosnas áreasde revegetação
das APPs;
executaro monitoramento
dos plantiosaprovados
a,seremimplementados;
e garantira qualidade
dos'plantios,
verificandó
as especificáçpes
techicasconstantes
nosprojetosde'reposição
florestal.
segundo informadono PBA, a responsabilidade
pela implantaçãodo programade plantio
Compensatório
seráda CPTM.
Proqramade InsercãoUrbana:foramapresentados
comoobjetivos,
supriras principais
carèncias
e
prornovera requalificação
urbanado entornoda EstaçãoPoá,buscandosolucionar
os problemas
relacionados
com a articulação
e conectividade
da linhano meiourbanoem queestáinserida.Para
tal, foram estipuladasas segúintesmetas:adequaras. instalações
da esiaçãode maneiraa
possibilitar
a utilização
do sistemaferroviário
por.pessoas
com deficiência
ou mobilidade
reduzida;
melhoraras condiçõesde circulaçãodos pedestrese veículosno entcirnodas estações;
proporòionar
maiorsegurançana transposição
proporcionar
ferroviária;
melhoriaspaisagístiias
e
ambientais
às obrasde remodelação
da estação.
Pârasua implementação,
foramapresentadas
as seguintes
medidas:
- Urbanização
e paisagismo
n'oentornoda estação;
- Adequação
do sistemaviáriono entornoda estaçãÒ;
- vedaçãoe transposição
da faixaferroviária.
conformeinformadono ProjetoBásicoAmbiental- PBA,o empreendedor
pelo
é.o responsável
programade inserçãourbanae a CPTMieráumaequipede supervisores,
fiscaise auditôresparao
acompanhamento
da implementação
do Programa
de Inserção
Urbana.
s: Tratadono item3.5desteParecerTécnico.
nesse documento,foram
apresentadas
as diretrizesa seremseguidaspelaempresacontratada
paraexecuçãodas obras
visandoa reduçãoè/ou eliminação
dos potenciais
impactosambientais.
Tal dòcumentoengloba,
entreoutros,os seguintes
aspectosambiêntais
de obras:
-=Canteirode obras e instalaçõesindustriaisprovisórias:
critériosde localizaçãodo .canteiro;
.
sistemade água potável;.
manejoe disposição
de águaspluviais;procedimentos
de controleda
poluição;
desativação
do canteiro;
manejo,tratamento
e disposição
de efluentes
e resíduossólidos;
.- Gerenciamento
de resíduosda construção
civil:identificação,
seleçãoe coleta;armazenamenio;
transporte;
disposição
final;
- Controlede ruídose vibrações;
- Emissãode gasese particulados:
normasaplicáveis,
controlede emissãode gases,côntrolede
materialparticulado
e poeira;
- Erosãoe assoreamento:
sistemasde drenageme manejode águas;medidasprgventivas
e de
controlede erosãoe assoreamento;
medidasparacorreção
e estabilização
de efosão;
- Recuperaçãode áreasdegradadas:desativaçãoe recuperação frentesde obras;recuperação
-de
de canteiros_,
áreasdeèmprésÍimoe bota-fora;recompòsição
da vegetação;
- Plano de tráfegoda obra: rotas,horáriose requisitospara o lráfego de veículosda obra;
transporte
de pesgoal;
transporte
de cargase matêriais;
perigosos;
transporte
de produtos
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Análise: Entende-se
que as obrasde readequação
da EstaçãoPoá serãolocalizadas
e que as
diretrizese medidaspropostasnos Programassão adequadas,
atendendosatisfatoriamente
a
exigência.
O empreendedordeverá apresentarrelatóriossemestraisde .acompanhamento
das obras,
por meiode registrosfotográficbs
comprovando
datados,a implementação
de todasas medidas
previstasnos PrograrnasAmbientaispropostospara mitigaçãode impactosambientaise'
incÔmodosà população,informandosobreeventuaisnão-confoimidad'es
e respectivas
- ações
corretivasadotadas.Por ocasiãoda solicitaçãoda LicençaAmbientalde Operação- LO, o
empreendedor
deveráapresentar
relatório
conilusivodasobras.
\
Exigências
Durantea iúplantaçãodo empreendimento
. Apresentarrelatóriossemestrais
de acompanhamento
por meio de
das obras,comprovando
registros fotográficos datados,a implementaçëode todas as ,rèdldas prevlsÍas nos.
Progiamas Ambientais propostos (Programa de Controle Ambientat das Obras, de
ComunicaçãoSocial,de Recomposição
Florestale de lnserçãolJrbana),informando$obre
eventuais não-conformidades,
respectivasações corretivasadotadas e equipe téchica
, responsável, incluindo a participação de representantesda CPTM e das empresas
contratadas.
Por ocasiãoda solicitaçãoda LicençaAmbierúalde Operação- LO
. Apresentar. relatorio conclusivo, ilustrado com fotos datadas, da implementação dos
