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RESUMO
Os impactos ambientais associados à construção de rodovias representam
mudanças significativas para o meio ambiente. Dentre os vários parâmetros
ambientais afetados por um empreendimento rodoviário, destacam-se aqueles
relacionados à qualidade de recursos hídricos em cursos d’água e represas
afetadas. Na definição de novos traçados rodoviários, geralmente prioriza-se o
uso de áreas não urbanizadas, por implicar custos menores de desapropriação
e impactos no meio antrópico. Essas áreas, em muitos casos, situam-se no
entorno de fragmentos florestais, dentre outros elementos valorizados da
paisagem, e abrigam recursos naturais a preservar. Com isso, os projetos
rodoviários muitas vezes são implantados em regiões ambientalmente
sensíveis, que implicam grandes interferências em áreas e recursos protegidos.
Esta pesquisa pretende destacar e analisar as técnicas utilizadas para mitigar
os impactos ambientais em recursos hídricos associados à fase de construção
de rodovias, no tocante à avaliação dos Sistemas de Drenagem Provisória
(SDPs) utilizados para atenuar os processos de dinâmica superficial (erosivos e
de assoreamento) intensificados pelas atividades construtivas que contribuem
para a alteração dos parâmetros de qualidade da água. Para atingir esse
objetivo, escolheu-se como estudo de caso o Trecho Sul do Rodoanel Mário
Covas, considerado uma das maiores obras viárias do país. O referido Trecho
Sul atravessa uma das mais importantes áreas de proteção de mananciais, em
que se localizam os reservatórios Billings e Guarapiranga, que abastecem
grande parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Nesta pesquisa
verifica-se a importância desse sistema, ainda pouco estudado, para a fase de
implantação de uma rodovia, diferentemente do sistema de drenagem
definitiva, dimensionado de acordo com normas e critérios técnicos bem
desenvolvidos.
Palavras-chaves: recursos hídricos; construção de rodovias; proteção do meio
ambiente; drenagem; qualidade da água; Rodoanel Mário Covas; impacto
ambiental.

ABSTRACT
Evaluation of techniques used for environmental protection of water
resources in the implementation of roads: a case study of the Mário
Covas Ring Road –South Passage Rodoanel Mário Covas
The environmental impacts associated with road construction represent
significant changes to the environment. Among the various environmental
parameters affected bya road project, we highlight those related to water quality
in streams and damsaffected. In the definition of new road layouts, usually
prioritizes the use of non-urbanized areas as it implies lower costs of
expropriation and impacts on human environment. These areas in many cases
are in the surrounding forest fragments, among other itemsvalued landscape
and shelter, to preserve natural resources. With that, the road projects are often
deployed in environmentally sensitive areas that require large areasand
interference with protected resources. This research aims to highlight and
analyze the techniques used to mitigate environmental impacts on water
resources associated with the construction phase of roads, regarding the
evaluation of the SDP - Drainage Systems Provisional used to mitigate the
dynamic surface processes (erosion and sedimentation) intensified
forconstructive activities that contribute to changing the parameters of water
quality. To achieve this goal, we chose as a case study the southern stretch of
the Rodoanel Mário Covas considered one of the major road works in the
country. This southern stretch across one of the most important watershed
protection, which are located in thereservoirs that supply Guarapiranga Billings
and much of the metropolitan region of Sao Paulo - RMSP. This research
verifies the importance of this system, yet little studied, for theimplementation
phase of a highway, unlike the permanent drainage system, designedaccording
to standards and well developed technical criteria.
Key words: water resources; highway construction; environmental protection;
drainage; water quality; Rodoanel Mário Covas; environmental impact.
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1 INTRODUÇÃO

Os principais métodos e técnicas para a construção e a ampliação de
rodovias provocam alterações na qualidade dos recursos hídricos superficiais.
A situação agrava-se quando os estudos ambientais e a concepção do projeto
de

engenharia

não contemplam medidas

preventivas

para conter a

abrangência imediata e futura dos impactos ambientais. As mudanças na
configuração original de terrenos e na rede de fluxo das águas superficiais,
impostas pelo método construtivo, contribuem para o incremento dos
processos erosivos e, consequentemente, para o aumento do assoreamento
em cursos d’água situados na jusante das intervenções.
A preservação da qualidade dos corpos hídricos nesse contexto exige
estudos e medidas tecnológicas para minimizar e monitorar as interferências
que podem comprometer drenagens que afluem para represas, lagos e
reservatórios utilizados para abastecimento público ou outra finalidade.
Empreendimentos lineares, como rodovias, ferrovias, gasodutos e linhas
de transmissão, são considerados como de grande potencial para causar
impactos ao meio ambiente. Esses empreendimentos são implantados
mediante licenciamento ambiental específico, consistindo da análise do projeto
e de sua inserção no meio, bem como do programa de mitigação dos impactos
identificados e avaliados, uma das etapas essenciais desse processo.
Esses empreendimentos são submetidos ao processo de Avaliação de
Impacto Ambiental - AIA, conforme estabelece a Resolução Conama 001/86 e
a 237/97. O empreendedor deve submeter ao órgão ambiental o Estudo de
Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.
Esse estudo, elaborado por equipe multidisciplinar, tem por finalidade
avaliar e atenuar os impactos ambientais negativos que poderão ser gerados
pelo empreendimento, permitindo a demonstração de sua viabilidade ambiental

20
e sua consequente aprovação pela emissão por parte dos órgãos ambientais
das respectivas Licenças Prévias (LP), Instalação (LI) e Operação (LO),
conforme estabelece a Resolução Conama 237/97.
A fase de LI requer o desenvolvimento dos projetos executivos do
empreendimento para o início das obras. No caso de rodovias, o
empreendedor geralmente deve apresentar, para obtenção dessa licença,
medidas para a proteção de cursos d’água impactados.
Essas técnicas, ainda pouco desenvolvidas do ponto de vista técnico e
normativo, têm gerado muitas incertezas em relação à sua eficiência. Algumas
delas, conhecidas como Sistema de Drenagem Provisória, enquadram-se nas
boas práticas de construção, muito diferente dos projetos de drenagem
definitiva, que são dimensionados com critérios já normatizados e tecnicamente
aceitos.
O objetivo dos Sistemas de Drenagem Provisória é garantir que as obras
de terraplenagem estejam permanentemente preparadas para receber chuvas,
em especial durante as fases mais críticas em termos de intensificação dos
processos de erosão e assoreamento. Diferentemente de um projeto que
descreve instalações permanentes, o Projeto de Drenagem Provisória é de
natureza mais conceitual, no qual se definem pontos críticos, tipos de
dispositivos e localizações estratégicas, sendo passível de revisões constantes
durante a fase de execução das obras em função da evolução de cada frente
(FESP, 2004), por meio das atividades de acompanhamento ambiental das
obras.
As principais tecnologias adotadas para a mitigação dos impactos
relacionados aos corpos d’ água em áreas sensíveis interceptados por
atividades construtivas em empreendimentos rodoviários serão abordadas no
desenvolvimento desta pesquisa.
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1.1 Justificativa
O modal rodoviário é o predominante na matriz de transporte brasileira.
O transporte rodoviário é o mais representativo no Brasil em relação aos
outros meios, devido, dentre outros fatores, ao modelo econômico de apoio à
expansão da indústria automobilística no País, o que contribuiu para o
crescimento da frota de veículos em grandes centros urbanos, como na
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A RMSP é a artéria principal de
ligação do país, interligando as principais rodovias que dão acesso ao Sul e
ao Norte, fazendo com que haja uma grande circulação de veículos,
sobretudo os pesados.
As condições de muitas estradas no país são precárias, necessitando
de investimentos em seus sistemas de drenagens, cobertura asfáltica,
sinalização, iluminação, sistema de atendimento ao usuário, etc. Depreendese que o potencial para recuperação e ampliação da malha viária brasileira
envolve muitas atividades que, seguramente, podem comprometer aspectos
do meio ambiente e requerem cuidados específicos para atenuar os impactos
ambientais associados.
Todo trabalho que envolve recuperação, ampliação e construção de
novas rodovias pode repercutir negativamente sobre os recursos hídricos.
Desse modo, considera-se premente a necessidade de desenvolvimento de
pesquisas técnicas para minimizar os efeitos negativos causados pelos
movimentos de terra durante as atividades construtivas rodoviárias, os quais
possibilitam o carreamento de sedimentos para cursos d’água, que acabam
assoreados, prejudicando a qualidade do corpo hídrico e suas funções
básicas.
A recuperação de cursos d’água, lagoas e represas não garante as
mesmas condições naturais de pré-intervenções, por isso a necessidade de
planejar todas as etapas de obras, durante o período construtivo, com
sistemas de drenagem provisória, de modo a contribuir para garantir a
qualidade ambiental dos recursos hídricos.

