GOVERNODO ESTADODE SAOPAULO
SECRETARIA
DE ESTADODO MEIOAMBIENTE
COMPANHTA
AMBIENTAL
DOESTADODE SÃOPAULO.CETESB
N'2092

LICENçAAMBIENTALDE TNSTALAçÃO

PROCESSO

N" 13.664/2007

A Companhia
Ambiental
do Estadode Sâo Paulo- CETESB,no uso das atribuições
que lhe
conferea Lei Federal6938,de 31 de agostode 1981,quedispõesobrea PolíticaNacional
do
MeioAmbiente,regulamentada
pelo DecretoFederal99.274,de 06 de junho de 1990,Lei
Estadual13542,de 08 de maio de 2009, e demaisnormaspertinentes,emite a presente
Licença Ambiental de Instalação,com base no ParecerTécnicono 269112119
e na Licença
Ambiental
Préviano1.346.de 2910112009
IDENTIFICAçÃO
DOEMPREENDEDOR
pAULtsrA
- cprM
RAzÃosoclAL:coMpANHtA
DETRENS
METRopoLtÍANos
CNPJ:71.832.679/0001-23
LOGRADOURO:
RUABOAVISTA,175
BAIRROiDISTRITO:
CENTRO
TDENTIFICACÃO
DO EMPREENDIiIENTO

NOI\4E:
READEQUAÇÂO
DAESTAÇÃO
DOMINGOS
DEMORAES
- RUAJOÃOTIBIRICA
LOGMDOURO:FAIXADEDOM|NIODAFERROVIA
S/N,ANASTÁCIO
M U N I C í P ISOã: oP a u | /oS P
CARACTERIZAçÃO
DOEMPREENDIMENTO
DESCRIÇÃO:Readequaçãoda Estação Domingosde Moraes da CompanhiaPaulista de Trens MetropoliianosCPTM,localizada
no munícipiode São Paulo.

OBSERVACÕES
a) O empreendedordeverácomunicarà CETESBo iníciodas obÍas.
b) A presenteLicençâAmbientalde InstalaçãodêverápêÍmanecerno localdo empreendimento.
c) Previamenteà operaçãodo empreendimentodeveráser obtidaa LicençaAmbientalde Operâçáo,sob pena dê
aplicaçáodas penalidadesprevistãsna legislaçãoem vigor.
d) A Licenç€Ambientalde Operaçãosomenteserá mncedidâ âpós o cumprimentodas exigêncìasrelacionadas
neste documento.
e) A presenteLicençaAmbientalde lnstalaÉo não dispensanem substituiquaisqueralvarás,licenças,autorizaçôes
ou certìdõesde qualquernaturêzâ,exigidospela legislaçãofederal,estadualoumunicipal,bem como não
significareconheclmentode qualquerdireitode propriedade.
í) lntegraa presenteLicença01 anexo.
O orazode validadedesta

é de 06 anos. a contarda data de sua emissão.
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GOVERNODO ESTADODE SÃO PAULO
SECRETARIA
DE ESTADODO MEIOAMBIENTE
COMPANHIA
AMBIENTAL
DO ESTADODE SÃOPAULO. CETESB
Fls.01/02

ANEXO

No '13.664/2007

O presente
anexoé parteintegrante
da LICENÇA
AMBIENTAL
DEINSTALAçÃO
N" 2092
Paracontinuidade
do licenciamento
para
ambiental
do empreendimento,
o empreendedor
deveráapresentar
análisee manifestação
da CETESB,
o atendimento
às seguintes
êxigências:
Antesdo iníciodasobras
'1. Apresentar
a localização
do canteirode obrase demaisáreasde apoio(áreasde empréstimo,
depósitosde materiaisexcedentes,
etc) ê a aprovaçãoda localização
dessasáreaspela Prefeitura
Municipal.
Casoseja necessária
a utilização
de áreasde apoiofora da faixade domÍnio,estas
deverãoser cadastradasnos moldesda ResoluçãoSMA 30/00,no Departamento
de Avaliação
- lE.
Ambiental
de Empreendimentos
2. Apresentar
os resultados
conclusivos
sobrea pÍesençaou nãode nascenteno localde remodelação
da estação.Casose constatea necessidade
de interferência
em nascente,deveráser apresentada
Outorgaemitidapelo Departamento
de Aguas e EnêrgiaElétrica- DAEE para intervençãoem
recursoshidricos,conformeResolução
ConjuntaSMA/SERHS
1/2005.
3. Apresentar
o Planode Tráfego
pelosórgãosmunicipais
dasObrasdetalhado
e aprovado
de trânsito.
Durantea implantação
do empreêndimento
4. Apresentar,antes da supressãode exemplaresarbóreosisolados,a Autorizaçãoemitidapela
Prefeitura
Municipale íespectìvo
Termode Compromisso
de Recuperação
Ambiental- TCRA
firmado.Casoseja previstointervenção
em Areade Preservaçáo
Permanente APP, apresentara
respectiva
Autorização
emitidapelaPrefeitura
Municipal5. Apresentar
por meiode registros
relatórios
semestrais
de acompanhamento
dasobras,comprovando
fotográficosdatados,a implementação
de todasas medidasprevistasnos PÍogramasAmbientais
propostos
(Programas
de Gerenciamento
e Controle
Ambiental
da Construção,
de Segurança
dos
Usuários,
de ComunicaÉo
Social,de Inserção
Urbana,
de Plantio
Compensatório
e de Recuperação
de PassivosAmbientais)informandosobre êventuaisnão-conformidades,
respectivasações
corretivasadotadase equipetécnicaresponsável,
incluindoa participação
dê rêpresentantês
da
CPTMe dasempresas
contratadas.
0. Incluir,nos relatóriossemestraisde acompanhamento
das obras, registrosfotográficosdatados
comprovando
a implementação
de medidas
de readequação
no
do sistemade drenagem
existente
local.Comprovaraindaa adoçãode medidasde correçãodos processoserosivosdêtectadosnos
taludesda áreada Estação.

ôl
O)

Ìí)

7. Apresentarrelatóriossemestraisde acompanhamento
do Programade Gêrenciamento
de Áreas
Contaminadas,
incluindo
as recomendações
do Despacho
n" 027nACN10,
taiscomo:
atendìmento
(execução
às recomendações
do Parecer
Técnicon' 119/08/ESCC
dasetapasde
gerenciamento
de áreascontaminadas
nostemposestipulados),
mesmona situação
em quea
obrasêjarealizada
considerando
a "hipótêse
de piorcenário",
próximoà estação,além de seremexecutadosem
em caso de implantação
de bota-espera
paraa proteção
conÍormidade
coma NBR12235,deueãoseradotadas
medidas
adicionais
da
saúdeda população
do entorno,
laiscomosistemas
de eliminação
de particulados
e odores;
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ANEXO
No13.664/2007

O presente
anexoé parteintegrante
da LICENçA
AMBIENTAL
DEINSTALAçÃO
N" 2092
-

-

para o lançamentode águassubterrâneas
(tratadasou não) na rede de esgoto,além do
atendimentoao deÍinidona legislaçãopertinente,a CPTM deverá obter a concordância
expÍessada concessionária
dessesserviços:
adoçãode medidasde remediação,
destinaçãode solosescavadose de solosconsiderados
contaminados,
comencaminhamento
de relatórios
à CETESB.