Programas Ambíentais proposÍos (Programa de Controle Ambiental das Obras, de
ComunicaçãoSocial,.de RecomposiçãoFlorestal,de InserçãolJrbana,de Proteçãoao
Patrimônío Cultural e de Gestão de Areas Contamínadas),com o balanço das atividades
realizadas e a avaliação da efetividade das medidas adotadas. Comprovar ainda a
' desativação
dos canÍer7osde obra, a completarecuperaçãode Íodos os /ocals afetados
pelas obras e a adequadadestinaçãodos resíduose efluentesgeradosduranteas obras.
3.2 Apresentar a autorização do DEPRN para a intervenção em áreas de prcservação
permanentee supressãode corte de exemplaresarbóreosiso/ados.
Atendimento:O empreendedor
que
informoupor meioOfícioOF. GPA.O31t2012
de 25tO412O12,
paraa implantação
do empreendimento,
haverá.
necessidade
de suprimirsomentealgumasárvores
isoladase em área urbana.Informouaindaoue de acordocom o art.'7' da ResolucãoSMA
18l2OO7
deveráser emitida'péla
Secrétaria
Municipal
de MeìoAmbientéde Poá.
, essaAutorízação
a seremSuprimidob
. Foi informadoaindaque o númeroexatode indivíduos
será definidopela
construtora
a sercontratada
Análise: Considerando
qúe, conformeinformações
do interessado
e DesenhoDE-C-E-33-010100/6-802-001,
haveránecessidade
de supressão
de poucosexeriìplares
arbóreosisoladospara
proposta,
readequação
e que a suprèssão-de
vegetação
serámelhordefinidapelaconstrutora
a ser
que o empreendedor
contratada,
entende-se
para o cortedos .
deveráapresentara Autorização
arbóreosisoladosemitidapelaPrefeitura
Municipal
de Poá,antesde intervirnos mesmos.Deverá
ser apresentado
aindao iespectivoTermode bompromisso
de Recuperaçáo
Ambíentalfirmado
com a Prefeitura.
Exigência
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Durantea implantaçãodo empreendimento
.. Apresentar,antesda supressãode'exemplaresarbóreoslso/ados,a Autorjzaçãoemitila
pela Prefeitura Municipal de Poá e respectivo Termo de Compromissode Recuperação
- TCRAfirmado.
Ambiental
.
Por ocasião.dasolicitação da LicençaAmbientalde Operação- LO
. Comprovat atendimentoao Termo de Compromissode RecuperaçãoAmbiental firmado
, com a PrefeituraMunicipalde Poá.
3.3 Obter a manifestaçãodo DAEE para interterênciaem cursos d'água.
Conformerelatório
pelointeressado,
apresentado
o empreendimento
objetode atualanálisenãoirá
interferirnos recursoshídricos.Dessa.forma,entende-seque a exigêncianão se aplica ao
êmpreendimento
em análise.
3.4 Aqìresentaro Termo de Compromissode RecupèraçãoAmbientala ser firmado com a
SecreÍaía Municipal do Verde e Meio AmbientelDEPAW para o plantio de mudas de
esséncias natiuas, contemplando localização,espécies vegetais, respqnsabilidadetécnica e
cronograma de implantação ajustado ao cronograma de obras da duplicação.
Por estaremlocalÌzadas
no municípiode Poá, essa exigêncianão se aplicaàs atuaisobrasde
. readequação
da EstaçãoPoá.A questãodo TCRAestátratadano item3.2destePareçerTécnico.
3.5 Atender às recomèndaçõesconsÍantes nos PareceresIécnrcos n' 236/2008/ETQR,
elaborado pelo Setorde Avaliação de Tecnologiado Ar, Ruídoe VibÍaçõesè n" 075/ESCC/08,
elaborado pelo SeÍor de GesÍão em Areas Contaminadas da CETESB, considerando
integralmenteos comentáriose discussões constantesdaquelesPareceres.
Atendirnento
ao ParecerTécnicon" 236/2008/ETQR:
Por ocasiãoda emissãoda LicencaAmbièntalPrévia- LP, a CPTMaDresentou
Relatóriodas
Mediçõeéde Níveis de Ruído Ambiente(Lra) no entornoda Linha 11, entre as estações
Guaianazese Estudantes,
com acompanhamento
da CETESBna seleçãodos í 1 receptores
Potencialmente
Críticose na realizaçãodas medições.Entreesse receptores,destaca-seo ponto
RC 1I , localizado
na rua Herculano
DuarteRibas,317,próximoà estaçãoPoá.O referidoRelatório
foi analisadopeloSetorde Avaliação
(ETaR)da época,o
de Tecnologia
do Ar, Ruídoe Vibrações
qual epitiu o ParecerTécnicon" 236120081EÍQR.
que os NÍveisde Ruído
Tal Parecerconsiderou
Ambiente(Lra)obtidosantesdo iníciodasobrasatenderam
à metodologia
adotadapelaCETESB.
- Ll pararemodelação
Paraemissãoda LicençaAmbientalde Instalação
da estaçãoPoá,objeto
desteParecerTécnico,a CPTMapresentou,
no âmbitodas Especificações
TécnicpsAmbientais
paraExecuçãode Obras,uma sériede diretrizes
relativas
a seremseguidas
ao ruídoe vibrações,
