GOVERNO
DO ESTADODE SAO PAULO
SECRETARIADE ESTADODO MEIOAMBIENTE
COMPANHIAAMBIENTALDO ESTADODE SÃO PAULO. CETESB
No g4g0

LICENçAAMBIENTALPREVIA

PROCËSSO

No0B16/2008

A Secretariado Meio Ambientedo Estadode São Paulo- SMA, no uso das atribuiçõesque lhe
conferea Lei Federal6938,de 31 de agostode 1981,que dispõesobrea PolíticaNacionaldo
Meio Ambiente,regulamentada
pelo DecretoFederal99.274,de 06 de junho de 1990,e demais
normaspertinentes,
emitea presenteLicença Ambiental Prévia,com base no ParecerTécnico
3597/1OffAGAoara:
TDENTTFICAçÃO
OO EMPREENDEDOR
RRZÃosoctAL:coMpANHtADo METRopoLtrANooe sÃo pAULo- trlerRô
-06
CNPJ:62.070.362/0001
LOGRADOURO:
RUAAUGUSTA,
1626
BAIRRO:
CERQUEIRA
CÉSAR
tr,tutilcipto:
sÃo pRuLo

CEp:01304-902

TDENTtFTCAÇÃO
OO EMPREENDTMENTO
NOME:Linha5-Lilás- TrechoAdolfoPinheiro/Chácara
Klabine PátioGuidoCaloi
LOGRADOURO:
SÃO PAULO

vururcÍerolsy:
sÃoPAULo
CARACTERTZAçÃO
DO EMPREENDIMENTO
DESCRIÇAO:
Ampliaçãoda Linha
desde a EstaçãoAdolfoPinheiroaté a EstaçãoChácaraKlabin,òontemplando
aindaa implantação
do PátioGuidoCaloi,com.210.000
m'?.Ao longodo.traçado
de 10,9km serãoimplantadas
10 estaçôes(Altoda
Boa Vista,BorbaGato, Brooklin-Campo
Belo,Água Espraiada,lbirãpuera,Moema,Servidor;Vila Clementino,SantaCrúz e ihácara
Klabin),poçosde ventilaçãoe saídasde emergêncialocalizadosentreas estações.

OBSERVACÕËS

a ) A presente Licença Ambiental Prévia aprova a localizaçãoe concepçãodo empreendímento,
atestandoa sua viabilidade
ambiental,mas não autorizaa sua implantação.
b ) Previamente
à implantação
do empreendimento
deveráser obtidaa LicençaAmbientalde Instalação,
sob penade aplicaçãodas penalidades
previstasna legislação
em vigor.
c) A LicençaAmbìentalde Instalaçãosomenteserá concedidaapos o cumprimentodas exigências
relacionadas
nestedocumento.
d ) A presente Licença AmbientalPrévia não dispensa nem substituiquaisqueralvarás, licenças,
autorizaçõesou certidõesde qualquer natureza,exigidos pela legislaçãofederal, estadual ou
municipal,bem como não significareconhecimento
de qualquerdireitode propriedade.
e) Integra(m)a presenteLicença01 anexo(s).
Í) O prazode validadedestaLicençaAmbientalPréviaé de 5 ano(s),a contarda datade sua emissão.
O presentedocumentofoi emitidosem rasurae/oucolaqem
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Para a continuidade
do licenciamento
ambiental,
paráaÀâirsee
o empreendedor
deveráapresentar

aprovaçãoda CETESB,o atendimento
às seguintesexigências:
l.Antes da emissãoda LicençaAmbientalde Instalação