8. Apresentarrelatóriossemestraisde acompanhamento
do Programade EducaçãoPatrimonial
implementado,
conformedispostono ParecerTécnicoí58/12 SFyIPHAN/SP.
InÍormarainda as
coordenadas
dassondagens
realizadas
durantea fasede prospecçâo
arqueológicâ.
- LO
Por ocasiãoda solicitaçãoda LicençaAmbientalde Opêração
9. Apresentarrelatórioconclusivo,ilustradocom fotos datadas,da implementação
dos Programas
Ambientaispropostos(Programasde Gerenciamento
e ControleAmbientalda Construção,de
Segurança
dos Usuários,de Comunicação
Social,de InserÉoUrbana,de PlantioCompensatório,
de
Recuperação
de PassivosAmbientaise de Gestãode Areas Contaminadas),
com o balançodas
atividadesrealizadase a avaliaçãoda efetividadedas medidasadotadas.Comprovarainda â
desativação
doscanteirosde obra,a completarecuperação
de todosos locaisafetadospelasobrase
a adequadadestinação
dosresíduose efluentesgeradosduranteas obras.
10. Comprovaratendimento
ao(s)Termo(s)de Compromisso
de Recuperação
Ambientalfirmado(s)com
a Prefeitura
Municipal.
11. Apresentar
no
manifestação
SR/IPHAN/SP,
do IPHANquantoao dispostono ParecerTécnico158112
quese reíereàs obrasde readequação
da EstaçãoDomingos
de Moraes.
Durantea opêraçãodo empreendimênto
12. Apresentar,
no prazomáximode 90 (noventa)diasda emissãoda LicençaAmbiêntalde OpereçâoLO,os resultados
das mediçõesdos níveisde ruídoa seremrealizadas
na operaÉoplenada Linha
propostade minimização
8, e casoseja necessário,
apresentar
dos níveisde ruídoparareceptores
críticos.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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PROCESSO: 1366412007
-. CPTM
INTERESSADO:
Companhia
Paulistade TrensMetropolitanos
da
ASSUNTO:
Solicitaçãode LicençaAmbientalde Instalaçãopara a Readequação
EstaçãoDomingos
de Moraesda Linha8 - Diamante.
M U N I C Í P I O : SâoPaulo
1. INTRODUCAO
Trata-seda análisede solicitaçãoda LicençaAmbientalde Instalação- Ll referenteà
Readequação
da
da EstaçãoDomingos
sob responsabilidade
de Moraesda Linha8 (Dìamante),
CPTM- Companhia
Domingos
de
Moraes
localizaPaulistade TrensMetropolitanos.
A Estàção
se no Km 09+516da Linha8 - Diamante,
sitüadana rua JoãoTibiriçá,s/n, VilaAnastácio,no
município
de SãoPaulo.
A elaboração
constantes
no Processo
desteParecerbaseou-se
nos documentos
e informaçõe5
1366412007
. dentreos ouaisse destacam:
.

protocolizado
a LicençaAmbientalde
OfícioGPA015t2012
em 0510312012,
solicitando
Instalação- Ll para readequação
da EstaçãoDomingosde Moraes,por meio do
RelatórioTécnicoRT-O-8-09-0'1-9999/4-A99-002
da LP
de atendimento
às exiqêncìas
no1346de 2910112009;
.
protocolizado
ProjetoBásicoAmbiental,
em 0510312O12;
,
. Publicações
no DiárioOficialEmpresarial
do Estadode São Pauloe JornalAgora
paraa remodelqção
referenteao requerimento
da
da LicençaAmbientalde Instalação
EstaçãoDomingos
de Moraes,protocolizadas
em 0710312012;
. MensagemeleÍônicado IETT à CPTMde 1810412012,
solicitandoesclarecimentos
paraa análisedo atendimento
complementares
às exigências
da LP n" 1346;
. OfÍciono GPA. 03012012
protocolizado
o Relatóriode
encaminhando
em 2310512Q12,
Atendimento
à mensagem
eletrônica
de 1810412012;
. Despacho
CETESBn" 002/09/EEQI;
. Despacho
CETESBn" 068/08/EEEL;
o Parecerïécnicono02l09/E;
. ParecerTécnicon" 119/ESCC/08;
o ParecerTécnicono90.269/08;
. Programade Gerenciamento
de ÁreasContaminadas
da CPTMe DespachoCETESB
n" O2TlrACNIO:
o ParecerTécnicono158/12SRyIPHAN/SP,
de 2310412011.

2. CARACTERIZACAO
DOEMPREENDIMENTO
possuia LicençaAmbiental
A modernização
da Linha8 - Diamante
Prévia- LP 1346emitidaem
parauma extensãototalde 41,8 km entreas estaçõesJúlioPrestes(município
2910112009
de
São Paulo)e AmadorBueno(municípiode ltapevi),passandopelos municípiosde Osasco,
Carapicuíba,
Barueri
e Jandira.
O empreendimento
oraem análise,consistena remodelação
da Estaçãoòomingosde Moraes,
contidanessetrecho,situadana RuaJoãoTibiriçás/n, bairroVilaAnastácìo,
distrìtoLapano
públicoe
por
município
no
de São Paulo.Essaremodelação
objetivo
a
melhoria
transporte
tem
o atendimento
à acessibilidade
na estacão.
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principais
As intervenções
previstas
são reÍerentes
aosaspectosde acessibilidade
e mudanças
no layoutdo.mêzanino,
além de extensãode cercade 30 m na sua plataforma,
no sentido
leste.Estáprevistaa remodelação
da caixado elevador,
salade primeiros
socorros,balcãode
atendimento,
bilheterias
e sanitários,
entreoutros.
O projetode remodelação
tambémcontemplaintervenção
urbanag) sentidode promovera
segurança
na circulação
de pedestres
entreo acessonortee a RuaBartolomeu
Bueno.
pRÉVtA
3. SITUAçÃODO ATENDTMENTO
AS EX|GÊNC|AS
DA LTCENçAAMBTENTAL
- LP No1.346DE 29t01t2009
A seguiré apresentada
a situaçãodo atendimento
às exigências
técnicasconstantes
da Licença
AmbientalPrévia- LP n' 1346e a análiseda equipetécnicado Departamento
de Avaliação
- lE.
Ambiental
de Empreendimentos
3.1

Apresentar o Projeto Executivo da Recapacitaçãoe Modernizaçãoda Linha I Diamante.

Atendimento: Com referênciaà readequaçãoda EstaçãoDomingosde Moraes,foram
pelointeressado
plantas:
apresentadas
as seguintes
NoDesenho

-01'1
DE-C-8-09-01
1/6-802-001
-0100/6-802-007
DE-C-B-09-01
-0100/6-802-008
DE-C-B-09-01
T

Título
1:250 EstaçãoDomingos
de
de Moraes- ProjetoExecutivo
- lmplantacão
Arquitetura
- Arquitetura
- Cortes
1 : 5 0 EstaçãoDomingos
de l\4oraes
AA.BB e CC.
- Cortes
1 : 5 0 EstaçãoDomingos
de Moraes- Arquitetura
CCe DD.

Escala

de Solicitação
de Ll.

Conformeinformaçãodo interessado,
o projetoestá sendoaprimoradode forma a garanth
- Acessibilidade
acessibilidade,
atendendo
o dispostonasnormasNBR9050:2004
a edificaçÕes,
mobiliário
e equipamentos
urbanos,NBR 14021:2005 Acessibilidade
no sistemade trem
urbanoou metropolitano
e o DecretoFederalno5.296,de 02 de dezembro
de 2004.
Foi apresentado
aindamemorìal
sanitárias,
descritivo
contendoo detalhamento
das instalações
podotátil,
sinalização
rampasde acesso,entreoutros.
Análise:Considera-se
a exigência
atendida,medianteapresentação
do projetode implantação,
as plantase o Memorial
Descritivo
da Adequação
da EstaçãoDomingos
de Moraes.
3.2

Apresentaro detalhamentodo Programade ControleAmbiental de Obras- PCA.