pelaempresâcontrlìtada
paraexecuçãodas obras.Conformetal documento,
a empreiteira,
suas
sub-contratadas
para as obrasdeverãoadotaras seguintes
e todas as empresascontratadas
principais
diretrizes:
- Tomarconhecimento
dos resuliadosda campanhade mediçãodo ruído rcalizadapela CPTM
antesdo iníciodas obras,verificarâs características
do uso do solo dos locEisde intervenção,
6/13
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determinaros níveisde emissãode.ruídodos principaisequipamentos
e avaliaras condiÇões
acústicas
esperadas
durantea obra;
- Priorizara escÒlhade equipamenfos
que apresentem
baixosindicesde ruídospriorizando
a
manutenção
dasmesmas;
- Evitaro trabalho
no horário
noturno
(22hOO
até07h00);
- Utilizarmeiosde proteçãocoletivanas atividades
e nos equipamentos,
por meio de barreiras
acústicasapropriadas
a cadacaso,no casoem quehouverruídosexcessivos;
- Analisara duraçãoe intensidade
dos fenômenos
produzidos
vibratórÌos
pelassuasoperaçõese
definirparâmetros
específicos
e suasintensidades
limìtes;
- Reali-zar
a inspeçãopréviadas edificàções
do-entornodas áreasafetadaspor vibrações,para
avaliaçãodo riscode ocorrência
de danos,e o nionitoramento
das edificaÇões
lindeirasdurantea
execuçàodos serviços;
- Equacionar,
antesdo iniciodas obras,os problemas
estruturais
identificados
em ediíicações
e
estruturas
lindeiras-(mediante
reforçode estruturas
por
de taludes, exemplo);
- Atenderos requisttos
das especificações
técnicasrelativàsa movimento
de terrae cravaçãode
estacas,
bemcomoa NBR9.653.
Análise: Pelas informaçõesapresentadas,entende-seque durante a implantaçãodo
empreendimento
serão adotadasmedidaspara minimizarincômodosà populaçãoquantoaos
ruídosgeradospelasobras.Em conformidade
com o "Procedimento
para Mediçáode Níveisde
Ruído em SistemasLinearesde Transportes"
(Decisãode DiretoriaCETESBnotOO/ZOO9/P
Oe
19/05/2009)
e com a "Regulamentação
de Níveisde Ruídoem SistemasLinearesde Transportes"
(Decisão de DìretoriaCETESB n' 389/2010/pde 24112t2010),
durante a operação do
empreendimento,
deveráseratendida
a seguinte
exigência.
Exigência
Durantêa operaçãodo empreendimento
. Apresentar,no prazo máximode 90 (noventa)diasda emissãoda LicençaAmbientatde
Operação- LO, os resultadosdas medlçõesdos níveis de ruído a serem realizadasna
operaçãoplena da Linha 11, e caso necessário,apresentarpropostade minimizaçãodos
níveis de ruído para receptorescríticos.
Atendimento
ao ParecerTécnicono075/ESCC/O8:
conforme informações
pela CPTM no ofício oF. GpA. 03112012,
apresentadas
o Estudode
AvaliaçãoPreliminar
e a Investrgação
Confirmatória
foramcontratados
e serãoelaborados
antesdo
inícioda intervençãono trecho,seguindôas diretrizesda Decisãode Diretoria1O3\2OO7lClE,
- pGAc, no âmbitodo
conformeapresentado
no Programade Gestãode Áreascontaminadas
ProjetoBásicoAmbiental PBA, o qual Íoi aprovadopela CETESBpor mêio do Despachon'
028nACN10.
- PGACapresentou
Tal Programade Gestãode ÁreasContaminadas
comoobjetivoa identiÍicação
e reabilitação
de áreascontaminadas
encontradas
de formainesperada
na faixa de domínioda
Linha 11. Conformeinformadono PBA, o Programacontemplaações estratégicaspara a
identificação
de áreascontaminadas
e as etapasnecessárias
paraa sua reabilitação,
seguindoas
dtretrizesprevistaspela CETESBno Manualde Gerenciamento
de ÁreasContaminadas,
entre
outros procedimentos
elaboradospela CETESB.O Programaprevê as etapasde "Avaliação.
7113
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Preliúinal', "lnvestigaçãoconfirmatória",
"Avaliaçãode Risco","Gerenciamento
de Risco" e
Remediação"
programa,
e define,como responsável
pela implantação
do
a cprM, por meioda
- MeioAmbiente,
Gerênciade coordenação
juntarnente
coma empresaa sercontratada.
segundo a CPTM, de acordo com os resultadosdo Estudo de Avaliaçãoprelimìnare a
Investigação
Confirmatória,
serãoaplicadasas diretrizes
previstasno documento
"Procedimentos
de Gestãode Areascontaminadas".
que.emcasosexcepcionais,
consta.ainda
irá assumiro pior
cenário,considerando
à priorique a áreaé contaminada
e, portantoaplicando
iodosos cuìdados
prevastos
nos Programas
apresentados.
Porfim, informaquetão logoos estudose relatórios
forem
sendoconcluídos,
os encamínhará