22

O sistema brasileiro de meio ambiente, formado por órgãos federais,
estaduais e municipais, tem por função impedir qualquer alteração
significativa em áreas de mananciais não prevista no licenciamento ambiental,
sendo necessário cada vez mais ampliar as técnicas de construção que visam
resultados satisfatórios, para impedir impactos negativos causados por obras
de grande porte, como a construção de rodovias.
Na construção do Trecho Sul do Rodoanel, adotaram-se várias
tecnologias para mitigação dos impactos relacionados aos recursos hídricos,
descritas

como

projetos

de

drenagem

provisória,

oferecendo

uma

oportunidade única para avaliação.
O Trecho Sul do Rodoanel compõe o anel viário projetado para interligar
as principais rodovias do país que atravessam as regiões norte, sul, leste e
oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com o objetivo principal
de retirar o tráfego de passagem, proveniente dessas rodovias, das
sobrecarregadas vias locais dos municípios que compõem a RMSP.
O projeto total prevê a construção de cerca de 170 km de rodovia Classe
0, distando entre 20 e 40 km, medidos a partir do marco zero da capital
paulista, com velocidade diretriz de 100 km/h e pistas duplas de três a quatro
faixas de rolamento. Sob responsabilidade da Dersa, a concepção desse
empreendimento começou a definir-se em 1992, sendo o primeiro trecho, o
Oeste, construído no período de 1998 a 2002. As obras de construção do
Trecho Sul desse anel viário foram iniciadas em maio de 2007 e concluídas em
março de 2010.
No

Trecho

Sul

do

Rodoanel,

foram

executadas

transposições

transversais (19 pontes, 4 viadutos, 5 passagens superiores, 43 passagens
inferiores e 4 passagens de veículos) de vias locais, de modo a garantir a
continuidade e a funcionalidade da estrutura urbana atual e futura do entorno.
Foram, ainda, previstas 71 travessias de curso d’água e 13 pontes sobre os
dois reservatórios interceptados (Billings e Guarapiranga). Em função da
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inserção do Trecho Sul em Área de Proteção e Recuperação de Mananciais
(APRMs), os sistemas de drenagem a serem implantados deverão garantir o
restabelecimento das condições naturais dos corpos d’água atravessados.
As estimativas de volumes de terraplenagem, obtidas a partir do projeto
básico, foram de 28.933,5 mil m3 de corte e 22.501,8 mil m3 de aterro, incluindo
a previsão de volumes do Ferroanel no trecho entre a Rodovia Anchieta e o
loteamento Borda do Campo. Previram-se, ainda, 2.491,5 mil m3 de material de
empréstimo de 1a categoria fora da faixa de domínio e a disposição de um
volume excedente de 6.957,4 mil m3 em bota-foras (denominados de Depósito
de Material Excedente – DME). Em decorrência da existência de braços das
represas Guarapiranga e Billings e eixos viários importantes de difícil
transposição ao longo do traçado, a compensação de volumes foi prevista
dentro de subtrechos.
1.2 Objetivos
A partir da hipótese de que a aplicação e/ou a utilização de técnicas
descritas como projetos de drenagens provisórias são imprescindíveis para
garantir a proteção de recursos hídricos, na fase de construção de
empreendimentos rodoviários com terraplenagem expressiva, dividiram-se os
objetivos dessa pesquisa em geral e específicos.
1.2.1 Geral
O objetivo geral deste trabalho consiste em levantar algumas das
tecnologias utilizadas para mitigação dos impactos ambientais relacionados
aos recursos hídricos na fase de implantação de empreendimentos rodoviários
de grande porte, baseado no estudo de caso do Rodoanel Mário Covas –
Trecho Sul, e proposição de diretrizes de utilização dessas medidas para
adoção em casos similares.
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1.2.2 Específicos
Os principais objetivos da pesquisa consistem em:
a) analisar alguns dos sistemas de contenção utilizados para reduzir a
magnitude dos processos de dinâmica superficial intensificados pelos
movimentos de terra e suas consequências sobre os recursos hídricos
superficiais;
b) propor contribuições para elaboração de Sistemas de Drenagem
Provisória para aplicação na construção de outras obras rodoviárias e,
possivelmente, de outros empreendimentos lineares.
1.3 Materiais e Métodos
A sistemática para alcançar os objetivos desta pesquisa será
fundamentada no método hipotético indutivo, que parte de uma hipótese
previamente definida. De acordo com Salomon (1974), os métodos indutivos
geram enunciados sintéticos, que provêm de constatações particulares e
caminham para generalizações. Vargas (1985) destaca que a lógica indutiva
origina-se do conhecimento de coisas e ocorrências particulares que se
observam no laboratório ou na natureza, de modo a induzir leis gerais ou
extrapolações.
A metodologia utilizada para a elaboração desta pesquisa teve como
base o acompanhamento e a observação da fase de construção do Trecho Sul
do Rodoanel Mário Covas em seus 5 (cinco) lotes de obras, com foco na
avaliação das soluções adotadas para minimizar os impactos ambientais
relacionados aos recursos hídricos, por meio de uso do SDP - Sistema de
Drenagem Provisória.
O Lote 01, localizado nas margens do Parque do Riacho Grande,
considerado o mais preocupante em relação ao risco de impactos ao sistema
de captação de águas da Sabesp, foi escolhido para análise das medidas de
controle pelo SDP.
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De acordo com Lazzarini (1995), a pesquisa por meio de estudos de
caso tem sido enquadrada nos métodos qualitativos, que se concentram mais
na compreensão dos fatos do que propriamente na sua mensuração, aplicados
em situações em que o problema de pesquisa é abrangente. A implantação do
Trecho Sul do Rodoanel, tido como uma das maiores obras viárias do país e de
grande complexidade nas áreas de meio ambiente e engenharia, pode ser
considerada como um caso singular, que possibilita confirmar a hipótese
elaborada.

1.4 Estudo Documental
Foram obtidas junto aos órgãos ambientais informações dos estudos
realizados para aprovação do empreendimento, como o Estudo e Relatório de
Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA, Avaliação Ambiental Estratégica –
AAE, normas, relatórios de supervisão, laudos e relatórios de entidades que
acompanharam a fase de obras do Trecho Sul do Rodoanel.
Os técnicos que atuaram na área de meio ambiente e na condução das
obras foram entrevistados informalmente para ampliar a compreensão dos
documentos obtidos.
1.5 Tratamento e Análise dos Dados Coletados
Foram percorridos cerca de 60 km do empreendimento, atravessando os
municípios de Embu, Itapecerica da Serra, São Paulo, São Bernardo do
Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Mauá, a fim de conhecer algumas
medidas mitigadoras em drenagens naturais, para contenção de sedimentos
oriundos dos carreamentos de solos expostos que drenavam para os cursos
d’água interceptados pela obra.
Nesse percurso verificou-se a necessidade de se buscar informações de
acordo com a divisão de cinco lotes que haviam sido definidos para a
construção do Trecho Sul, já que essa obra foi construída por consórcios
diferentes de empresas construtoras. O mesmo se observou com relação às
empresas de supervisão ambiental.
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Desse modo, foi possível obter e analisar vários relatórios, por lote de
obra, identificando soluções diferentes para situações parecidas em relação ao
SDP - Sistema de Drenagem Provisória.
O segmento de obras denominado Lote 01, próximo ao Parque do
Riacho Grande, conforme figura 1, objeto de grande preocupação, devido à
proximidade do sistema de captação de água da Sabesp, foi considerado nesta
pesquisa como o local mais representativo para análise e observação do SDP
– Sistema de Drenagem Provisória.

Figura 1 – Traçado do Trecho Sul do Rodoanel sobre imagem aérea, com
subdivisão por lotes (Fonte: DERSA /2009).
Foram discutidos os critérios e os procedimentos para seleção e
avaliação das técnicas utilizadas para proteção ambiental dos recursos
hídricos, a partir de documentos elaborados pelo empreendedor e de
observações coletadas em campo.
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Os documentos e os relatórios técnicos de acompanhamento das obras
do

Trecho

Sul

Desenvolvimento

do

Rodoanel

Rodoviário

foram

S.A.,

disponibilizados

empresa

estatal

pela

Dersa

responsável

-

pelo

gerenciamento da execução das obras, conforme segue:
• EIA/RIMA do empreendimento, juntamente com os pareceres que
embasaram as licenças para realização das obras;
• PBA – Plano Básico Ambiental da fase construtiva e de operação;
• AAE - Avaliação Ambiental Estratégica;
• Relatórios Mensais elaborados pelas supervisoras ambientais dos cinco
lotes de obras;
• Relatórios Ambientais Semestrais elaborados pela Gerência de meio
ambiente da Dersa;
• Relatórios de solicitação de licenças ambientais;
• Relatórios sobre a qualidade d’água das fases pré-construtiva,
construtiva e de operação do empreendimento, elaborados pelo IIEGA
(Instituto Internacional de Ecologia e Gestão Ambiental);
• Relatórios técnicos de acompanhamento ambiental do IPT - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas;
• Projeto completo do empreendimento, com os desenhos do sistema de
drenagem definitivo das obras;
• PACs – Planos Ambientais da Construção elaborados pelas construtoras
responsáveis pela execução das obras; e
• Certificados de Conformidades Ambientais – CCAs.
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2 RODOVIAS E MEIO AMBIENTE