Atendimento:Foi apresentado
pelo interessado,
no âmbitodo ProjetoBásicoAmbiental,o
detalhamento
dos programas,
cujosprincìpais
objetivos
a seguir:
estãoresumidos
. Programade OtimizaçãoAmbientaldo Projeto Executivo- incorporaras variáveis
ambientaisnas decisõesde engenhariadurantea fase de detalhamento,
revisõese
projeto;
modificações
do ProjetoExecutivo,
de formaa minimizar
os impactos
do
- verificaro plenocumprìmento
. Programade Gerenciamento
de
da Construção
Ambiental
paraa execuçáode obrase produçãode
todasas Especificações
TécnicasAmbientais
provadocumental
do íato;
o Programade ControleAmbientalda Construção
(PCAC)- íncorpora
as medidasbásìcas
do RAP,as quais
dosprocedimentos
construtivos
constantes
Oertilenteparaadequação
2t15
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Da|Ef22rc6t2012

estão coniempladas
nas Especificações
TécnicasAmbientaispara a Execuçãodas
Obras apresentadas
no PBA. Tem como objetivogarantirque todos os serviçosde
- construção
sejamexecutados
de acordocomas melhorespráticasde controleambiental,
atendendo
às condicionantes
estabelecidas
na LicençaPrévia;
. Programade Segurançado Trabalhoe Saúde Ocupacional
durantea Construção'
garantira conformidade
procedimentos
das construtoras
com a legislação,
assegurando
'
segurosde trabalhosparatodasas atividades
de riscoe controlando
a qualidadedos
ambientes
de trabalhosoba óticade higiene,
saneamento
e ergonomia;
- garantira segurançados
. Programade Segurança
dos UsuáriosDurantea Construção
usuáriosdo sistemade transporte
da CPTMdurantea fasede obras;
. . Programade Segurança
dos UsuáriosDúrantea Operação- garantira integridade
dos
usuáriosdo sistemaCPïM dugante
as atividades
normaisde operaçãoda estação;
. Programade Comunicação
Social- apresentar
à populaçãolindeirae aos usuáriosos
programasde gestãoambientale socialda CPTM,divulgaros planose poetos de
Remodelação
da Estaçãoe permitirque a populaçãoregional,os usuáriose outras
partesinteressadas
tenhamoportunidade
de conhecer
e se manifestar
sobreo projeto;
. Programade InserçãoUrbana- supriras principais
carências
e promovera requalificação
.
urbanado entornoda EstaçãoDomingos
de Moraes,buscandosolucionar
os problemas
relacionados
coma articìllação
e conectivldade
da linhano meiourbano;
- compensar
. Programade PlantioCompensatório
os_impactoscausadospelasupressão
da vegetaçãonativa'e intervenções
(APP)
nas Áreas.dê Preservação
Permanentes
localizadas
nasáreasde intervenção;
.
. Programade Acompanhamento
Arqueológico
das Obras- garàntirque as obras não
interfiram
ou causemdanosao PatÍimônio
Arqueológico;
- gerenciar
o Programa
de Recuperação
de Passivos
Ambientais
o processo
de recuperação
ambiental
ao redorda áreada EstaçãoDomingos
de Moraes;
- identificar
. Progràmade Gestãode ÁreasContaminadas
e reabilitar
áreascontaminadas,
.
encontradas
de formainesperada
na faixade domínioda Linha8 - Diamante
da CPTM.
Esses programasdeterrlinam.as diretrizesque deverão ser seguidaspelas empresas
queficarãoresponsáveis
contratadas,
pelaelaboração
e implantação
dos mesmos.
Destaca-se,dentre os programasapresentados,
o Programade ControleAmbientalda
que incorporoumedidasbásicaspertinentes
Construção,
para adequaçãodos procedimentos
-mediante
construtivos,
a proposição
dasseguintes
medidasde adequação
ambiental:
. Limpezae organização
noscanteiros
e nasfrentesde obra;
. Treinamento
e orientação
ambiental
à mãodé obra,comCódigode Conduta;
. Procedimento
paraintervenção
em áreasdeJerceiros;
'' . Instalações
sanitárias
da obra;
. Sinalização
e delimitação
de obra:
. Execução
controlada
do cortede vegetação;
' . Controle
de erosãoe carreamento
de solos;
. Supervisãooperacional
em bota-foras
e empréstimos
de uso não exclusivooperadospor
terceiros;
r Controlede ruídoe restrições
de horário:
o Controlede ressuspensãá
poeira
de
e de demolições;
o Gestãode resíduos
de constnução;
. Gerenciamento
do remanejamento
de interferências;
. Ajusteda programação
de obraparaminimização
no tráfego;
de desviose interferências
. Planejamento
e racionalização
do usode viaslocais.
o Procedimentos
de desatiúaÇão
de obra.
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O conjuntodas medidasde controleambientalconstituem
as Especificações
Técnicasparaa
èxecuçãode obras,as quaisconstituem
o Regulamento
de ControleAmbientalde Construção.
Ségundoinformadopelo interessado
essasespecificações
serãocontinuamente
aprimoradas
duranteo processode construção,
com base nas situaçõesverificãdas
e soluçõesadotadas
caso a caso. A CPTM irá controlarsua distribuição
a todos os diretamenteenvolvidosna
execuçãoe supervisão
dasobras.O Programa
se estenderá
durantetodaa fasede obras.
Constaainda que a operacionalização
do'Programa'sedará com a consolidação
da equipe
técnicavoltadaao gerenciamento
que
e controleambiental coordenará
as açõesde fiscalização,
gerenciamento
monitoramento,
e comunicaçãode todos os procedimentos
e atividades
realizados
durantea fasede implantação,
sobo pontode vistaambiental.
Análise: Entende-se
que as obrasde remodelação
da EstaçãoDomingosde Moraese seu
enlorno serão localizadase que as diretrizese medidaspropostasnos Programassão
adequadas,
atendendo
satisfatoriamente
a exigência.
Durante a implantaçãodo empreendimento,
deverão ser protocolizadosrelatóriosde
acompanhamento
das obrase dos Programas
Ambientais,
informando
sobreo andamentoda
obra,da implantação
das medidaspreventivas,
mitigadoras
e compensatórias,
e sobreeventuais
nãoconformidades
comas respectivas
açõescorretivas
adotadas.
Exigências
Durantêa implantaçãodo empreêndimento
. ApresentarrelatoriossemesÍralsde acompanhamento
das obras,comprovandopor meio
de registros fotográficosdatados, a implementaçãode todas as meddas preylsÍAs nos
ProgramasAmbientais propostos(Programasde Gerenciamentoe ControleAmbientalda
Construção,de Segurançados Usuários,de ComunicaçãoSocial,de lnserçãolJrbana,
de Plantio Compensatóríoe de Recuperaçãode PasslyosA mbientàis),informando sobre
eventuaìsnão-conformidades,
respectlyasações cerretivasadoÍadase equipe técnica
responsável,incluipdoa participaçãode representantesda CPTM e das empresas