à CETESB.
Análisê:'Diante
do Programade Gerenciamento
de ÁreasContaminadas
pelaCPTM
apresentado
pela
e aprovado
CETESB,entende-se
que os atendimentos
às recomendaÇões
do Despachon.
028/TACA/10,
o qualconsidera
o ParecerTécnicono075/ESCC/08,
deverãóier aoresenlados
nos
relatóriossemestrais
de acompanhamento
das obras.Os resultados
deverãoconstardo relatório
conclusivo
das obras,conforme
solicitado
na exigência
3.1desseparecer.
Ressalta-se
que os relatóriosreferentes
às áreasque,emboracomprovadamente
contaminadas,
não necessitemde intervenções,
deverãoser protocolados
na ,Agência
Ambientalda oETESB.
Para as áreas que necessitamde adoçãoáe medidasde remediação,estas deverãoser
implementadas
independentemente
préviada CETESBe os relatóriosrelativos
de manifestação
aos êstudos,investigações,
definiçãodos mapasde ríscoe intervenÇões
tambémdeverãoser
protocolados.
Paradestinação
de solosescavados,
estesdeverâoser caracterizados
e os resultados
analíticos
comparadoscom os respectivos
valoresorientadores.
Os solosconsiderados
contaminados,
ou
seJa,cujas concenlrações
das substânciasde interessesuperemos respectivosvaloresde
intervenção,
deverãoser considerados
comoresíduosperigosos
e deverãoser destinados
a locais
que disponham
de lìcenças
paraa recepção
de operação
dosmesmos.
Exigência
Durantea implantaçãodo empreendimento
. ApresentarrelatoriossernesÍralsde acompanhamento
do Programade Gerenciamento
de
Areas Contaminadas,incluindoas recomendaçõesdo Despachon" 028/TACN10, tais
como:
- atendimentoàs recomendaçõesdo ParecerTécnicono 75/ESCC/08(execuçãodas
etapasde gerencìamento
de áreascontaminadasnostempos estipulados),
mesmona
situaçãoem que a obra sejarealizadaconsiderando
a "hipótesede pior cenárìo";
em caso de implantaçãode bota-espera
próximoà estação,além de seremexecutados
em conformidadecom a NBR 12235,deverãoser adotadasmedidasadicionaispara a
proteção da saúde da populaçãodo entorno,tais como slsÍerras de eliminaçãode
parÍiculadose odores:
- para o lançamentodè águas subterrâneas
(tratadasou não)na rede de esgoto,alémdo
atendimentoao definidona legislaçãopertinente,a CPTMdeveráobter a concordância
expressada concessionàna
dessesserviços:
- adoção de medidas de remediação,destìnaçãode so/os escavadose de so/os
considerados
contaminados,
comencamÍnhamento
de relatóriosâ CEIESA.
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3.6 lnformar o produto a ser utilizado, suas característicasquímicas e os procedimentos
previstos para manuseio e aplicação do mesmo, assim como .as condições de
armazenamentodo produto e a destinaçãoprevisÍapara os resíduós originados de.eventua'is
' derramàmentos/acidentes. Devem tamhém ser informado(s) o(s) herbicida(s) usado(s) no
passado para este controle e suas características,de forma a permitir uma análise da
evehtual necessidadede uma avaliaçãodo solo e água subterrânea.
Atendimento:Conformeinformações
peloempreeádedor
apresentadas
no Relatório
Técnicopara
requerimento
da Ll em análise,pararealizaras atividades
de manutenção
das vias,a CPTMutiliza
- os herbicidasGlifosatoe Arsenal,ambos registradosno IBAMAe autorizadospelos órgãos
competentesparaseremutilizadosem áreasnãoagrícolase ferrovias.
Comoformade manuseio,
o Relatório
informaque sua aplicação
é feitapor um caminhãode linha
e por um vagãode capinaquímica,sendorealizadono períodonoturnonas viase duranteo dia
nas Estaçõese Pátios.
'vazias
Quantoaos resíduosgerados,foi informadoque as embalagens
de fitossanitários
são
pelo InstitutoNacionalde Processamento
entteguesem postosde recebimento
cadastrados
de
Embalagens
Vazias- InPev,sendoque antesda entrega,as embalagens
vaziaspassampor
paraevitaro ressecamento.
NestecaEoo
.tríplicelavagemlogoapósas mesmasseremesvaziadas
efluentegeradoé encaminhado
ao tanquedo equipamento
de aplicaçãoparaser reutilizado
e as
embalagens
pormeiode perfuração
são inutilizadas
do fundodo recipiente.
O empreendedòrapresentou'
para Execuçãode Gapina
ainda o documento"Procedimento
Química"no qual são estabelecidos
todosos procedimentos
seguidospelaCPTMparaexecução
da capinaquímicaao longode suafaixade domínio.
Anállde: Medianteas informações
pelo empreendedor,
apresentadas
considera-se
a exigência
atendida.