2.1 Rodovias no Brasil e em São Paulo
As estradas brasileiras tiveram sua construção iniciada apenas no
século XIX, e as rodovias surgiram apenas na década de 1920, primeiro no
Nordeste, em programas de combate às secas. Em 1928 foi inaugurada a
primeira rodovia pavimentada, a Rio-Petrópolis, hoje Rodovia Washington Luís.
A partir das décadas de 1940 e 1950, a construção de rodovias ganhou
poderoso impulso devido a três fatores principais: a criação do Fundo
Rodoviário

Nacional,

em

1946,

que

estabeleceu

um

imposto

sobre

combustíveis líquidos, usado para financiar a construção de estradas pelos
Estados e pela União; a fundação da Petrobrás, em 1954, que passou a
produzir asfalto em grande quantidade; e a implantação da indústria
automobilística nacional, em 1957.
A mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília levou à criação de
um novo e ambicioso plano rodoviário para ligar a nova capital a todas as
regiões do país. Entre as rodovias construídas a partir desse plano, destacamse a Brasília-Acre e a Belém-Brasília, que se estende por 2 070 km, um terço
dos quais através da selva amazônica.
Em 1973 passou a vigorar o Plano Nacional de Viação, que modificou e
definiu o sistema rodoviário federal. Compõe-se o Sistema Federal de: (1) oito
rodovias radiais, com ponto inicial em Brasília e numeração iniciada por zero;
(2) 14 rodovias longitudinais, no sentido norte-sul, com numeração iniciada em
um; (3) 21 rodovias transversais, no sentido leste-oeste, com numeração
iniciada em dois; (4) 29 rodovias diagonais, cuja numeração começa em três; e
(5) 78 rodovias de ligação entre cidades, com numeração iniciada em quatro.
Entre as rodovias mais modernas do Brasil, estão a Presidente Castelo
Branco, que liga São Paulo à região Centro-Oeste; a Torres-Osório, no Rio
Grande do Sul; a Rio-Santos, que, como parte da BR-101, percorre o litoral dos
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Estados do Rio de Janeiro e São Paulo; e a Rodovia dos Imigrantes, que liga
São Paulo a Santos.
As dificuldades econômicas do país a partir do final da década de 1970
causaram uma progressiva degradação da rede rodoviária. A construção de
novas

estradas

foi

praticamente

paralisada

ou

se

manteve

apenas

setorialmente e em ritmo muito lento, deixando a manutenção de obedecer a
requisitos elementares. Tal situação acarretava perda de vidas em acidentes e
atropelamentos, sem contar os graves prejuízos causados a setores essenciais
da economia.
2.2 A Inserção da Variável Ambiental nas Obras Rodoviárias
As obras rodoviárias tiveram de incorporar a variável ambiental na
elaboração de estudos, projetos e planejamento devido aos novos critérios
ambientais que foram incorporados ao processo de AIA – Avaliação de
Impactos Ambientais, desde a proposição da Resolução Conama 001/86 até a
legislação ambiental específica. Esses aspectos devem levar em consideração
todas as etapas do ciclo de vida desse empreendimento:
O modo pelo qual o instrumento de AIA estruturou-se, o
envolvimento e compromisso de administradores, políticos e
público estão geralmente concentrados nos estágios iniciais do
processo do que na etapa da sua implantação.
Consequentemente, os métodos utilizados na análise pósdecisão são menos desenvolvidos que aqueles para a prédecisão. Contudo, é possível empregar muitos procedimentos
utilizados na pré-aprovação para a fase posterior (GALLARDO,
2004, p. 41).

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) designa uma série de
procedimentos, ferramentas e metodologias utilizadas por organizações
públicas ou privadas voltadas ao planejamento e à gestão ambiental. É um dos
instrumentos do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para descrever,
classificar e propor medidas para minimizar os impactos ambientais de um
empreendimento. Surgiu com o objetivo de antever consequências futuras
sobre a qualidade ambiental acerca de decisões tomadas na atualidade. Suas
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ações são fundamentadas na prevenção, na minimização, na correção ou na
compensação de impactos ambientais (GALLARDO, 2004 e SÁNCHEZ, 1991
apud RIDENTE JÚNIOR, 2008, p. 36).
A conservação do meio ambiente foi encarada, por muito tempo, como
uma atividade secundária, muitas vezes nem considerada por grande parte dos
empresários e dirigentes públicos responsáveis pelo planejamento e pela
execução dos chamados projetos de desenvolvimento, dentre os quais se
incluem os empreendimentos rodoviários (VICENTINI, 1999 apud COSTA,
2010).
De acordo com Boff (2003, apud COSTA, 2010, p. 69), felizmente já
ocorreram algumas ações na tentativa de adequar as obras rodoviárias à nova
conjuntura atual, ao contrário do que acontecia até a década de 1980, quando
o aspecto ambiental não era considerado como um todo, envolvendo outros
aspectos que não os meramente associados ao corpo estradal, como, por
exemplo: plantio de árvores e proteção de taludes.
Segundo Romanini (2000), vários procedimentos ecológicos vêm sendo
tomados pelos países do mundo todo no sentido de envolver a política
ambiental também nesse setor. Trata-se de atividades de proteção de
ecossistemas que se integram com a rodovia, como o controle da supressão de
vegetação e programas de plantio, manejos de incêndios, passagens de fauna
e medidas para reduzir a poluição atmosférica, entre outros.
As empresas responsáveis pela ampliação, pela construção e pela
operação de rodovias se deparam hoje com esses critérios ambientais que
buscam diminuir os impactos causados pelas obras. Com isso, novas técnicas
e programas ambientais vão surgindo a cada nova obra rodoviária, visando
sempre adaptar o processo construtivo tradicional aos novos critérios
ambientais.

Segundo Marques et al. (1998):
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No final dos anos 80, aspectos ambientais foram decisivos para
a reprovação do projeto da rodovia do Sol, no processo de
licenciamento. A implantação de um novo corredor viário
transpondo a Serra do Mar, entre o Vale do Paraíba e São
Sebastião, acarretaria impactos ambientais significativos sobre
os meios físico e biótico, além daqueles sobre o meio
antrópico, quanto à indução de ocupação de áreas protegidas e
apropriação de zonas de mananciais. A duplicação de outra
importante rodovia, no início dos anos 90, a Fernão Dias, foi
justificada pela criticidade da capacidade de tráfego e alto
índice de acidentes fatais. Devido aos impactos significativos
associados, foram propostos programa de relocação de favelas
e exigências específicas para a travessia do Parque da
Cantareira, que se constitui em áreas de proteção ambiental e
onde há mananciais de abastecimento metropolitano. (apud
GALLARDO, 2004, p. 49)

A construção da segunda pista da Rodovia dos Imigrantes – SP-160 –
pode ser considerada uma das primeiras obras em que houve grande destaque
na conciliação da variável ambiental durante essa fase:
O acompanhamento ambiental da pista descendente da
Rodovia dos Imigrantes consistiu em uma experiência inédita e
bem-sucedida da inserção da variável ambiental no setor da
construção rodoviária paulista. A etapa pós-aprovação do
processo de AIA revelou ser uma ferramenta poderosa de
gestão. O acompanhamento demonstrou que, embora gere
custos e possa evidenciar problemas e eventuais fragilidades
no tratamento das questões ambientais pelo empreendedor, o
que poderia desestimular sua adoção, pode também trazer
ganhos, não somente para a sociedade em geral, como para o
próprio proponente (GALLARDO, 2004, p. 263).

O Estado de São Paulo tem também como desafio concluir, seguindo
esses critérios ambientais, a construção do Rodoanel Governador Mário
Covas, uma rodovia de aproximadamente 170 km em torno da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), dos quais já concluiu 90 km com o
término dos trechos Oeste e Sul, prevendo o início dos trechos Leste e Norte
para início de 2011 (Dersa, 2009).
A construção desses trechos do Rodoanel que já estão em operação
(Oeste e Sul) teve seus respectivos procedimentos atuais de licenciamento
ambiental por meio do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA,
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diferentemente do caso da grande maioria de rodovias do país, conforme
descreve Costa (2010):
Verifica-se, assim, que no setor rodoviário a estruturação
formal dos assuntos ambientais é bastante recente e ainda
vem enfrentando muitos desafios para gerir e regularizar as
malhas viárias, sobretudo quanto aos aspectos legais, onde a
maioria das rodovias ainda não apresenta licenças de
operação. Este fato pode explicar em parte a pouca maturidade
existente da gestão ambiental no setor rodoviário (COSTA,
2010, p. 79).