contratadas.
Por ocasião da solicitação da LicençaAmbientalde Operação- LO
. Apresentarrelatório conclusivo,ilustrado'com fotos datadas, da implementaçãodos
ProgramasAmbientaisproposios(Programasde Gerenciamento
e ControleAmbientatda
Construção,de Segurançados Usuárlos,de ComunicaçãoSocral de lnserçãoUrbana,
de Plantio Compensatorio,de Recuperaçãode Passlyos Ambientais e de Gestão de
Areas Contaminadas),com. o batanço das ativídadesreatizadase a avatiaçãoda
efetividadedas medidas adotadas.Comprovarainda a desativaçãodos canteirosde
obra, a completarecuperaçãode todos os /ocals afetadospelas obrase a adequada
destinaçãodos residuose efluentesgeradosduranteas obras.
3.3 Atender ao DespachoCETESBno002/09/EEQ|.
' "...a emissão da licença de instalação fica condicionada à apresentação da
caracterizaçãofísica e geográfica dos corpos hídricos afetados pela fase de obras.
Nesta caracterização, deverão constar para os corpos hídricos afetados: as
cobrdênadasgeográficas,o registro fotográfico do rio e do entorno, a profundidade e
a laÍgura média, tipo de vegetaçãomarginale as característicasquimicas da água
(turbidez,condutividade,
oxigêniodissolvido,pH e temperatura)."
Atendimênto:Com relaçãoà potencialintèrferência
em cursosd'água pâra as obras de
remodelação
da estação,o empreendedor
informouqpe enirea estaçãoe o muroda faixade
domínio,Íoi observadoum afloramento
à canaletalateral
do lençolfreáticono talude,'
conduzido
de drenagem,
de
ondeocorremmaispontosde surgência
a possibilidade
de água.Foilevantada
4t15
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que a faltade drenagemadequadaem taludesda faixade donlínlo,que apresentam
processos
erosivos,possaestarprovocando
o assoreamento
da canaletalateralde drenagem,
A análisedas características
do local permitiuao interessado
constatarque houve intensa
alteraçãoantrópicapretérita,
com conformação
de tatudena área.Assim,concluiuque se trata
de insurgência
de água,devidoàs alterações
na conformação
do terreno.Segundoa Cartada
Emplasa(Articulação
que nãofoi observáda
3311),foi informado
incidência
de nascentena área.
Aindaassim,constado Relatórìo
que a empresacontratada
pelasobrasserá reéponsável
por
elaborarestudoambientaldos recursoshídricose propormedidasmitigadoras
aos impactos
identificados,
sendoos principâis
atendimentos:
. verificarse galeriade travessia
da faixaferroviária,
no finalda RuaJoãoTibiriçá,atendeà
demandahidrológica;
. rcalizafestudohidrológico
e de dimensionamento
da galeriaexistente;
o caracterizar
a possívelexistênciade nascenteentreo muroe a faixade domínioda CPTM,
próximoà passarela;
e
o interagirjunto à Subprefeiturá
ao
da Lapaparaa eliminaçãodos pontosde alagamento
ladoda estação.
Análise: Entende-seque o enipreendedor
deveráimplementar
medidasde readequação
do
sistemade drenagemexistenteno localparagarantira capacidade
do mesmo,alémde adotar
medìdas de correçãodos proCessoserosivosdetectados.Essas medidas deverão ser
demonstradasnos relatóriossemestraisde acompanhamento
das obras, Por ocasiãoda
solicitação
de LO,deverásercomprovada
a çompletarecuperação
do local,
Com relaçãoà surgênciade'águaobservada
entrea estaçãoe o muÍoda CPTM,deveráser
aprese_ntado,
antesdo iníciodas obras,estudoconclusivo
sobrea presençaou nãode nascente
no local.Caso seja constatada
a
existência
mesma,
deveráser apresentada
Oqtorgado
da
'DAEE
paraintervenção
recursos
em
hÍdricosExigênciâs
Antes do iníciodasobras
. Apresentaros resu/Íadosconclusivos
.sobrea presençaou não de nascenteno local de
remodelaçãoda estação.Casose ÕonsÍaÍe
a neÒessidade
de inbrterênciaem nascerlte,
deverá ser apresentadaOutorgaemitidapelo Depaftamentode Aguas e Energia Elétrica
- DAEE para intervenção em recursos hídricos, conforme Resolução Conjunta
SMNSERHS1/2005.
Durantea implantaçâodo empreendimento
. lncluir, nos relatórios semêsÍrals de acompanhamenÍodas obras, regisÍros fotográficos
datados comprovandoa implementaçãode medidas de readequaçãodo sistemade
'
drenagemexistenteno local. Comprovarainda a adoçãode medidasde coneção dos
processoserosivosdetectadosnos Íaludesda áreada Estação.
3.4 Atendçr ao DespachoCETESBno 068/08/EEEL
" - Unidadede lavagemde trens para a frota da Linha B (ComplexoJardim Belval/Jaidim
Silveira, a ser implantado).Deveráser previsto, além de cãixa separadorade água/óleo,
caixas coletoras de sólidos (caixa de areia).
- Usinas de asfalto/centraisde concreto. lnformar o sistema de tratamento e destino final
dos despejos tratados, bem como os locais das instalações(apresêntarplanta).
- Oficinas de manutenção.Informar o destino final do óleo a ser recuperado,nas caixas
separadorasde água/óleo.
5n5
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Atendimento:O interessado
informouque o empreerìdimento
em questãonão será utilizado
comounidadede lavagemde trensou comooficinasde manutenção
e que não estáprevistaa
instalaçãodé usinasde asfaltoe centraisde concretopararealizaçãoda obra de Remodelação
. da EstaçãoDomingosde Moraes.Caso seja necessáriaa utilizaçãode concretoe asfalto
usinadosserãoadquiridos
de empresasespecializadas
com.operações-licenciadas
e atendendo
a todãsas normasvigentes.
Foi informadotambémque a Estaçãoestá inserìdaem área urbanizada
de
com infraestrutura
saneamdntobásico,sendopriorizado
na
rede
existente.
o lançamento
de efluentedoméstico
Caso banheirosquímicossejam necessários,
e
o destinofinal do esgotoserá documentado
para.Execução
informado,
com basenasEspecificações
Teónicas
Ambientais
de Óbras.
que as questõesreferentes
Análise:Considerando
pelointeressado,
a
o informado
entende-se
unidadesde lavagênsde trens,usinasde asfaltoe ofioinasde manutenção
não se aplicamao
projetode readequação
da EstaçãoDomingos
de Moraes.
Com relação aos efluentesgerados nos canteiros,considerando
tratar-sede obras em
que
instalações
existentes,
entende-se os mesmosdeverãoser conduzidos
à redepública.Por
ocasiãoda solicitação
de LO, deveráser comprovada
a.adequadadestinação
dos efluentese
resÍduosgeradosduranteas obras,conforme
solicitado
na exigência
3.2desseParecer.
3.5