3.7 Apresèntarpara avaliaçãoda CEIESB o Planode GesÍáo em Áreas Contaminadasgara
siÍuações inesperadasde contaminação,considerando-seso/os e águas suhterrâneas.
Estaexigência
estatratadano item3.5.

3.8 Apresentara aproiação da locatizàçãodo canteirode ohras pela Prefeitura local e, se
contar com unidade industrial, a licença da CETESB.Indicar a destinação dos ,resíduos
sólidos e efluenteslíquidos domásticose industriais geradosno canteirode obras.
Atendimento:ConÍormeinformado
pelaCPTM,nãoestáprevista
a instalação
de unidadeindustrial
juntoà Prefeitura
no canteirode obras.Quantoà aprovação
da localização
do canteiro
Municipal
de
Poá, o requerimento,
para tal está em processode elaboraçãopela empresacontratâdapara
execuçãoda obra.
Em relaçãoà destinação
que
geradosno canteiro,
dos efluenteslíquidosdomésticos
foi informado
será priorizadoo seu lançamentodiretamente
na rede existenteapós a aprovaçãopréviada
Supervisão
Ambiental
da CPTMe autorizaÇão
da SABESP.
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Quantoà questãodos rpsíduossólidos,foi informado
que dentrodo escopodo pcA, a cprM irá
onentaras construtoras
na elaboração
do "Planode Gestãode Resíduos
da construÇão
civil"em
conformidade
coma Resolução
CONAMAn' 30712002.
,conformeconsta.
nas "Especificações
parjExecuçãode obras",o "planode
TécnicasAmbientais
Gerenciamento
de Resíduosda Construção
Civil"deveráestabelecer
todásas medidaspara o
manejo,transporte
e disposição
gerados
dos resíduos
sólidos
nasobras,minimizãndo
bs potenciais
impactosao meio ambiente.Além disso deverádefinirtodas as operaçõesde identificação,
seleção,coleta,armazenamento,
transporte,,tratamento
e'disposição
finaldeìesíduos.
Análise: Umavez que a definiçãoe instalação
dò canteirode obrasseráde responsabilidade
da
empreiteira
a ser contratada
paraa readequação
que a cprM apresente,
da estação,solicita-se
antesdo iníciodas obras,aprovação
da locàlização
do mesmopelaPrefeitura
Municipal.
Casoseja
necessária
a utilização
de áreasde apoioÍorada faixade domínio,estâddeverãoseÌ cadastradas
nos moldes da ResoluçãosMA 30/00, no Departamentode Avaliação Ambiental de
- lE.
Empreendimentos
'ocasião
Por
da solicitaçãode Lo, a oPTM deverá comprovaro tançamentodos efluentes
doméstjcosna rede públicaexistentee da adequadadesúnação
dos resíduossólidosgerados.
Além disso,deveráser comprovada
a desativação
do canteiroe completa
,recuperação
áa áirea,
conformesolicitado
na exigêncía
3.1desseparecer.
Exigência
Antes do início das obras
. Apresentara tocalizaçãodo canteirode obras e demais áreas de apoio (áreas de
empréstimo,depóslfosde materiaisexcedentes,etc)e a aprovaçãoda localizaçãodessas
áreas pela PrefeituraMunicipalde Poá. Casose7ã.necessárlaa utitizaçãode áreas de apoio
fora da faixa de domÍnio,estasdeverão ser cadastradasnos moldesda ResoluçãoSMA
.
30/00, no Departamentode AvaliaçãoAmbientalde Empreendimentos- IE.