O processo construtivo de obras rodoviárias do país sairá ganhando com
as práticas ambientais adotadas nessas grandes obras, como, por exemplo, no
caso do Rodoanel e da Rodovia dos Imigrantes, considerando que ainda resta
muito por se fazer quando comparamos as rodovias do Estado de São Paulo
em relação à malha brasileira. De acordo com Romanini (2000), no Estado de
São Paulo existem cerca de 230.000 km de rodovias (13% das rodovias do
país), considerando-se rodovias federais, estaduais e municipais, sendo que,
desses, menos de 30.000 km são pavimentados (20% das rodovias
pavimentadas do País estão em São Paulo, Estado que tem 13% de suas
rodovias pavimentadas).
2.3 Impactos Ambientais Associados a Rodovias
De acordo com Gallardo (2004),
projetos rodoviários implicam impactos consideráveis sobre a
qualidade ambiental da área onde são construídos. A
construção de uma rodovia causa irreversíveis mudanças pela
sua presença física. Os tipos de intervenções que deflagram os
impactos são variados, e essas ações imprescindem de
medidas de mitigação e compensação, cuja eficácia deve ser
um aspecto relevante a ser monitorado nos estágios pósdecisão.

Os

recursos

hídricos

são

impactados

pelas

obras

rodoviárias,

principalmente durante o processo construtivo, devido à mudança de fluxo de
drenagens, supressão de vegetação e movimentação de terra, que podem
causar, durante períodos chuvosos, erosões e carreamento das partículas de
solo a cursos d’água, lagos e represas, resultando em assoreamentos.
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De acordo com a FESPSP (2004),
a intensidade do impacto ambiental dessas obras deve ser
entendida como a composição dos fatores referentes à
extensão e dimensão da movimentação de terra (cortes e
aterros) e das fragilidades naturais dos terrenos, sendo que a
suscetibilidade à erosão é um destes fatores. Nos trechos com
movimentação de terra mais expressiva (taludes de corte
contínuos e altos/maiores que 20 m de altura) e em terrenos
mais movimentados (morros e morrotes),o impacto tende a ser
mais intenso e, consequentemente, as medidas de mitigação
também precisam ser mais abrangentes e rigorosas.

Os impactos ambientais aos recursos hídricos no processo construtivo
de uma obra rodoviária podem estar presentes em várias etapas, conforme
descrição do IPT (2008):
A alteração no regime fluviométrico de cursos d’água decorre
de uma associação de atividades, tais como a pavimentação
da faixa de domínio, supressão de vegetação, compactação do
solo e execução de obras de arte correntes e especiais, que
causam redução da permeabilidade da superfície do terreno,
implicando aumento do volume e da velocidade de escoamento
das águas pluviais. Quando ocorre durante a construção, pode
ser temporário, quando vinculado às diretrizes de drenagem
provisória implantadas nas frentes de obra, ou definitivo,
quando decorrente da implantação do projeto definitivo de
drenagem da faixa de domínio. A intensidade desse impacto,
entretanto, é função das características das sub-bacias, que
pode variar de média a alta. As consequências indiretas desse
impacto podem incluir erosão fluvial e inundações localizadas
em áreas previamente não inundáveis (IPT, 2008, artigo p.7).

Ainda, segundo o IPT (2008),
a alteração dos níveis de turbidez dos corpos hídricos ocorre
nas áreas de solo exposto durante os trabalhos de
terraplenagem e na utilização das áreas de empréstimo e botafora, devido ao carreamento de sedimentos pelas águas
pluviais em direção aos cursos d’água mais próximos. Todos
os canais que drenam áreas atravessadas pela rodovia, a
princípio, são potenciais elementos para sofrerem com o
aumento da turbidez. Também são vulneráveis os canais de
drenagem e a jusante de depósitos de materiais excedentes,
áreas de empréstimo e outras áreas de apoio.
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2.4 Programas e Medidas Ambientais: Mitigação de Impactos sobre Recursos
Hídricos em Obras Rodoviárias
Para análise, verificação e aplicabilidade das medidas de controle
ambiental e mitigatórias durante as obras rodoviárias, são elaborados
previamente documentos específicos que relacionam as ações que deve ser
tomadas, bem como programas a serem implantados durante todo o ciclo de
vida do projeto rodoviário, tais como o Plano Básico Ambiental e o Plano de
Controle Ambiental, (VICENTINI, 1999 apud COSTA, 2010, p.101).
De acordo com Costa (2010), os programas ambientais apresentados no
EIA, necessários para evitar, controlar, mitigar ou compensar impactos
ambientais durante a execução e a operação de empreendimentos rodoviários,
constituem-se em uma das exigências ambientais para a concessão ao
empreendedor das licenças ambientais.
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3 ESTUDO DE CASO: TRECHO SUL DO RODOANEL
3.1 Histórico do Processo de Licenciamento do Rodoanel
Segundo a Dersa (2004), a concepção do Rodoanel Mário Covas foi
precedida de inúmeras propostas de viabilização de uma via perimetral que
articulasse as rodovias de acesso à RMSP entre si e com os principais eixos
viários metropolitanos.
Na sua atual configuração, o empreendimento foi desenvolvido a partir
de 1995, e incorporou, desde o início, uma preocupação com uma adequada
inserção urbano-ambiental. Nas fases iniciais de planejamento, por meio de um
Termo de Cooperação Técnica, assinado em 03/09/1996 entre as Secretarias
Estaduais de Transportes, Transportes Metropolitanos (então responsável
pelos assuntos de gestão metropolitana) e a Secretaria do Meio Ambiente,
foram definidas diretrizes estratégicas para o empreendimento (DERSA, 2004).
Agrupadas em diretrizes rodoviárias e de transportes, diretrizes
ambientais e diretrizes de desenvolvimento metropolitano, o documento
resultante dos entendimentos entre as três Secretarias: (i) reconhece o
importante papel que o Rodoanel poderá desempenhar na estruturação do
espaço metropolitano e a necessidade de integração de políticas e ações
públicas, (ii) define restrições e condicionantes para o detalhamento do projeto
e sua implantação em áreas urbanas e de preservação ambiental e (iii)
estabelece a responsabilidade solidária das Secretarias pelo desenvolvimento
do projeto (DERSA, 2004).
Como parte das diretrizes ambientais, foi proposta, já àquela época
(1996), a realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica para o
empreendimento como um todo, que estabeleceria diretrizes mais detalhadas
para o projeto básico de engenharia e para os EIA/RIMAs dos diferentes
trechos a serem implantados (DERSA, 2004).
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A decisão política de implantação do empreendimento foi tomada em
1997 pelas três esferas de poder (a União, o Estado de São Paulo e a
Prefeitura de São Paulo). A portaria intergovernamental 001, de 04/02/1997,
criou um Grupo Técnico que: (i) ratificou as diretrizes estratégicas do
empreendimento; (ii) estabeleceu a prioridade de implantação do Trecho Oeste
(entre as Av. Raimundo Pereira Magalhães e a Rodovia Régis Bittencourt),
trecho de maior carregamento, com papel estratégico na interligação dos fluxos
provenientes do interior do Estado e na interligação dos fluxos provenientes do
interior do Estado e do Sul do País; e (iii) definiu a participação das três esferas
de poder nos investimentos necessários à implantação (DERSA, 2004).
Segundo a Dersa (2004), o Estudo de Impacto Ambiental do Trecho
Oeste foi realizado em 1997, obtendo-se a Licença Ambiental Prévia no mesmo
ano e Licenças de Instalação entre 1998 e 2000. Para os demais trechos, os
estudos prosseguiram de forma integrada, tendo a Dersa contado com o apoio
técnico da Emplasa para discussões sobre macroalternativas de traçado e
definição de diretrizes para o projeto funcional. O processo envolveu a
participação dos municípios com território atravessado pelos traçados em
estudo, bem como das Secretarias Estaduais responsáveis pelas políticas
públicas setoriais com interfaces a serem definidas com o empreendimento. As
conclusões foram consolidadas em um documento final em novembro de 2000
(DERSA/EMPLASA, 2000).
Durante o período de construção do Trecho Oeste, foram realizados os
estudos ambientais dos demais trechos, consolidados no EIA/RIMA dos
Trechos Norte, Leste e Sul, concluídos em 2002 (DERSA/PROTAN, 2002). Nas
Audiências Públicas realizadas para análise desse documento, emergiu uma
demanda