Atenderao ParecerTécnico CETESBno02/2009/8.

"Realizaçãode novas avaliaçõesde níveis de ruído ambiente,incluindo outros'pontos de
medição nas áreas lideiras a faixa de domínio, contemplando áreas criticas ( escolgs,
hospitàis, residências,unidadesbásicas de saúde;eúc)passivers de sofrerem influencías
do empreendimento"
Atendimento:Por ocasiãoda LP do empreendimento,
pelo interessadoo
foi apresentado
ProjetoBásicoAmbiental
contemplando
de acordocom as
todoo controlede ruídose vibrações,
pelaNormaABNTNBR 10.151/2000,
legislações
úigentese com basenos limitesestabelecidoq
prevendoinicialmpnte
as seguintes
medidaspreventivas,
visandoa reduçãode ruído:.
. Prioridade
queapresentem
de escolhade equipamentos
baixosíndicesde ruídos'
. Manutençãoperiódicaoe veïcuns
pair
piooi"rr" mecânicos
" "ôriprr"nto.
"tìrin"r.
operacionais,
de formaa controlar
emissão
de ruído;
. Trabalhosem. áreas próximasa receptoressensíveisao ruído serão.executados
observando
pelaCPTM.
restrições
de horário.
a serestabelecidas
O interessado
pelaelaboração
informaque a empresacontratada
de Estuio
seráa responsável
de Previsãode Níveisde Ruídos,em áreascríticase de influência
lindeiras
do empreendimento,
à faixáde domínioda CPTM.Alémdisso,a contratada
pelo
das
seráfesponsável detalhamento
medidâsmitigadoras.de
ruídoe vibração
a seremimplementadas.
Análise: Conformeas informações
que durantea implantação
apresentâdas,
entende-se
do
empreendimento
população
quanto
serãoadotadasmedidas.para
minimizar
incôrrodos
aos
os
à
' ruídosgeradospelasobras.Em conformidade
paraMediçãode Níveisde
com o "Procedimento
Ruídoem SistemasLinearesde Transportes"
(Decisãode DiretoriaCETESBn' 100/2009/P
de
19/05/2009)e com. a "Regulamentação
de Níveis de Ruído em SistemasLinearesde
Transportes"
(Decisãode DiretoriaCETESBno389/2010/P
durantea operação
de 2411212010),
do emprêendimento,
deveráseratendida
a seguinte
exigência:
Exigência
Durantea operaçãodo empreendimento
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. Apresentar,no prazo máximode 90 (noventa)drasda emlssãoda LicençaAmbientalde
Operação- LO, os resultadosdas medlçõç.i dos níyels de ruído a seremrealízadasna
operaçãoplena da Linha8, e caso se-/ãnecessárlo,apresentarpropostade minimização
dosniveisde ruÍdopara recéptorescríticos.
3.6

Apresentaro Plano de Monitoramentode Ruído.