m
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l.l.Apresentar manifestaçãoda PrefeituraMunicipalde São Paulo sobre o atendimentoao Parecer
Técnicono013/DECONT.G/2009,
conformeprevistona ResoluçãosMA 22log.
para análise e aprovação,um Programade Gerenciamentode Areas Contaminadas
1.2.Apresentar,
detalhado,o qual deverácontemplar,no mínimo:a metodologiautilizadapara a seleçãodas áreas de
interesse,a largurada faixade interesse;e a finalização
de todosos trabalhosinvestigativos
e de controle
de risco (investigaçãoconfirmatória,investigaçãodetalhada, avaliação de risco e medidas de
intervenção).Com base nesses resultados,deverãoser apresentadasas diretrizesque nortearãoos
projetos de implantação,de forma a possibilitarseu entendimento,qão se restringindoapenas à
amostrageme análisede solo; e o cronogramade atividadesrelativasaos estudosnecessáriospara
controlede riscoe parasubsídiodo projeto,edas obrasa seremexecutadas;
para análisee aprovação,um Planode Monitoramento
1.3.Apresentar,
de RuÍdoe Vibrações,incluindoo
detalhamentodas medidasmitigadorase respectivocronogramade implementação.
Tal plano deverá
incluiras medidasmitigadoras
paraos poçosde ventilaçãoe saídasde emergência.
para análise e aprovação,o detalhamentodo Programade ComunicaçãoSocial,
1.4.Apresentar,
indicandoas medidasa serem adotadaspara comunicaçãoda populaçãoa,ser afetadapelas obras,
cronograma,metodologiae equipetécnica responsável.Incluiras ações propostaspara divulgaçãoe
comunicação
sobreos desviosdo tráÍegoe as alteraçõesnos itinerários
do transportecoletivo,
l.S.Apresentar
no âmbitodo Programade ComunicaçãoSocial,a comprovação
da realizaçãodas ações
implementadas
paraa populaçãodiretamente
especialmente
afetadapelo empteendimento,
indicandoos
canaìsde comunicação
com o públicoalvoe as medidasadotadas;
l.6.Apresentarpara análisee aprovação,o detalhamento
do Programade Compensação
da Populaçãoe
Negócios Afetados e do Plano de Reassentamentoincluindo,no mínimo, propostasde medidas
mitigadorase compensatóriasrelativasao impacto da desapropriação
e relocaçãode populaçãoe
atividadeseconômicas,
equipetécnicaresponsável,
cronograma
de atividades;
l.T.Apresentar
o cadastroda populaçãoa ser afetadapela implantação
do empreendimento
e respectivos
acordosamigáveisfirmadoscom todosos proprietários
ou as imissõesna posse;
l.B.Apresentarplanta atualizadadas áreas objeto do Decretode UtilidadePública- DUP, indicando
aquelasa seremdesapropriadas
pelainstalaçãodo empreendimento.
l.9.Apresentarmanifestaçãodo IPHAN, CONDEPHMT e CONPRESP sobre o atendimentoaos
PareceresTécnicosdo IPHANno.430/09e 47210g:
Ofíciono.Tl2ememorando 1175do IpHAN;Síntese
de Decisãodo EgregioColegiado- SessãoOrdináriade 1810112010
- Ata '1564do CONDEpHMT: e
Ofício no' 1214 de 2111212009
do CONPRESP,referentesaos patrimôniosarqueotogicos,
históricose
culturais;
para análisee aprovaçãodetalhamento
1.1O.Apresentar
dos estudosde ruídoe vibraçõesnas áreasdo
TeatroPauloEiróe Casae ParqueModernista;
1'11' Apresentarpara.análise
e aprovaçãoo detalhamento
do Programade Contratação
e Capacitação
de Mão-de-obra
com açõesa seremrealizadasparaa contratação
prioritariamente
de mão-de-obra
locale
de bairroslimítrofes,prevendoa realizaçãode capacitação
para os trabalhadores
na fase de implantação
e operaçãodo empreendimento,