pela

incorporação

de

um

enfoque

socioambiental

e

de

desenvolvimento urbano mais explícito e abrangente, bem como dúvidas
quanto ao papel do empreendimento na dinâmica urbana do anel periférico,
especialmente quanto aos riscos de potencialização dos conflitos existentes
entre a urbanização descontrolada e a proteção de mananciais e a preservação
de áreas de interesse ambiental (DERSA, 2004).
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De acordo com a Dersa (2004), ao mesmo tempo em que essas discussões
ocorriam, novos condicionantes levaram a uma revisão na estratégia de
implantação do empreendimento:
(i) Um novo cronograma de implantação: as restrições orçamentárias para
os próximos anos e as perspectivas em relação às possibilidades da
obtenção de novos financiamentos impedem a execução dos demais
Trechos, conforme o cronograma previsto no EIA/RIMA, segundo o qual
os Trechos seriam construídos quase simultaneamente, num período
máximo de 5 anos (entre 2003 e 2008).
Em julho de 2004, a Dersa apresentou à Secretaria do Meio Ambiente
uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do Programa Rodoanel, contendo
estudos sobre a viabilidade ambiental do Rodoanel Mário Covas como um
todo, e detalhando questões estratégicas associadas a sua implementação
gradativa, por trechos, em um horizonte de 15 anos, inclusive o licenciamento
ambiental, a começar pelo Trecho Sul.
A AAE foi submetida à avaliação do CONSEMA que, por meio da
Deliberação CONSEMA 27/2004, aprovou o licenciamento ambiental do
Rodoanel Mário Covas por trechos, com prioridade para o Trecho Sul, além de
recomendar a adoção da AAE e do Parecer Técnico CPRN/DAIA/143/2001
como Termo de Referência para a elaboração do EIA/RIMA.
Em 13/10/2004, a Dersa protocolou, no Departamento de Avaliação de
Impacto Ambiental (DAIA), o EIA/RIMA do Programa Rodoanel Mário Covas –
Trecho Sul Modificado.
Em março de 2010, o Trecho Leste recebeu Licença Prévia da SMA,
concedida, juntamente com o Trecho Sul, para o Consórcio de empresas
privadas que venceram o processo de concessão promovido pela Artesp.
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O Trecho Norte encontra-se em processo de análise do EIA/RIMA junto
à SMA e ao IBAMA sob responsabilidade da Dersa.
3.2 Trecho Sul do Rodoanel
O Rodoanel Mário Covas – Trechos Sul e Oeste – possibilita desviar da
malha urbana os maiores fluxos rodoviários de carga que cruzam a RMSP, que
são aqueles entre o sistema Anhanguera/Bandeirantes e o Porto de Santos.
Em estudos apresentados no EIA, é demonstrado que mais de 40% das
viagens de passagem pela RMSP estão localizadas na ligação das rodovias
Anhanguera/Bandeirantes e Castello Branco/Raposo Tavares com as rodovias
Anchieta/Imigrantes (acesso ao Porto de Santos).
O Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas tem aproximadamente 57 km de
extensão, com duas pistas separadas por canteiro central, bloqueadas, com
acessos controlados e velocidade diretriz de 100 km/h, com caracterização
equivalente à do Trecho Oeste, em operação, enquadrando-se, portanto, como
rodovia classe “0”, conforme classificação do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT. Nos 57 km dessa rodovia, existem quatro
acessos, nos entroncamentos com as rodovias Régis Bittencourt, Anchieta e
Imigrantes e com a Av. Papa João XXIII, em Mauá. O Rodoanel Mário Covas –
Trecho Sul conta com três faixas de rolamento em cada pista na maior parte do
seu traçado e um trecho com quatro faixas entre os entroncamentos com as
rodovias Anchieta e Imigrantes. Faz a ligação do Trecho Oeste, em operação,
na intersecção com a Rodovia Régis Bittencourt – BR 116, no Embu, com as
alças de acesso à Av. Papa João XXIII, em Mauá. Essas alças de acesso, com
4,4 km de extensão, têm o padrão rodoviário de duas pistas, com duas faixas
de rolamento separadas por canteiro central.
A faixa de domínio tem 130 m de largura nos trechos onde foi
implantado apenas o Rodoanel e 160 m nos trechos que foram compartilhados
com o Ferroanel. A largura da faixa de domínio projetada possibilita que, no
futuro, caso se mostre necessário, seja implantada a quarta faixa de rolamento
em cada pista do Rodoanel, bem como uma segunda via para o Ferroanel.
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A Dersa dividiu o projeto básico de engenharia em três lotes, com ordem
de estaqueamento considerando o início da codificação no Trecho Norte do
Rodoanel, vindo a seguir o Trecho Leste e, por fim, o Trecho Sul.
Portanto, o Trecho Sul foi subdividido nos lotes 31, entre a Av. Papa
João XXIII e a intersecção com a Rodovia dos Imigrantes, 32, entre a Rodovia
dos Imigrantes e a Av. Sadamu Inoue e, 33, entre a Av. Sadamu Inoue e a
Rodovia Régis Bittencourt.
Os principais parâmetros geométricos que foram adotados no projeto
executivo do Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul são os listados no quadro 1,
a seguir:

Descrição

Largura total mínima da faixa de domínio
Largura total mínima da faixa de domínio quando
compartilhada com o Ferroanel
Largura da faixa de rolamento
Largura do canteiro central
Largura do acostamento
Faixa de segurança (faixa entre as pistas e o canteiro
central)
Raio mínimo de curva horizontal
Superelevação máxima
Rampas
Gabarito vertical mínimo
Plataforma total (8 faixas de rolamento + canteiro central +
acostamentos + faixa de segurança + área de
drenagem)
Plataforma total (6 faixas de rolamento + canteiro central +
acostamentos + faixa de segurança + área de
drenagem)
Largura total de pavimentação (8 faixas de rolamento +
acostamentos + faixa de segurança)
Largura total de pavimentação (6 faixas de rolamento +
acostamentos + faixa de segurança)

Dimensão
130 m
160 m
3,6 m
11 m
3,0 m
1,0 m
375 m
8%
De 0,5 % a 4 %
5,5 m
52,8 m
45,6 m
36,8 m
29,6 m

Quadro 1 - Parâmetros geométricos do Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul
Fonte: EIA, vol. 1, p. 182.

A intersecção com a Rodovia dos Imigrantes foi implantada no km 26
dessa rodovia, onde se situa hoje o dispositivo de acesso ao bairro Batistini, no
município de São Bernardo do Campo, que foi remodelado. Foram
implementadas vias coletoras de modo a permitir todos os movimentos de
entrada e saída do Rodoanel, bem como no novo dispositivo de acesso ao
bairro Batistini, sem que ocorram interferências com o tráfego da Rodovia dos
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Imigrantes. Foi removida uma passarela existente no km 26+500 e construída
uma outra, adaptada à nova configuração da rodovia, no local.
A intersecção com a Rodovia Anchieta se localiza entre os km 26 e 27
dessa rodovia. A intersecção teve uma concepção geométrica que resultou em
longos ramos direcionais para a entrada e a saída do Rodoanel, afastando os
acessos da intersecção das rodovias. Essa configuração foi a que se
apresentou como a mais viável devido ao grande número de interferências
(poliduto da Petrobrás, adutoras da SABESP, gasoduto da COMGÁS e outros
usos antrópicos) que ocorrem no local da intersecção. Três passarelas
existentes foram substituídas por novas, adaptadas à configuração final do
trecho.
Foram implantados, ainda, oito retornos operacionais, que, em alguns
casos, serão instalados sob obras de arte especiais implantadas para travessia
de drenagem ou transposição de outra via.
A região de mananciais, onde foi implantado o Rodoanel Mário Covas –
Trecho Sul Modificado, apresenta como característica marcante uma grande
capilaridade em seu sistema de drenagem. Em razão desse fato, foram
atravessadas mais de 150 drenagens perenes em todo o trecho de rodovia.
Foram

utilizados

diversos

métodos

para

as

travessias

dessas

drenagens, com a utilização de obras de arte correntes, tais como bueiros
celulares, bueiros tubulares e bueiros ovoides, e obras de arte especiais.
Destacam-se como principais obras de arte especiais as travessias do rio
Embu-Mirim, da represa de Guarapiranga, do braço Bororé e do corpo principal
da represa Billings e de diversos sub-braços do braço do Rio Grande, também
da represa Billings.
Nos locais em que o Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul Modificado
atravessa trechos de várzea, foi sugerida pelo DAIA a utilização de pontes,
pistas elevadas, ou ainda aterros “drenantes/permeáveis”, executados sobre
enrocamento na base, de modo a garantir a continuidade do fluxo d’água na
várzea, não somente nos pontos de travessia de drenagens.
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3.3 Aspectos Ambientais do Trecho Sul do Rodoanel
De acordo com o EIA, a Área de Influência Indireta (AII) abrange 20
unidades de conservação integrantes do SNUC:
a)

UCs – Unidades de Conservação de proteção integral:

i)

Parque Estadual das Fontes do Ipiranga

ii)

Parque Estadual Chácara da Baronesa

iii)

Parque Estadual da Serra do Mar

iv)

Parque Natural Municipal do Pedroso

v)

Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba e

vi)

Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba.

b)

UCs de uso sustentável:

i)

APA – Área de Proteção Ambiental do Capivari-Monos (Municipal/São
Paulo)

ii)

APA do Carmo (Estadual)

iii)

APA Chácaras Embu Colonial (Municipal/Embu)

iv)

APA Haras de São Bernardo (Estadual)

v)

APA da Mata do Iguatemi (Estadual)

vi)

APA Mata de Santa Tereza (Municipal/Embu)

vii)

APA da Várzea do Rio Tietê (Estadual) e

viii)

Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu.