O atendimento
a essaexigência
estáconlemplada
no iiem3.5desteParecer.
' 3.7

Apresentarno detalhamentodo Programade Controle Ambientalde Obras - PCA a
Gestãode Areas Contaminadas.

O atendimánto
a essaexigência
estácontemplado
no item3.8desteParecer.
3.8 Atender ao ParecerTécnicoCEÍESB no 119/ESCC/08, Atendimento:O PaÍecerTécnico.
CETESBno119/ESCC/08
tratadas exigências
de avaliação
e
identificação
de áreas potenciaise suspeitas,
de contaminàção.
Segundoinforrnações
do
interessado,
pelosestudosde avaliaçãopreliminare
a empresacontratada
será responsável
investigaçQo
paraconfirmar
confirmatória
nâ regiãode interesse
â necessidade
dç continuidade
. nosestudosde áreaspotencialmente
contaminadas,
de acordocomo Manualde Gerenciamenlo
de AreasContaminadas
da CETESBe Decisãode Diretòria1O3|2OO7
tCtE.Foramaóresentados
os Procedimentos
de Gestãode ÁreasContaminadas
contendoas diretrizes
das acõesa serem
implantadas.
que o Programade Gestãode Áreas Contaminadas
Ressalta-se.
(PGCA)apresentadopela
CPTMfoi aprovadopetaCETESBatravésdo Despachonp 0271ïACN10para a Linha8, Tal
Programatem comogbjetivopropiciar
o manejoseguroe responsável
de solose águasdurante
execução
para
gerenciamento
das
obras
bem
como
apresentar
subsídìos
o
ambientaldurante
.a
a operaçãodo empreendimento
apósa conclusão
dasobras.
O PGCA permiteQarantira preservação
da qualidadeambiental,minimizandoos. fatores
potenciais
de riscosde contaminação
de novasáreas,disseminação
de focosde òontaminação
existentese interferênciaem processosde remediaçãoimplantadosem áreas vizinhasà faixa
ferroviária,
alémda segurança
dosoperários
envolvidos
na obra.
Em casosexcepcionais,
a CPTMirá assumiro piorcenário,istoá bonsiderar
à priorique a área
é contaminada
e, portanto,
aplicartodosos cuidadosprevistos
no PGCA.
Análise: Diantêdo Programade Gerenciamento
apresentadopela
de Áreas Contaminadas
CPTM e aprovadopela CETESB,entende-seque os atendimentos
recomendações
às
do
Despachon" 027|TACN10,o qual considerao ParecerTécnicoCETESBno 119/ESCC/08,
. deverãoser apresgntadosnós relatóriossemestraisde acompanhamento
das obras. Os
resultados
deverãoconslarno relatórioòonclusivo
das obras,conformesolicitadona exigência
3.2desseParecer.
que os relatórios
Ressalta-se
referentes
às áreasque,emboracomprovadamente
contaminadas,
de intervenções,
deverãoser protocolados
na AgênciaAmbientalda CETESB.
não necessitem
Para as áreas que necessitamde adoçãode medidasde remediação,
estas deverãoser
préviada CETESBe os relatórios
iúplementadas
independentemente
relativos
de manifestação
aos estudbs,.
investigações,
deíiniçãodos mapasde riscoe intervenções
tambémôeverãoser
protocolados.
Paradestinação
analíticos
de solosescavados,
e os resultados
estesdeverãosercaracterizados
comparados
ou
com os respectivos
valoresorientadores.
Os solosconsiderados
contaminados,
7115
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seja,cujascgncentrações
das substâncias
de interesse
superemos respectivos
valoresdê
intervenção,
perigosos
deverãoser consicierados
comoresíduos
e deverãoser destinados
a

. locaisque disponham
paraa recepção
de licençasde operação
dos mesmos.
Exigência

Durantea implantaçãodo empreendimento
. Apresentarrelatórios semesÍralsde acompanhamentodo Programa de Gerenciamento
'
de AreasContaminadas,
incluindoas recomendações
do Despachon" 027/TACN10,tais
como:
atendimento
às recomendações
do PaiecerTécnicon' 11I/08/ESCC(execuçãodas
.
. eÍapasde gerenciamento
de áreas contaminadas
nos Íempos estipulados),
mesmo
na situaçãoem que a obra sejarealizadaconsiderandoa "hìpótesede pior cenário";
'em caso de implantação de bota-espera próxímo à estação, além de serem
'
executados em conformidadecom a NBR 12235, deverão ser adotadas.medidas
adicionaispara a proteçãoda saúde da populaçãodo entorno, taìscomo slsÍemasde
eliminaçãode particuladose odores;
- pari; o lançamentode águas subterrâneas(tratadasou não) na rede de esgoto,além
do atendimento ao definido na legislação pertinente, a CPTM deverá obter a
' concordânciaexpressada concessionáriadessesservlços,'
.
- adoção de medidas de remediação, destinação de so/os escayados e de so/os
consideradoscontaminados.com encaminhamentode relatór.iosà CEIESB.
3.9

Apresentar aprovaçãoda localizaçãodo çanteirode obras da'Prefèitura local e, se
contar com unidade industrial, a licença da CETESB.