contemplando
os cursosa seremministrados,
o númeroe a funçãoáos
funcionários
a serembeneficiados,
cronograma,
resultadosesperadose meiosde divulgaçãodas úagasa
seremgeradas;
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1.12.Apresentar
o cadastrodas infrae
afetadas pelo empreendimentoe as respectivas autorizaçõesdas concessionáriasou orgãos
responsáveis
pelasinfraestruturas.
1.13.Apresentar,
para análise.e aprovação,o detalhamentodo Programade Controlede Tráfego
informando,no mínimo,as atividadesa seremdesenvolvidas,
cronogramae equipetécnicaresponsávã|.
Tal programa deverá incluir os projetos de desvio do tráfego e de alteraçõesno sistema viário
acompanhados
da respectivaaprovaçãoda Companhiade Engenharia
de Tráfego- CET.
1.14.Apresentar
a identificação,
quantificação
e o georreferenóiamento
dos indivíduosarbóreospassíveis
de supressão,poda ou transplante,e a respectivaautorizaçãodo DEpAVE/SVMApara as intervençÕes
propostas.
1.1S.Apresentar
autorizaçãodo DEPAVE/SVMApara as intervençõesem áreas protegidas,tais como
Praças,Parquese APP's.
para análise e aprovação,o detalhamentodo plano de Gestão Ambientale dos
1.16.Apresentar,
Programas nele inseridos, contemplandono mÍnimo: a equipe técnica alocada e respectivas
responsabilidades
(incluindoa participação
das empreiteiras);
açÕese atividadesa seremdesenvolvidas;
as formas de acompanhamentoambiental;.o uso de inoicaáoresambientaise avaliaçãodas nãoconformidades,
as formasde registrosambientaise de treinamento
dos empregados;
a periodicidade
dos
monitoramentos
realizados;
e, o cronograma
de
atividades;
'1.17'Apresentar
para análisee aprovação,no âmbitodo Plano de GestãoAmbiental,um programade
Controlede ProcessosErosivose de Assoreamento
detalhado.
1' l B.Apresentar
paraanálisee aprovação,o detalhamento
do Programade Monitoramento
de Recalques,
incluindoas seguintesinformações:
o detalhamento
da caracteriiaçãogeológico-geotécnica
da área ao
longodo traçadoe das estações;a avaliaçãodo provávelcomportamento
daó edúicaçõeslindeirase do
viáriodurantea implantação
e a operação,e as respectivasmedidascorretivase tormásde comunicação
nos casosde não-conformidades;
o detalhamento
do projetoe dos métodosconstrutivos,
considerando
a
susceptibilidade
da área a riscos geotécnicos;a compiovaçãodo estabelecimento
de parâmetrosde
segurança(níveisde projeto,de alerta e de emergência),â de medidaspreventivas,corretivase de
comunicação
nos casosde ultrapassagem
de tais paiâmetros;o planode monitoramento
paraa utilização
de explosivos;
e as medidasde intensificação
do monitoramento
duranteo rebaixamento
do aqüífero.
1'l9.Apresentar
paraanálisee aprovação,um Programade Controlede poluiçãode Canteirosde obras e
Frentesde Trabalho,no âmbitodo Planode GestãoAmbiental,contemplandô
as seguintesinformações:
medidasde minimizaçãoe controleda poluiçãoa serem adotadasnos canteirosde obra e frentes
de
trabalho;formas de gerenciamentode resíduossólidos e efluenteslíquidos,incluindoquantitativos,
caracterização,
tratamentos,
destinações
finais;e as formasde registros;
1.20.Comprovar
a assinaturado Termo de Compromissode CompensaçãoAmbiental* TCCA firmado
c^oma SMA e apresentaro comprovantede depósitobancário,conformedeliberaçãoda Câmara
de
Compensação
Ambiental- CCA.
2. Antesdo iníciodas ooras