Também estão presentes na AII outras áreas legisladas de interesse
ambiental:
i)

Área Natural Tombada Chácara Tangará (Secretaria da Cultura)

ii)

Área Natural Tombada Haras de São Bernardo (Secretaria da Cultura)

iii)

Área Natural Tombada do Morro Grande (CONDEPHAAT)

iv)

Área Natural Tombada da Serra do Mar (CONDEPHAAT)

v)

Parque Ecológico do Tietê (Estado/DAEE)

vi)

Parque Ecológico do Guarapiranga (Estado/Programa de Saneamento
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Ambiental da Bacia do Guarapiranga)
vii)

Reserva Florestal do Morro Grande

viii)

Reserva Particular do Patrimônio Natural do Curucutu

ix)

Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) e

x)

Reserva da Biosfera
O Parque Natural Municipal do Pedroso (UC de proteção integral) e

a proposta APA Bororé-Itaim (UC de uso sustentado) são as únicas que se
encontram na Área de Influência Direta (AID) e na Área Diretamente
Afetada (ADA). Fora da AID, mas nas proximidades, registram-se:
•

UCs reconhecidas pelo SNUC: Parque Estadual Chácara da
Baronesa (proteção integral) e APA Haras de São Bernardo
(Estadual, de uso sustentável) e

•

Áreas protegidas não contempladas no SNUC: Parque Ecológico do
Guarapiranga (Estado/Programa de Saneamento Ambiental da Bacia
do Guarapiranga) e Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu.
O Parque Natural Municipal do Pedroso está localizado em Santo

André, com aproximadamente 850,6 hectares. Seus limites coincidem com
os da bacia hidrográfica do rio Pedroso. Criado pelo Decreto Municipal
9.790/1979 como Parque Regional, a Lei Municipal 7.733/1998, alterada
pela Lei 8.586/2003, elevou o Parque Regional do Pedroso à categoria de
Parque Natural Municipal (categoria definida pelo SNUC). Insere-se no
Maciço do Morro do Bonilha, área extensa em processo de tombamento no
CONDEPHAAT, que se estende por São Bernardo do Campo, Santo André
e Mauá.
O parque abriga uma favela (do Pintassilgo) e dois centros religiosos
(o “Desafio Jovem” e o “Santuário Ecológico”). É atravessado por duas vias
públicas (estradas do Montanhão e do Pedroso), e seu acesso não é
controlado.

Ressalte-se

que,

na

estrada

do

Montanhão,

circulam

caminhões transportando resíduos sólidos de SBC ao aterro sanitário Lara,
situado em Mauá. O parque inclui um viveiro e alguns equipamentos de
lazer e recreação (a maior parte, em péssimo estado), além de uma
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captação de água para abastecimento público de Santo André. Há um
funcionário responsável pela manutenção da área, sendo que a segurança
do parque é feita por rondas sistemáticas da Guarda Civil Municipal.
A proposta APA Bororé-Itaim (Municipal) localiza-se no município de
São Paulo, na subprefeitura do Socorro, sendo que, segundo informações
contidas no EIA, ela consta do Projeto de Lei 01-0384/2004 do Executivo,
publicado no Diário Oficial do Município em 12/08/2004, com as seguintes
características básicas:
•

Abrange aproximadamente 91 km², estendendo-se dos limites da
APA Capivari-Monos ao limite da mancha urbana metropolitana de
São Paulo, e contempla uma das últimas zonas rurais do município,
onde ocorrem remanescentes desenvolvidos da floresta ombrófila
densa em cerca de 36% da área proposta; inclui também bens
históricos tombados e em processo de tombamento.

•

Visa reprimir o avanço da ocupação urbana; proteger o patrimônio
histórico e cultural; promover a melhoria da qualidade de vida da
população local e servir como área “tampão” entre a mancha urbana
contínua da região metropolitana e a APA Capivari-Monos.
A APA Capivari-Monos foi criada em 2001, tem cerca de 250 km²

(equivalente a 1/6 do território do município de São Paulo) e está totalmente
inserida na APRM. Abrange parte das bacias hidrográficas dos rios Capivari
e Monos e das bacias de contribuição dos reservatórios de Guarapiranga e
Billings. Inclui, ainda, a nascente do rio Embu-Guaçu, principal formador do
reservatório de Guarapiranga. Cerca de 1/5 de sua área se sobrepõe ao
Parque

Estadual

da

Serra

do

Mar.

Na

paisagem

dominada

por

remanescentes da Floresta Ombrófila Densa, em diversos estágios da
sucessão secundária, incluem-se também: campos agrícolas; chácaras de
lazer e vilas antigas de importância histórica, bem como loteamentos
irregulares; além de uma importante feição geomorfológica: a Cratera de
Colônia, tombada pelo CONDEPHAAT em 1995, na qual se abrigam
ecossistemas singulares, tais como matas de turfeiras e campos brejosos.
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As Reservas da Biosfera são reconhecidas pelo artigo 41 da Lei
Federal 9.985/00 (SNUC), sendo que a AII insere-se em duas reservas da
biosfera:
a) a REBIO da Mata Atlântica, criada entre 1991 e 1993, que se
estende do Rio Grande do Sul ao Ceará e abrange 29 milhões de
hectares, incluindo quase todas as unidades de conservação da
floresta atlântica – suas zonas-núcleo de proteção integral. É uma
das maiores REBIOs do mundo e destina-se à conservação da
diversidade

biológica,

à

promoção

do

desenvolvimento

sustentável, à pesquisa científica e ao monitoramento ambiental
(FESP/DERSA, 2004).
b) a REBIO do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, parte
integrante da anterior, criada em 1994. Destina-se a proteger as
formações naturais remanescentes no entorno da metrópole e
estende-se por 1,5 milhões de hectares e 73 municípios, abrigando
mais de 10% da população brasileira.

3.4 Interferências do Trecho Sul sobre os Recursos Hídricos

Segundo a FESP (2004), a rede hidrográfica presente na Área de
Influência Direta do Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul está inserida
integralmente na UGRHI-06 Alto Tietê. As bacias hidrográficas às quais essa
rede pertence são:
•

a bacia do reservatório de Guarapiranga, em que o traçado intercepta,
inicialmente, um trecho da sub-bacia do rio Embu-Mirim, que
corresponde ao intervalo entre o início da AID no município de Embu até
o divisor de águas entre essa sub-bacia e a do corpo principal do próprio
reservatório na área urbanizada em torno da estrada do M’Boi Mirim, e,
posteriormente, uma última sub-bacia, desde o já mencionado divisor de
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águas com a sub-bacia do Embu-Mirim e os divisores com a bacia do
reservatório Billings. O traçado acompanha o rio Embu-Mirim desde a
Rodovia Régis Bittencourt até o ponto em que o rio faz uma mudança de
direção brusca em direção ao leste, em Itapecerica da Serra, rumo ao
reservatório de Guarapiranga. Nesse trecho o rio Embu-Mirim está
posicionado em uma planície sedimentar, entulhada por depósitos
recentes relacionados com o sistema de drenagem atual, e seu curso
apresenta padrão meandrante. O reservatório Guarapiranga é formado
pelo barramento do rio Embu-Guaçu, sendo que seus remansos atingem
os leitos do rio Embu-Mirim e do ribeirão Parelheiros. Esse último e o
córrego do Golfe Clube, além do rio Embu-Mirim, são importantes
contribuintes diretos do reservatório. O Rodoanel Mário Covas – Trecho
Sul cruza o reservatório Guarapiranga no seu ponto de maior
estreitamento, para que a implantação da obra não tivesse interferência
com a área submersa.
•

a bacia do reservatório Billings, em que se podem identificar duas
unidades territoriais: a do braço Bororé e corpo principal e a do braço do
Rio Grande. A primeira inicia-se no divisor de águas que delimita a bacia
do reservatório Guarapiranga e estende-se até a Rodovia Anchieta,
onde está a barragem que delimita a parte do braço do Rio Grande,
destinada ao abastecimento público. O reservatório Billings é formado
pelo barramento do rio Jurubatuba, na altura do distrito de Pedreira. O
reservatório recebe a contribuição de vários corpos d’água, como, por
exemplo, o rio Curucutu, o rio dos Monos, o ribeirão Taquacetuba, o
ribeirão Vermelho e o ribeirão Bororé, além da reversão do rio Pinheiros.
O reservatório Billings é compartimentado em braços, que são
denominados conforme os cursos d’água formadores mais importantes,
como, por exemplo, os braços do Rio Grande, do Taquacetuba e do
Bororé. O traçado do Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul atravessa o
braço Bororé e o corpo principal do reservatório. Esse trecho da bacia é
caracterizado por colinas e morrotes, formas de relevo sustentadas por
xistos migmatitos, granitos e, ainda, arenitos, siltitos e argilitos da
formação São Paulo, com drenagens de padrão subdendrítico. Na
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segunda unidade territorial, o braço do Rio Grande, conforme já
mencionado, foi isolado do restante do reservatório para ser utilizado
para o abastecimento público, com a captação, realizada pela SABESP,
situada na altura da travessia da Rodovia Anchieta. O traçado do
Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul, Modificado, nesse trecho,
acompanha o braço do Rio Grande em posição de topo ou meia
vertente,

cruzando

vários

contribuintes

de

primeira

ordem

do

reservatório. Os contribuintes do rio Grande apresentam padrão
subparalelo a subdendrítico, tendo em sua direção norte o divisor das
águas dessa bacia com a bacia dos afluentes do rio Tamanduateí, em
São Bernardo do Campo, Santo André e Mauá.
•