3.9 Apresentaras autorizaçõesdosórgãos competentêspara utitizaçãode eventuais áreas
de apoio fora da faixa de domínio que nãose enquadremna.ResoluçãoSMA n 3O/OO,
com os
respectivos projetosde tecuperaçãodessasár,eas.
Atendimento:Conforme
o Relatório
de Solicitação
de Ll, nãoestáprevistaa utilização
de áreasde
apoio.situadas
fora da faixade domínioferroviária.
Casoseianecessário.
foi informado
oue serão
realizadostodos os trâmites pecessáriosparà a obtençãodas autorizaçõesdos órgãos
.comDetentes.
Análise: Caso seja necessário
a uso de áreasde apoiolocalizadas
fora da faixade domínio,o
empfeendedor
deverá,antesdo inÍciodasobras,apresentar
as respectivas
autorizações,
conforme
pelaexigência
solicitado
3.8desseParecer.

3.10 Apresentaros resultadosdo Djag-nósticode ProspecçãoArqueotógiça autorizada pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Aìtístico Nacional - IPHAN,conforme as diretrizes da.
ResoluçãoSMAno34/03 realizadasnos terrenos onde serão çonstruídasas noyas esÍagões.
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Atendimento:Conformeo Relatóriode Solicitaçãô
de Ll, por ocasiãoda solicitação
da Licença
Prévia,a empresa"Documento
Antropologia
e Arqueologia
SS Ltda"elaborou,em dezembrode
2007,o Diagnóstico
de Patrimônio
Culturalno trechoentreas EstaçõesGuaianazes
e Estudantes.
Para a EstaçãoPoá, a situaçãodiagnosticada
íoi a dé que o edifÍcioda estaçãonão possui
indicadores
de bens históricose o lerrenoondeestá locálizado,
possuibaixoou nulb potencial
arqueológico.
No entanto,o estudorecomenda
quesejarealizado
o monitoramento
arqueológico
na
áreada EstaçãoPoá,ratificado
peloParecerTécnicon' 029/08emitidopelolPHAN.
O Projeto Básico Ambiental- PBA apresentadopela CPTM, prevê, para a realizaçãodo
monitoramento
arqueológico
pelo IPHAN,o Programade Proteçãoao Patrimônio
recomendado
Cultural.
Tal Programa
apresenta,
comoobjetivoprìncipal,
a coordenação
do cronograma
de frentes
de obrascomas atividades
de monitoramento
arqueológico
e eventualresgateno casode achados
históricos
e arqueológicos.
Análise: Considerando
o Programade Proteçãoao Patrimônio
pela CPTM
Culturalapresentado
em atendimentoao recomendado
pelo ParecerTécnicodo IPHAN,considera-se
a exrgência
átendidaoaraestafase-seguintes
No decorrerdo processode licenciamento,
o empreendedor
deverá atender às
exigências:
Exigências
Durantea implantaçãodo empreendimento
Apresentar retatoriossêmesÍralsde acompanhamento
do Programa'de Proteçãoao
PatrimÔnìoCulturalrealizadopor arqueólogohabilitadoduranteas obras de readequaçãoda
Estação Poá, conformeo Parecer Técnicond 029/08 do Instituto do PatrimônioHistórico e
ArtísticoNacional- IPHAN.
Por ocâsiãoda solicitaçãoda LicençaAmbientalde Operação- LO
. Apresentarmanifestaçãodo lnstitutode PatrimônioHistóricoe ArtísticoNacional- IPHAN
quanto ao m.onitoramento
arqueológicorealizadodurante as obras de readequaçãoda
EstaÇãoPoá.