Atendimento:Conformeas informações
pelo interessado,
apresentadas
o canteirode obfas
preferencialmente
será implantado
.de
na faixa.de domínioda CPTM e, na impossibilidade
implantação
do mesmona faixa,a contratada
será responsável
em solicitara autorização
à
Subprefeitura
da Lapa.
Não estão previstosunidadesindustriaisde apoio à implantaçãodo empreendimento
no
cantdiro,sendo os insumos adquiridosdé fornecedoresjá estabelecidos.
,Na eventual
necessidade
de implantação
de unidadeindustrial,
a mesmaserádevidamente
licenciada.
Análise:Uma vez que a definiçãoe instalação
do canteirode obrasserãode responsabilidade
da empreiteiraa ser contratadapaÊ a readequação
da estação,solicita-seque a CPTM
apresente,antes do inícìodas obras,a localização
do canteiroe respectivaaprovaçãopela
Prefeitura.
Municipal.Caso seja necessária
a utilizaçãode áreas de apoio fora da faixa de
domínio,estasdeverãoser cadastradas
nosmoldesdaResoluçãd
SMA30/00,no Departamento
- lE.
de Avaliação
Ambiental
de Empreendimentos
Por ocasiãoda solicitação
de LO,deveráser comprovada
a desativação
do canteiroe completa
recuperação
da área,conforme
solicitado
na exigência
3.2desseParecer.
Exigência
Antes do iníciodas obras
. Apresentara locatizaçáodo canteiro de obrase demais áreasde' apoio(áreas de
empréstimo, depósrïos de matèriais excedentes, etc) e a aprovação da localização
dessas áreas pela Prefeitura Municipal.Caso sela necessáriaa utilização de áreas de
apoiofora da faixade domínio,esÍasdeverãosei cadastradas
nos'mo/desda Resolução
SMA30/00.no Departàmento
de AvaliaçãoAmbientatde Empreendimentos
: lE.
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3.10 Apresentaroutorgas do DAEEpara interterênciaem curso d'água;
Estaexigência
estátratadano item3.3desseParecer.
.3.11 Apresentar, para análise da CEIESfl Plano de Gerenciamentode Resíduos da
Construção Civil, de acordo com a Resolução CONAMAno 307/02e Lei Estadual n"
13.200/06.
Atendimento:Segundoinformações
do interessado
a empresacontratada.
será responsável
- PGR,que contemplará
pelaelaboração
do Planodp Gerenciamento
de Resíduos
e Efluentes
todos os resíduosgeradosna obra, manejo,disposiçãotemporáriae destinaçãofinal em
conformidade
coma Resolução
CONAMAno307102
e a LeiEstadual
n" 12.300/06.
Dentre as Especificações
TécnicasAmbientaispara Execuçãode Obras do PBA, foram
apresentadas
que a empreiteira
as diretrizes
deveráseguirparaelaborare implementar
o Plano
de Gerenciamento
de Resíduos
da Construção
Civil.O referidoPlanodeveráestabelecer
todaÊ
as medidasrequeridas
parao manejo,transporte
e disposição
dos resíduossólidosgeradosna
implantaçãodas obras,.minimizandoos potenciaisimpactosao meio ambiente.O Plano
constituirá
de um sistemade gestãocomvistasa reduzir,reutilizar
ou reciclarresíduos,
incluindo
planejamento,responsabilidades,
práticas,procedimentos
e recursospara desenvolvêre
implementaras ações n-ecessárias
ao cumprimentodas etapas previstas.Deverãoestar
definidosno Plano todas as operaçõesde identiÍicação,
seleção,coleta,armazerìamento
transporte,
tratamento
e disposição
finalde resíduos.
,
que as diretrizes
pelaCPTMpara elaboração
Análise: Entende-se
apresentadas
do Planode
Gerenciamento
de Resíduossão adequadas.Durantea implantaçãodo empreendimenlo,
deveráser comprovadaa implgmentação
do Planono âmbitodos relatóriossemestraisde
acompanhamento
das obras,e por ocasiãoda solicitação
da LO, deveráser comprovadá
a
adequadadestinação
dos resíduos
sólidosgerados,
conforme
exigência
3.2desseParecer.
3.12 Apresentar as autorizações dos órgãos competentes para utilização de eventuais
áreas de bota-fora, com os respectivos projetos de recuperaçãodessas áreas.
,
Atendimento:Çonformeinformações
do interessado,
nas obras da EstaçãoDomingosde
' Moraes serão utilizados,preïerenciàlmente,
aterroscômerciaise devidamentelicenciados.
Havendonecessidade
da
de utilizaçãode áreas não comerciais,
serãode' responsabilidade
projetos
contratâda
o requerimento
dé autorização
dos óigãoscompetentes
a
dos
e elaboração
de recuperação
dasáreas.
Análise:Casosejanecessário
o uso de áreasde apoiolocàlizadas
forada faixade domínio,o
empreendedor
deverá,antes do iníciodas obras, apresentaras respectivasautorizações,
conformesolicitado
na exigência
3.9desseParecêr.
3.13,Atçnder ao Parecer Técnicon' 90.269/2008
e.apresentar a autorizaçãgdo DEPRN
para a intervenção em Areas de PreservaçãoPermanente- APP e supressão de
vegetação.
Atendimento:Parareadequação
da EstaçãoDomingos
de Moraes,segundoo OfícionoGPA.
03012012protocolizadoem 2310512012,
esiá previstosomenteo corte de árvoresisoladãS.A
autorizaçãopara o corte será solicitadapela empresacontratadaà Prefeiturade São PauloSVMA/DEPAVE.
Foi afirmadoque o cortedas árvoressomenteserá realizadoaoós a obtencão
de tal autorizacão.
9/15
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Conformedispostono item 3.3 desse Parecer,foi acrescentado
que apesardâs evidências
indicaremnão havernascentena áreaafetada,casose confirmea existência
da mesma,será
paraintervenção
tambémsolicitada
a autorização
em Areade Preservação
Permanente.
que,de acordocomo rnteressado,
Análise:-Considerando
haveránecessidade
de supressão
de
poucosexemplaresarbóreosisoladospara repdequaçãoptoposta,e que a supressãode
vegetaçãoserá melhor definida pela construtoraa ser contratada,entende-seque o
empreendedor
parao cortedos arbóreosisoladosemitidapela
deverá
apresentar
a Aut'orização
'antes
FrefeituraMunicipal,
de intervirnos mesmos.Deveráser apresentado
aindao respeciiúo
Termode Compromisso
Recuperação
de
Ambiental
firmadocoma Prefeitura.
Com relaçãoà surgênciade água observadapêlo interessado
no taludeentre a passarela
públicae a estação,entende-seque a mesmadeveráser conclusivamente
caracterizada,
conformedisgutidono item 3.3 desse Parecer.Caso se confirme'tratarde nascente,fica
dispensadaa necessidadede autorizaçãopara intêrvençâoem Área de Freservação
Permanente.
Exigência
Durantea implantaçãodo empreendimento
. Apresentar,antesda supressãode exemplareserboreosísolados,a Autorizaçãoemitida
pela Prefeitura Municipal e respectivo Termo de Compromisso de Recuperação
Ambiental - TCRA firmado. Caso seJ'aprevisto intervenção em Area de Preservação
Permanente - APP, apresentar a respectiva Autorização emitida pela Prefeitura
Municipal.
Por ocasiãoda solicitaçãoda LicençaAmbientalde Operação- LO
. Comprovar atendimelntoao(s) Termo(s) de Compromisso de Recuperação-Ambiental.
tirnldo(s) com a PrefeituraMunicipal. .
3.14 tnformar os produtosa serem utitizadosno controlede plantas invasorasda via,
suas características químicas e os procedimentos previstos pàra maìluseio e
aplicação dos mesrnos, assiÍn como as condições de armazènamento do produto e a
. destinação
prevìsta para
eventuais
os
resíduos originados de
d err arnamen tos/aci de ntes.
Atendimento:Segundoinformações
o
doisherbicidas:
do interessado,
atualmente
sãoutilizado's
peloIBAMAe autorizados
paraseremutilizados
Glicosato
e o Arsenal,registrados
em áreasnão
agrícolas
formad.o
e ferrovias.
A aplicação
é feitapor conjuntode equipamentos
de pulverização
por caminhãode linhae vagãode capinaquímica,que circulampelavia férrea.São-fornêcidos
que participam
todosos Equipamentos
de ProteçãoIndividual
do trabalhode
aos trabalhadores.
capinaquírhica.
O ârmazenamento
dô produtoé feitoem localcobertosobestradosde madeira,apoiadoem piso
permanente.
cimentado
com ventilação
As embalagens
vaziasBassamportríplicelavageúlogo
após seremesvaziadas
e, o efluenteda lavagemdas embalagens
é devolvidoao tanquedo
equipamento
de aplicação'para
são inutilizadas
ser reutilÍzado.
Apósa lavagem,as embalagens
pelo
e encaminhadas
Processamento
a postosde recebimento
Instituto
Nacional
de
cadastrados
para
de Embalagens
Vazias INPEV,
descarteambientalmente
adequado.
Em caso de acidentes/derramamentos,
durantea execuçãodas atividadesde transporte,
pulverização
armazenamento
e
de herbicidas,serão adotadasas medidasde emergêhcia
que constano Anexolll do Requerimento
inÍormadas
da .
no Planode Emergência
de Solicitação
- Ll.
Licençade Instalação
10/í5
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Análise: Exigênciaatendida,.tehdoem vista que os produtossão aútorizadospara serem
utilizados..emferrovias e, os pÍocedimentosde segurançapreconizadospâr€ì o uso;
armazenamento
e transoorte
dosmesmossãoconsiderados
adeouados.
3.15 Apresentar detalhamento dos Programas de Segurança dós Usuários e de
ComunicaçãoSocial.
pelo interessado,
Atendimento:Foi apresentado
no âmbitodo ProjetoBásicoAmbiental,o
detalhamento
dos programas
solicitados,
conforme
resumidos
a seguir:
- objetivaestabelecer
. P.05- Programade Segurança
dos Usuáriosdurantea censtrução
.
normàse procedimentos
visandogârantira segurançade uSuáriosduranteas obras,
adotandomedidasde Segurança
em todasas áreasque ofçreçamriscosdecorrentesdas
obras.A construção
deverácontarcom cincomedidasa seremexecutadas:
elaboração
do plano de garantiade acessôa circulaçãodos usuários,divulgaçãointernaaos
usuáriosdas interferências
na estação,supervisãoda implantação
de
de dispositivos
segurançaaos usuáÍiosduranteas obras,atendimento
as emergências/acidentes
com
usuáriosdecorrentes
das obrase atendimento
a consultase rêclamações
dos usuários
decorrentes
dasobras.
' r P.06 - Programade Segurançadob Usuáriosdurantea operação- ob.ietiva
garantira
'
integridadedos usuáriosduranteas atividadesnormaisde operaçãoda estação..O
/
Programatem comoações/atividades:
incorporação
do programaao Planode Gestão
Ambientalda CPTM,manuterição
da vedaçãoda faixaferroviária,
sistemade informação
pedestres
e educaçãoao usuário,implantação
a
de faixasemaforizada
de
e atendimento
emergências/acidentes
comusuários.
. P.07- Programade Comunicação
de
de divulgação
do'processo
Social- açõescohtínuas
execuçãoda obrade Remodelação
de Moraese da operaçãoda
da EstaçãoDomingos
ferroviada LìnhaI - Diamante.O Programade Comunicação
Social'propõe como
principais
objetivos
os seguintes
itens:
o Apresentar
à população
lindeirae aosusuários
de gestãoambiental
os programas
e socialda CPTM;
o Dar ampla divulgaçãoaos planoSe projetosde Remodelaçãoda Estação
Domingos
de Moraes;
o Oferecèr oportunidadeà populaçãoregional,aos usuáriose a outras partes
'
que as
interessadas
de conhecere se manifestar
sobreo proieto,de maneirla
sugestõese críticas pertinentesposs'amóer consideradasno planejamentoe
implementação
das obras, e na otimizaçãodos procedimentos
adotadosna
operaçãoda ferrovia.
previstas
plenade:
Dentreas atividades
no programa
incluem-se
a divulgação
previsão
o Cronogramas
de execução,
com indicação
da
dé datasparaconclusão
dasobrase investimento;
o Desviose interrupções
de tráfegono entornoda eslação;
pelasobras;
o Empresas
responsáveis
.
o Evèntuais
interrupções
no fornecimento
emboranãoestejâm
de serviçospúblicos,
previstâs
interrupções
na operação
da linhae da estaçãoduranteaó obras.
ndo infoÉmado,
as intervenções
serãodivulgadaspor meiode Equipede Relações
a Comunidade,
com a distribuição
de panfletosaos moradorese estabelecimentos
focais, fixação de cartazes e bannersna estação, sinalizaçãoadequada
icandodesviosprovisórios
necessários
via WEB e
às obras,veiculaÇão
de informações
pelaasseSsoria
lgaçãorealizada
dè imprensa
aosjornaisregiónais
e grandeimprensa.
Anál