a bacia das cabeceiras do ribeirão dos Meninos e do córrego da
Serraria, afluentes do Tamanduateí, pequenas áreas ao norte da AID. O
traçado do Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul Modificado, a partir do
divisor de águas, desce por um interflúvio secundário até atingir o fundo
do vale do córrego da Serraria, marcado por uma planície estreita com
depósitos de aluviões recentes, mas que já se encontra profundamente
alterado pela construção de uma avenida. A drenagem apresenta
densidade reduzida, em comparação com a do rio Grande, e padrão
sub-retangular, talvez resultado da influência da estruturação do
substrato rochoso.
As bacias hidrográficas dos reservatórios Guarapiranga e Billings

pertencem à bacia hidrográfica do rio Pinheiros, e esse último e o rio
Tamanduateí são, por sua vez, contribuintes do rio Tietê.
Os usos da água na AID, assim como na RMSP e na bacia do Alto Tietê,
podem ser classificados como consultivos, englobando o abastecimento
humano e animal, a irrigação e o abastecimento industrial, e o não consultivo,
englobando a geração de energia elétrica, a pesca, a piscicultura, o
afastamento e a diluição de efluentes, os usos recreacionais e a navegação.
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De acordo com o EIA/RIMA, as concentrações observadas, via de regra
acima dos parâmetros da Resolução CONAMA n° 20/86, são indicativas do
lançamento de esgotos sanitários nos corpos d’água tributários dos
reservatórios, bem como nos próprios reservatórios. Em alguns pontos as
concentrações são menores, como no ponto de coleta situado no córrego Golfe
Clube, onde as concentrações podem ser relacionadas ao padrão de ocupação
existente na bacia, destacando-se as atividades agrícolas pelo uso de
fertilizantes. No córrego Parelheiros ocorrem concentrações mais elevadas dos
grupos fenóis e cianetos e de metais pesados, associadas a atividades
industriais.
A questão da contaminação dos sedimentos do reservatório Billings é
frequentemente associada ao longo período em que as águas do rio Pinheiros,
com altas cargas poluidoras, foram revertidas para o corpo principal do
reservatório, de modo a beneficiar a operação da usina Henry Borden, afetando
potencialmente os vários braços ou ramificações da represa.
De acordo com as informações constantes do Relatório da Qualidade
das Águas Interiores do Estado de São Paulo (CETESB, 2004), as amostras de
sedimentos coletados em 2003 em frente ao braço Bororé (no corpo central, na
entrada do braço) não apresentaram características físicas discordantes das
campanhas anteriores, realizadas em 1997, 1998 e 2002, caracterizando-se
pela elevada presença das frações silte e argila. Os resultados obtidos pela
CETESB indicam ainda uma significativa presença de matéria orgânica,
associada ao aporte de cargas orgânicas provenientes do canal do rio
Pinheiros (via bombeamento) e da própria bacia da Billings.
Ainda segundo o relatório da CETESB, embora não tenha sido
detectado nenhum efeito tóxico e mutagênico, a comunidade bentônica
apresentou-se alterada, com forte dominância do organismo mais tolerante,
inclusive a metais pesados.
De acordo com o EIA, complementarmente, o trabalho “Diagnóstico e o
Monitoramento do Assoreamento dos Reservatórios da Região Metropolitana
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de São Paulo”, desenvolvido pelo IPT, mediante convênio firmado com a
SABESP, indica para o braço Taquacetuba concentrações acima dos valores
de referência para os metais pesados cobre, zinco, chumbo e níquel em
amostras coletadas entre 0 e 24 cm do pacote de sedimentos do fundo do
reservatório. Ainda segundo esse trabalho, apenas os níveis superficiais do
perfil de sedimentos apresentam concentrações acima dos valores de
referência, enquanto sedimentos mais profundos apresentam concentrações de
metais pesados bem abaixo do limite referencial.

As principais interferências do traçado do Trecho Sul com os recursos
hídricos superficiais na ADA foram analisadas no EIA, segundo os parâmetros
dos tipos de relevo e de terreno; tipo, ordem e concentração da drenagem e
quanto ao porte e à forma da interferência na drenagem, se transversal ou
longitudinal.

O quadro 2, a seguir, apresenta as diferentes situações e interferências do
traçado selecionado com os principais corpos d’água interceptados. Nessa
descrição, ME indica ocorrências na margem esquerda e MD ocorrências na
margem direita.

Trecho entre
estacas
34255-34190

34190 – 34100

Trecho entre
estacas
34100 – 33920

33920 - 33870

Tipos de Terreno

Interferências com drenagens

Planície fluvial do rio Embu-Mirim. Terrenos muito
susceptíveis à interferência devido ao risco de
enchente e contaminação e à baixa capacidade de
suporte. Trecho já impactado por aterros
canalizados, urbanização e implantação da Régis
Bittencourt.
Morrotes sustentados por xistos de migmatitos de
paleossoma xistoso. Terrenos susceptíveis à
interferência devido a problemas de erosão quando
ocorre a remoção do solo superficial.

Ao longo de todo o trecho situado na
planície fluvial.

2 planícies fluviais de canais de 10ª e
7ª ordem.

Tipos de Terreno

Interferências com drenagens

Uma pista segue pela esquerda e outra pela
margem direita, afetando morrotes sustentados por
xisto e migmatitos de paleossoma xistoso. Terrenos
susceptíveis à interferência devido a problemas de
erosão quando ocorre a remoção do solo
superficial.
Morrotes
sustentados
por
migmatitos
de
paleossoma xistoso. Terrenos susceptíveis à
interferência devido a problemas de erosão quando
ocorre a remoção do solo superficial.

Cerca de 2000 m da planície fluvial
do rio Embu-Mirim, em vários
trechos. Na ME, planície fluvial na foz
de 4 canais (4ª, 5ª, 6ª e 27ª ordem).
Na MD, planície fluvial na foz de 3
canais (3ª, 17ª e 35ª ordem).
Na ME afeta a foz de um canal de
11ª ordem e 4 canais de 1ª ordem.
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33870 -33680

33680 -33630

33630 – 33440

33440 – 33320

33320 – 33295
33295 – 33260

33260 – 33175
33175 – 33143

33143-33033

33033 – 32737

32737 – 32500

Trecho entre
estacas
32500 – 32326

32326 – 32290
32290 - 32185

32185 – 32104
32104 – 32000

Uma pista segue pela margem esquerda e outra
pela margem direita. Na ME, afeta morrotes e, na
MD, afeta colinas e morrotes, ambos sustentados
por xisto e migmatitos de paleossoma xistoso. Na
ME, terrenos susceptíveis à interferência e à
problemas de erosão quando ocorre a remoção do
solo superficial. Na MD, terrenos pouco
susceptíveis.
Planície
fluvial.
Terrenos
por
migmatitos
susceptíveis à interferência com problemas de
erosão quando ocorre a remoção do solo
superficial.
Morrotes sustentados por migmatitos. Terrenos
susceptíveis à interferência com problemas de
erosão quando ocorre a remoção do solo
superficial.
Colinas e morrotes sustentados por sedimentos
terciários
e
migmatitos.
Terrenos
pouco
susceptíveis à interferência, problemas localizados
de erosão – em sulcos e laminar.
Trecho assoreado do rio Embu-Guaçu, no
reservatório de Guarapiranga.
Colinas e morrotes sustentados por sedimentos
terciários e xistos. Terrenos pouco susceptíveis à
interferência, problemas localizados de erosão –
em sulcos e laminar.
Morrotes sustentados por xistos. Terrenos
susceptíveis à interferência e problemas de erosão
quando ocorre a remoção do solo superficial.
Colinas e morrotes sustentados por xistos.
Terrenos pouco susceptíveis à interferência,
problemas localizados de erosão – em sulcos e
laminar.
Morrotes
sustentados
por
xisto.
Terrenos
susceptíveis à interferência problemas de erosão
quando ocorre à remoção do solo superficial.
Colinas e morrotes sustentados por migmatitos e
granitos.
Terrenos
pouco
susceptíveis
a
interferência, problemas localizados de erosão –
em sulcos e laminar – e de presença de matacões.
Morrotes em granitos e migmatitos. Terrenos
susceptíveis à interferência, problemas de erosão
quando ocorre a remoção do solo superficial e pela
presença de matacões.

Na ME, planície fluvial na foz de 6
canais (1ª, 5ª, 6ª e 8ª ordem). Na MD,
afeta cerca de 2350 m da planície
fluvial do rio Embu-Mirim, em vários
trechos, e a foz de 4 canais com
hierarquia superior a canais ordem
incluindo-se o ribeirão Itaquaxiara.
Cerca de 1.00 m dentro da planície
fluvial do ribeirão Itaquaxiara.
Planície fluvial de dois canais de
hierarquia superior à 30ª ordem; 3
nascentes, 1 vale erosivo de 2ª
ordem, e um trecho de 1.200 m,
paralelo ao canal fluvial.
2 nascentes e 1 vale erosivo de 2ª
ordem.