4. CONCLUSAO
Considerandoa análise do atendimentorealizadopela CompanhiaPaulista de Trens
- CPTMàs exigências
Metropolitanos
da LicençaAmbientalPrévia- LP no 1.330de 01h212008,
- Ll paraas obrasde remodelação
recomenda-se
a emissãoda LicençaAmbientalde InstalaÇão
da Estação
Poá.
Paraa continuidade
do licenciamento
ambiental,
o empreendedor
deveráapresentar
à CETESB,o
atendimento
às seguintes
exigências:
Antes do início das obras
1. Apresentar a localizaçãodo canteiro de obras e demais éreas de apoio (áreas de
empréstimo,depóslÍosde materiaisexcedentes,etc) e a aprovaçãoda localização dessas
áreas pela PrefeituraMunicipalde Poá. Caso seja necessáriaa utilizaçãode áreas de apoio
fora da faixa de domínio,estasdeverãoser cadasÍradasnos rnoldesda ResoluçãoSMA
- lE.
30/00,no Departamento
de AvaliaçãoAmbientalde Empreendimentõs
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Data:.Zoto6l12

Durantea implantaçãodo êmpreendimento
2" Apresentar,antesda supressãode exemplaresarb'reos rso/adoga Autorizaçãoemitida
pela Prefeitura Municipa[ de Poá .e respectivo Termo de compromisso de Recuperação
Ambiental- TCRAfirmado.

.