*t

2'1'Apresentar
a aprovaçãoda São PauloTransportes- SPTransrelativaàs alteraçÕes
nos itineráriose
pontosde paradadas linhasde transportecoletivo,necessárias
à execução.das
obras.
2'2'comprovara execuçãodo levantamento
ê cadastramento
das edificaçõeslindeiras,com relaçãoaos
aspectosestruturaise de fundação,apresentando
os resultadosdas vistoriastécnicaspréviasreálizadas
e os registrosfotográficos
obtidos;
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2.3.Apresentar
a Anotaçãode Responsabilidade
Técnicado projetoexecutivodo empreendimento.
2.4.Apresentar
outorgasde interferência
emitidaspelo Departamento
de Aguase EnergiaElétrica- DAEE
para a execuçãode travessias,de obras e serviçosque interfiramnos recursoshÍdricossuperficiais,
conformedeterminama PortariaDAEE717196e a ResoluçãoConjuntaSMA/SERHS01/05;
2.S.Apresentaro levantamentodos poços cadastradosjunto ao DAEE situados na AID do
empreendimento,
informandosobrea potencialinterferência
do conede rebaixamento
em tais poços,bem
comosobreas medidasa seremadotadasno caso de eventuaisinterferências.
para análisee aprovação,o projetodos canteirosde obras e demais áreas de apoio
2.6.Apresentar
indicandoa localização,
previstas(alojamentos,
as instalações
oficinas,refeitórios,
instalações
sanitárias,
viasde acesso,etc.);
paraanálisee aprovação,a definiçãodos locaisde disposiçãofinaldos resÍduossólidose
2.T.Apresentar
do material excedente, bem como de lançamento/disposição
de efluentes. Incluir documento
comprobatório
da regularidade
ambientaldas áreasprevistaspara disposiçãofinaldo materialexcedente
e dos resÍduosda construçãocivil;
2.B.Apresentar
a aprovaçãoda localizaçãodos canteirosde obraspela Prefeituralocale, se contarcom
unidadeindustrial,
a licençaemitidapelaAgênciaAmbientalda
CETESB;
2.9.Apresentar
cartade aceiteda SABESPparao lançamentode efluentesgeradospeloempreendimento
na redecoletorade esgoto;
2.l,O.Apresentarautorização
emitidapelo Departamento
de Águase EnergiaElétrica- DAEE,se prevista
disposiçãodas águasservidasem cursod'água,conformeestabelecea legislação
em vigor.
3.Durantea implantação
do empreendimento
3.l.Apresentaros relatóriossemestraisde acompanhamento
do Plano de Monitoramento
de RuÍdo e
Vibraçõesincluindoos certificados
e as datasde calibraçãodos equipamentos.
3.2.Apresentarpara análise e aprovação,relatóriossemestraisde acompanhamento
comprovandoa
realizaçãodas atividadesdo Programade Comunicação
Social;
para análisee aprovaçãorelatóriosemestralcomprovand
3'3.Apresentar
o a realização
das atividadesdo
Programade Contratação
e Capacitação
de Mão-de-obra;
paraanálisee aprovação,relatóriossemestraisde acompanhamento
3.4.Apresentar,
do planode Gestão
e dos ProgramasArnbientais,
informandosobreo avançoda obra,o acompanhamento
da implementação
dos programas,dando destaquepara os procedimentosambientaisadotados,as não-conformidaóes
verificadas
em campoe as açõescorretivasadotadas.
para análisee aprovação,relatóriossemestraisde acompanhamento
3.S.Apresentar
do programade
Controledo Canteirode Obrase Frentesde Trabalhoinformandosobreas atividadesdesenvõlvidas
no
período,as não conformidadesidentificadase as respectivasmedidas corretivasimptementadas,
a
comprovaçãodo tratamentoe da destinaçãoadequadados resíduose efluentesgerados,os registros
fotográficos,
e o cronogramade atividadesparao próximoperíodo.
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4.Antesda emissãoda LicençaAmbientalde Operação
4.l.Apresentaro detalhamentodo Programade Monitoramentoda Qualidadedo Ar no Interiordas
EstaçÕes,
contemplando
no mínimo:a equipealocadae as respectivas
responsabilidades;
a definiçãodas
metodologias
e dos locaissignificativos
para medições;as formasde acompanhamento
ambientai;o uso
de indicadoresambientaise avaliaçãodas não-conformidades;
as formasde registrosambientaise de
treinamento
dos empregados;
a periodicidade
das medições;e as formasde comunicação
com os órgãos
ambientaisno casode não-conformidades.
para análisee aprovaçãorelatóriofinal do Programade Compensaçãoda Populaçãoe
4-2.ApresenÌar
NegóciosAfetadosimplementado
duranteas obras:
4.3.Apresentarpara análise e aprovação relatório final do Programa de ComunicaçãoSocial
implementado
durantea implantação
do empreendimento.
4.4,Apresentarrelatóriocomprovandoa execuçãodo'Projeto Urbanísticoe Paisagísticodas áreas
lindeirasàs estaçõese áreasremanescentes
de canteirosde obras.
para análise e aprovaçãorelatóriofinal comprovandoa execuçãodo Programade
4.S.Apresentar
contrataçãoe capacitaçãode Mão-de-obra,
discriminando
a mão-de-obra
local;
4.6.Apresentar,para análise e aprovação,o relatóriofinal do Programade Controle de Tráfego
comprovando
a execüçãodas atividadesdesenvolvidas,
e inÍormandosobreeventuaisnão conformidadés
e respectivas
medidascorretivasadotadas.
4.7.iomprovara realizaçãodo plantiocompensatório
à supressãode árvoresisoladas,solicitadopela
PreJeituraMunicipalde São Paulo. Tais,plantiosdeverão incluir espéciesda flora atrativaspara a
avifauna.
4.8. Comprovara reconstituição
paisagística
e funcionaldo Parquedas Bicicletas.
para análise e aprovação,relatoriosde encerramentodo Plano de Gestão e dos
4.9.Apresentar,
ProgramasAmbientais,informandosobreadoçãode cuidadosambientaisno encerramento
da obra,tais
como: a limpeza completae a reconstituição
das áreas afetadas(coberturavegetal,pavimentação,
estabilizaçãogeotécnica);além da desativaçãoe recuperaçãodos canteirosde obra e das áreas de
apoio.
para análisee aprovação,relatóriofinalconclusivodo Programade Controledo Canteiro
4.1O.Apresentar
de Obrase Frentesde Trabalhocom a avaliaçãodos resultados
obtidos,de.monstrando
a desativação
dos
canteirosde obras,frentesde trabalho,pátiosde estocagem,e a completarecuperaçãodos loiais às
condiçõesoriginais.
4'll.Apresentarrelatoriocontábilcom o montantedespendidona implantação
do empreendimento,
visando à realização de eventuais ajustes no valor destinado à compensaçãoambiental do
empreendimento.
5. Durantea Operação
para análise e aprovação,relatóriosanuais de acompanhamento
5.1.Apresentar,
dos programasde
compensaçãoda Populaçãoe NegóciosAfetadose de comunicaçãosoàiat.
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