que a exigência
quê informações
: Entende-se
íoi atendidaparaestafase,considerando
acercadas obrasserãodivulgadas
à população
de maneiraadequadae que estão,
11t15
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previstosprocédimentos
de segurançaaos usuários,a seremadotadosduranteas obras e
durantea operaçãoda estação.
Durantea implantação
do empreendimento,
deverãosercomprovadas,
nosrelatóriQs
semestrais
de acompanhamento
das obras, as atividadese medidasconstantesdos Programasde
Segurança
dos Usu{riose de Comunicação
Social.Deverãoser reportadas
tambémno relatório
conclusivo
de obras,conforme
solicitado
na exigência
3.2..despe
Parecer.. .
3.16 ApresentarPlano de Tráfegoda Obra,aprovado pelosórgãos municipaisde trânsito,
Atendimenio: A CPTM informouno ProjetoBásicoAmbiental- Especificações
Técnicas
Ambientaispara a Execuçãodas Obras,as instruçõês
sobreo Planode Trafegode Obra.De
acordocom o informado,
a empreiteira
elaborará
um Planode Tráfegode Obra,a ser aprovado
pelaCPTMe queseráapresentado
paraos órgãosmunicipaisde
transito,contemplando:
- planejamento
de execuçãodasobras;
- rotasde transpoúeprevistas,
tiposde veículos,
númerode vìagens,
horários,
restrições,
etc..
Conformeindicado,
o Planode Trafegodeveráorganizar
o planejamento
da execuçãodas obras
que impliqubmem interferência
em circulaçãode ve'rculose pedestres,ou movimento
significativo
de entradae saídade veículosda obra.Deverátambémorganizara logísticade
transportes
de pessoase materiais
em todaregiãoda obra,considerando
os movimentos
entre
fornecedores,
canteiros
de obràs,praçasde trabalho,
áreasdê apoio,etc.
Estãoprévistas
nas Especiíicáções
Técnicassobreo assunto,
entreoutras:
- medidasmitigadoras
paratrafegode veiculos;
relacionadas
a rotas,horários
e requisitos
-instruções
sobreo transporte
de pessoal;cargas,materiais
e produtosperigosos.
que o conteúdopropostoparao Planode Trafegodas Obrasé ap/opÍiado.
Análisei Entende-se
que tal Planodeveráser desenvolvido
pãra.asespecificidades
previstaspara as'
Ressalta-se
obras de readequação
.que as mesmas
da Estaçã0.
de Domingosde Morâes,considerando
ocorrerão
em áreascenlrâisdo município.
Portanto,solicita-seque o Plano detalhadoe aprovadopelos órgãos municipaisseja
apresentadoà CETESBantes do iniciodas obras.A implementação
do Plano deveráser
comprovadanos relaióriossemestrais
de acompanhamento
e
das obras, constartambémno
relatórioconclusivo
das mesmas,conforme
solicitado
na exigência
3.2desseParecer.
Exigência
Antes do iníciodas obras
. Apresentaro PIâno de Tráfego das Obras detalhadoe aprovado pelosórgãos municipais
de trânsito.
3.17 Apresentar detalhamento do Programa de Proteção ao Patrimônio Cultural e
'
Arqueológico propostoe aprovado pelo IPHAN.
Atendimento:O interessado
apresentou
o ParecerTécnicon" lLgti2 SRyIPHAN/SP,
emitido
- IPHAN,com referência
peloInstitutodo Patrimônio
Histórico
e ArtísticoNacional
ad "Relatório
- Planode Arqueologia
Técnicode Prospecção
Preventiva
da
dos Serviçosde Modernização
-Linha8 - Diamante- Trecholtapevia Julio Prestesda CPTM".Por melo de tal Parecer,o
IPHANse manifestou
(Ll).
favoravelmente
à emissãoda Licençade Instalação
No entanto,pertinente
que entrea EstaçãoDomingosde
ao objetoda atu'alanálise,identificou
Moraes e a EstaçãòLapa há duas edificaçõesde relevânciapara o estqdo socioculturale
arquitetônico.
Dessa forma, o IPHAN condicionaa Licençade Operaçãoà realizaçãode
12t15
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Programade EducaçãoPatrimonial,
e solicitaâ apresentação
das coordenadas
das sonoagens
realizadas
na faíe de prospecção.
O Parecercita aindaa possibilidade
de bens pretéritoS
terèmsido destruídospelasobrasde
implantação
qual
da ferrovia,ao
cabemmêdidascompensatórias
a serempropostas
na próxima
' etapado licenciamento.
Análise: Corìsiderando
que foi apresentadoo ParecerTécnico no.158/12SF/IPHAN/SP
. favorávela emissãoda Ll, a exigênciaencontra-sg
atendida.Porém,duranteas obrasdeverá.
ser realizadoum Programa
.de EducaçãoPatrimonÌal,
conformedispostono referidoParecer'e,'
seremapresentadas
as coordenadas
das.sondagens
realizadas
na fase de prospecção.
Nova
manifestação
porocasiãoda solicitação
do IPHANdeveráserapresentada
de LO.
Exigências
Durantea implantaçãodo empreendimento
. Apresentar relatorios semesÍrarb de acompanhamento.do 'Program-ade Educação
Patrimonialimplementado,
conformedlsposÍono ParecerTécdico158/12SNIPHAN/SP.
Informarainda as coordenadasdas sondagensrealizadasdurantea fase de prospecção
arqueológica.
Por ocasião da solicitação da LicençaAmbientalde Operação- LO
. Apresentarmanifestaçãodo IPHAN quanto ao dlsposÍo no Parecer Técnico 158/12
.
SNIPHAN/SP,no que se refere às obras.de readequaçãoda EstaçãoDomingosde
Moraes.
3.18 Apresentaro detalhamentodos Programasde Desapropriaçãoe tndenização.
3.1g Apresentaro Programa detathadode Remoçãoe Recolocaçãoda poputação que
conlemple cadastro,discussão de alternativascom a população,obtençãode árèas,
parceriascom outros órgãos públicos, respongabilidadee cronograma.
g.2O Apresentar acordos firmados corn os proprietários a serem afetados peto
empreendimento ou o De.creto de Utilidade Pública - DUP, com as respecúivas
iÍnrssõesna posse.
Atendimento:Segundoinformações
do interessado,
não estãoprevistasdesapropriações
ou
remoçãoe relocaçãoda populaçãopara as obrasde remodelação
da EsiaçãoDomingosde
Moraes.
Análise:Medianteo èxposto,entende-se
queas exigências
3.18,3.19e 3.20nãose aplicamàs
atuaisobras.
4. CONCLUSÃO
Apósa análisedo cumprimento
dasexigências
da LP Ro1346paraestafasedo licenciàmento,
a
equipetécnicadesteDepartamento
recomenda
a concessão
da LicençaAmbiental
de Instalação
- Ll paraa Readequação
da EstaçãoDomingos
de Moraesda Linha8 - Diamante,
no município
de SãoPáulo.
Para a continuidade
do licenciamento
a ser realizadoneste Departamento;
o empreendedor
paraanálisee aprovação,
deveráapresentar,
o atendimento
às seguintes
exigências;.
1 3 i1 5
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Antesdo iníciodas obras
1. Apresentara localizàçãodo canteiro de obras e de,maisáreas de apoio (áreas .de
empréstímo,depósrÍosde materiaisexcedentes,etc) e a aprovaçãoda localização dessas
áreaspela PrefeituraMunicipal.Caso se.1ãnecessánaa utilizaçãode áreasde apoio fora
.dafqixade domínio,esÍasdeyerãoser cadastradasnos mòldesda Reso/uçãoSMA30/00,
no Departamentode AvaliaçãoAmbientalde Empreendimentos- IE.
2. Apresentar os resu/Íadosconclusivos sobre a prcsençaou não de nascente no local de
' remodelaçãoda estação.Casose constatea. necessidade
de interterênciaem nascenfe,
deverá ser aprese.ntada
pelo
Outorgaemitida
Departamentode Aguase EnergiaElétricapara
DAEE
intervençãoem recursoshídricos,conforme ResoluçãoConjuntaSMA,/SEfrHS
1/2005.
3. Apresentaro Planode Tráfegodas.Obrasdetalhadoe aprovadopelos órgãosmunicipais
de trânsito.
Durantea implantaçãodo empreendimento
4. Apresentar.antesda supressâode exemplaresarboreos,so/ados,
a Autorização
emitida
pela PrefeituraMunicipale respectivoTemo de Compromisso
de Recuperação
Ambiental
- TCRA firmado. Caso sela previstointervençãoem Areade PreservaçãoPermanenteAPP,
apresentara respa,tivaAutorizaçãoemitida pelaPrefeituraMunicipal.
.
5. Apresentarrclatorios sernesfraisde acompanhamentodas obras, comprovandopor meio
de reglsÍros fotográficos datados,a implementaçãode todas as medidas prevlsÍas nos
ProgramasAmbientaisproposÍos(Programasde Gerenciamentoe ControleAmbiental da
ConstruÇão,de Segurançados Usuários,de ComunicaçãoSocial,de InserçãoUrbana,de I
Plantio
Compensatórioe de Recuperaçãode PassivosAmbientais) informando sobre
.
eventuais não-conformidades,respectivasações corretivas adotadas e equipe técnica
responsável,incluindo a participaçãode representantesda CPTM e das empresas
contratadas.
6. lncluir, no$ relatóriossemesÍralsde acompanhamento
das obras, registrosfotográficos
datados comprovando a implementaçãode medidas de readequação do sistema de
drenagem existenteno local..Comprovarainda a adoção de medidas de correção dos
processoseroslyosdeÍecÍadosnos Íaludesda.áreada Estação.
7. Apresentarrelatórios semestraisde acompanhamentodo Programade Gerenciamentode
Areas Contamínadas,
incluíndoaS recomendaçõesdo Despachon" 027/TAC\/10, tais
como:
- atendimentoàs recomendações
do ParecerTécnicon" 11I/08/ESCC(execuçãodas
etapasde gerenciamento
de áreascontaminadas
nos Íernposestipulados),
mesmo
'
na situaçãoem que a obra sejarealizadaconsiderandoa "hipótesede pior cenárío";
- em caso de implantação de bota-espera próximo à estação, além de serem
executadosem conformidadecom a NBR 12235,deverãoseinadoÍadasmedidas
adícionaispara a proteçãodà saúdeda população
do entorno,taiscomosisÍemasde
'
eliminaçãode pafticuladose odores;
- para g lançamentodëáguas subterrâneas(tratadaêou não) na rede de esgoto,além
'deverá
do atendìmento ao definido na legislação peftinente, a CPTM
obter a
concordânciaexpressada concession
ária dessesservlços,'
- adoção de medidas de remediação, destinaçãode so/os escayados e de so/os
consrderadoscontaminados,com encaminhamentode relatórlosâ CEIESB.
8. Apresentar relatórios semesÍrais de acompanhamento do Programa de Educação
Patrimonialimplementado,conformedlsposÍono Parecer Tecnico 158/12 SNIPHAN/SP.
lnformaraindaas coordenadas
das sondagensrealizadasdurantea fasede prospecção
. arqueológica
14t15
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Por ocasiãoda solicitaçãoda LicençaAmbientalde Operação- LO.
9. Apresentarretatório conclusivo, ilustradocom fotos datadas,da implementaçãodos
' ProgramasAmbientaisproposÍos(Programasde Gerenciamentoe ControleAmbientalda
Construção,de Segurançados Usuárlos,de ComunicaçãoSociat,de lnserçãolJrbana,de
PlantioCompensatorio,
de Recuperaçãode PasslyosAmbientaise de GesÍãode Areas
Contaminadas),
com o balançodasatividadesrealizadase a avalíaçãoda efetividadedas
medidas adotadas. Comprovarainda a desatívaçãodos canteirosde obra, a completa
recuperaçãode todos os /ocais afêtados pelas obras e a adequadadestinaçãodos
resíduose efluentesgeradosduranteas obras.
10.Comprovaratendimentoao(s) Termo(s)de Compromissode RecuperaçãoAmbiental
' "firmado(s)
com a PrefeituraMunicipal.
11.ApresentarmanifestaçãoctoIPHAN quantoao disposÍono Parecer Tecnico 158/12
SR/IPHAN/SP,ho gue se refere às obras de readequaçãoda EstaçãoDomingosde
Moraes.
Durantea operaçãodo emBreendimento
12.Apresentar,no prazo máximode 90 (nouenta)drasda emlssãoda Licença.Ambientalde
Operação- LO, os resultadosdas mediçõesdos níveisde ruído a serem realizadasna
operaçãoplena da Linha8,.e caso seJanecessário,apresentarpropostade minimização
dos níyels de ruído para receptorescríticos.
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