3. Apresentarrelatoriossemestrais
de acompanhamento
das obras,comprovandopor meiode
reglsfros fotográficos datados, a implementação de todas as medidas prevrsÍas nos
Programas Ambientais proposÍos (Programa de Controle Ambientat das Obras, de . ComunicaçãoSociâ|,de Recomposição
Florestate de lnserçãolJrbana),informandosobre
eventuais não-conformidades,
respectivasações corretivas adotadase equipe técnica
responsável,'incluindo a partÌcipaçãode representantesda C?TM e das ernpresas
contratadas.
4. ApresentarrelatóriossemesÍralsde acompanhamento
do Prcgramade Gerenciamento
de
Areas Contaminadas,incluindoas recomendações
do Despacho n. 028/TACN10, tais
como:
- atêndimentoàs recomendações
do PaìecerTécnicon' 75/ESCC/08(execução das
'
eÍapasde gerenciamento
de áreascontaminadas
nos Íerrpos estipulados),
mesmona
situaçãoem que a obra sejarealizadaconsiderandoa "hipótesede pior cenário";
- . em cAsode implantaçãode bota-espera
próximoà estação,alémde seremexec.utados'
,
em confornidade com a NBR 12235,deverão ser adotádasmedidas adicionaisparâ a
proteção da saúde da população do entorno, tais como srsÍernasde eliminação de
particuladose odores;'
- para o lançamentode águas s.ubterrâneas(tratadasou não) na rede de esgoto,além do
.
atendimentoao definidona legislaçãopeftinente,a CPTMdeverá obter a concordância
expressada concessionárladessesserylços;
- adoção de medidas de remediação,destinaçãode so/os escayadose de .so/os
considerados
contaminados,
comencaminhamento
de relatoriosâ CEIESB.
5. Apresentarrelatoriossemestrals.de acompanhamentodo programa. de proteção ao
FatrimônioCulturalrealizadopor arqueólogohabilitadoduranteas obrasde readequaçãoda
Estação Poá, conformeo Parecer Técnicono 029/08 do lnstituto do PatrimônioHisÍórico e
AtÍísticoNacional- IPHAN.

Por ocasião da solicitação da LicençaAmbíentalde Operação- LO
6. Apresentarrelatorìo conclusivo,ilustradocom fotos datadas,da imptementaçãodos
Programas Ambienitais propostos (Progràma de Controle Ambiental das Obras, de
ComunicaçãoSocial,de RecomposiçãoFlorestal,de Inserçãouibana, de proteção ao
Patrimônio Cultural e de Ges!ãode Areas Contaminadas),com o balançô das atividades
realizadas e a avaliação. da efetiiidade das medidas adotadas.Comprovarainda a
desativação dos canteiroéde obra, a completarecuperaçãode todos os /ocals afetados
'
. pelasobrase a adequadadestinação.dos
reslduose efluentesgeradosduranteas obras.
7. Comprovaratendimentoao Termode Compromisso
de Recuperação
Ambientalfirmado
com a PrefeituraMunicipalde Poá.
'
B. Apresentarmanifestação
do Institutode PatrimônioHistorico.
e AftísticoNacionat- I7HAN''
quanto ao monitoramentoarqueológicorealizado durante as obras de readequação da
EstaçãoPoá.
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- SãoPâulo- SP
Av. PÍof.Frederico
HeÍmann
Jr.,345 - CEP 05459-900
- Insc.:
- tnsc.Munic.:
C.N.P.J.
n" 43.776.4S1/0001-70
Est.n" 109.091.375-118
n 8:030.313-7

CËTESB

Siìe: wl,!w.cetèsb.sp.gov.br

Durantea operaçãodo empreendimento
9. Apresentar,no prazo máximode g0 (noventa)diasda emissãoda LicençaAmbientatde
Operaçãona
'operação LO, os resultadosdas mediçõesdos niyels de ruído a serem realiza.das
plena da Linha 11, e caso necessárlo,apresentarpropostade minímizaçãodos
níveis de ruído para receptorescríticos.

Eng.Civ.JeìtsÍs n GuedesBondioli
SetordeAvaliaçãde Projetos
- ETT
de Transpprtes
Reg.7435;CRE 5062054370

Gerentedo SetordeAvaliação
de Projetos
de
- IETT,em exercício
Transportes
Reg.7269;CREA0601456660

Eng.Civ. RodrigoPassosCunha
SetordeAvaliaçãode Projetosde
- IETT
Transoortes
ì 6/D
Reg.7022;CREA50608776

Empreendimentos
de Energiae
- IET
Transportes
Reg.6594;CRBio31165/01-D

De acordo:

tv-*<

pw.^4 ittG{-

Eng,Civ./Amb-MariaSilviaRomitelli
Gerentedo Departamento
AmbientaÍ
de Avaliação
de
- lE
Empreendimentos
Reg.4755;CREA62.252lD