2 nascentes e 1 vale erosivo de 6ª
ordem.
1 nascente, 3 canais erosivos de 1ª
ordem e 1 planície fluvial de 19ª
ordem.
2 nascentes, 1 planície fluvial de 16ª
ordem e aterramento de 300 m de
canal erosivo de 1ª ordem.
3 nascentes, 1 planície fluvial de 18ª
ordem, 4 canais erosivos de 1ª ordem
e 1.300 m em percurso paralelo ao
curso d’água.
400 m de planície fluvial do ribeirão
Parelheiros (ou do Caulim).
4 nascentes, vales erosivos de 6
canais de 1ª e 2ª ordem, 1 canal de
9ª ordem, 3 planícies fluviais e
aterramento de cerca de 500 m de
um canal de 4ª ordem.

Tipos de Terreno

Interferências com drenagens

Colinas e Morrotes em migmatitos e xistos.
Terrenos pouco susceptíveis à interferência;
problemas localizados de erosão – em sulcos e
laminar.

8 nascentes, vales erosivos de 3
canais de 1ª e 2ª ordem e 1 de 9ª
ordem.

Reservatório Billings
Colinas e morrotes em sedimentos terciários e
granitos.
Terrenos
pouco
susceptíveis
à
interferência, problemas localizados de erosão –
em sulcos e laminar – e pela presença de
matacões.
Reservatório Billings
Colinas e morrotes em granitos. Terrenos pouco
susceptíveis à interferência, problemas localizados
de erosão – em sulcos e laminar – e pela presença
de matacões.
Colinas e morrotes em granitos e xistos. Terrenos

4 nascentes, vales erosivos de 2
canais de 1ª e 2ª ordem, aterramento
de 450 m de um canal de 1ª ordem e
de um canal de 3ª ordem.

2 nascentes, vales erosivos de 4
canais de 1ª e 2ª ordem e 1 de 4ª
ordem.
A rodovia intercepta vales erosivos
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32000 – 31850

31850 – 31820

31820 – 31777
31777 – 31345

31345 – 31175

31175 – 31095

31095- 31068

31068 – 30970

30970 – 30875

pouco susceptíveis à interferência, problemas
localizados de erosão em sulcos e laminar e de
presença de matacões. Separação do traçado da
ferrovia.
Morrotes e morros em xisto. Terrenos com
susceptibilidade moderada/alta à interferência.
Separação do traçado da ferrovia.
Colinas e morrotes em xistos. Terrenos pouco
susceptíveis à interferência, problemas localizados
de erosão – em sulcos e laminar.
Morrotes e morros em xisto. Terrenos com
susceptibilidade moderada/alta à interferência.
Trechos próximos às margens do reservatório.

Colinas e morrotes em xistos e migmatitos.
Terrenos pouco susceptíveis à interferências,
problemas localizados de erosão em sulcos e
laminar. Trechos próximos às margens do
reservatório.
Morrotes e morros em xisto, migmatitos e granitos.
Terrenos com susceptibilidade moderada/alta à
interferência e problemas localizados devido a
presença de matacões.
Colinas e morrotes em granitos. Terrenos pouco
susceptíveis à interferência, problemas localizados
de erosão – em sulcos e laminar – e pela presença
de matacões.
Morrotes e morros em granitos. Terrenos com
susceptibilidade moderada/alta à interferência e
problemas localizados devido à presença de
matacões.
Colinas e morrotes em xisto, migmatitos e granitos.
Terrenos pouco susceptíveis à interferência,
problemas localizados de erosão – em sulcos e
laminar – e pela presença de matacões.

de 4 canais (2ª, 3ª, 4ª e 5ª ordem).
A ferrovia intercepta 2 nascentes e
vales erosivos de 3 canais de 1ª e 2ª
ordem.
A rodovia intercepta vales erosivos
de 2 canais de 1ª e 2ª ordem.
A ferrovia intercepta 1 nascente e
vales erosivos de 1 canal de 1ª
ordem.
4 nascentes e aterramento de 250 m
de um canal de 1ª ordem.
13 nascentes, vales erosivos de 7
canais de 1ª e 2ª ordem, planícies
fluviais de canais de 4ª, 7ª, 8ª, 10ª e
13ª ordem, aterramento de 500 m de
um canal de 6ª ordem e 2 travessias
de vales no reservatório.
7 nascentes, 3 travessias de vales no
reservatório e 2 pontos da planície
fluvial do córrego do Pedroso.
Aterramento de 1.100 m de um canal
de 9ª ordem, inclusive da planície
fluvial.
3 nascentes, vales erosivos de 2
canais de 1ª e 3ª ordem.
5 nascentes, vales erosivos de 4
canais (1ª , 2ª, 6ª e 8ª ordem).
5 nascentes e aterramento de 800 m
da planície fluvial do córrego da
Serraria.

Quadro 2 - Principais interferências do traçado preferencial com cursos d’água na ADA.
Fonte: EIA – Vol. III p. 155.
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4 AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS DA FASE DE CONSTRUÇÃO DO TRECHO SUL DO RODOANEL

4.1 Características do ambiente afetado: processos de dinâmica superficial e
recursos hídricos e principais características do meio físico e das drenagens
afetadas
Os padrões do comportamento geotécnico dos terrenos da AII do Trecho
Sul do Rodoanel foram baseados em Nakazawa (1994 apud EIA), que utiliza
como fatores a constituição do substrato rochoso e produtos de sua alteração,
as amplitudes das formas de relevo e a declividade das encostas. De acordo
com a FESP (2004), foram identificadas três unidades principais:

1.

Áreas com suscetibilidade alta a processos erosivos e média a
movimentos de massa. Esses terrenos, que caracterizam a maior parte
da AlI, correspondem a relevos de morrotes alongados paralelos,
sustentados por rochas do embasamento cristalino ou por sedimentos
terciários. Os solos superficiais são argilosos, com espessura superior a
1 m, e resistentes à erosão. Os saprolitos são argilo-siltosos, por vezes
micáceos,

de

baixa

coesão

e

francamente

erodíveis.

Como

consequência,

tais características tornam esses terrenos muito vulneráveis à
erosão induzida por obras de terraplenagem, quando é removido
o solo superficial e exposto o saprolito, ações que favorecem o
desenvolvimento de sulcos e ravinas e, consequentemente, o
assoreamento dos canais fluviais. FESPSP (2004).

Os movimentos de massa mais frequentes nessas áreas são o rastejo e
os escorregamentos planares, restritos às encostas com maiores
declividades.

A ocorrência

desses processos

é favorecida por

modificações inadequadas na geometria das encostas.
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2.

Áreas com suscetibilidade alta a movimentos de massa e a outros
processos erosivos: correspondem aos relevos de morros com serras
restritas, sustentados por rochas do embasamento cristalino. Os solos
superficiais são argilosos, com espessura inferior a 1 m. Os saprolitos
são argilo-siltosos, por vezes micáceos, com espessuras inferiores a 5
m. Rastejos e escorregamentos planares são processos frequentes e
intensos nesses terrenos. Processos erosivos lineares são favorecidos
pelas diferenças de textura entre o solo superficial e o saprolito. Esses
terrenos, portanto, são muito suscetíveis à erosão induzida pela
implantação de obras de terraplenagem.

3.

Áreas com suscetibilidade alta à inundação, recalques, assoreamento e
solapamento

das

margens

dos

cursos

d’água:

esses

terrenos

correspondem às planícies aluviais. Esses sedimentos aluviais, com
espessura variável e baixa capacidade de suporte, são suscetíveis à
ocorrência de recalques. É característica desses terrenos o nível freático
pouco profundo, ou mesmo aflorante, e as inundações sazonais.
4.1.1 Aptidão e fragilidade dos terrenos
Para representação da aptidão e fragilidade dos terrenos na AII, foi
apresentado no EIA um quadro sintético, o quadro 3, reproduzido a seguir e
elaborado com base nas informações contidas na Carta de Aptidão Física ao
Assentamento Urbano da Região Metropolitana de São Paulo (IPT; EMPLASA,
1990), que considera a amplitude das formas de relevo e declividade das
encostas, os tipos de rochas e solos associados e outras características do
relevo. Nota-se que ocorrem na AII três categorias de terrenos, com aptidão e
fragilidades distintas, conforme já mencionado.

A análise integrada das informações do substrato rochoso, do relevo e
da cobertura detrítica propiciou a elaboração de um mapa síntese do meio
físico na escala 1:10.000, a partir do qual foram avaliadas as fragilidades do
meio físico, conforme quadro 3:

Favorabilidade
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Relevo (IPT/Emplasa
1990)

Favorável

Colinas (1)

Características

amplitude: 40 - 70 m
declividade < 20%
vales abertos com planícies aluviais restritas
drenagem: baixa a média densidade
erosão laminar e em sulcos localizada e de baixa intensidade

amplitude: 60 - 90 m
declividade: 20 - 30%
encostas retilíneas a convexas
vales fechados com planícies aluviais restritas
condições topográficas favoráveis, mas com setores de encostas com
declividade > 30%
erosão laminar e em sulcos frequentes
pequenos escorregamentos localizados
Morros Baixos (3)
amplitude: 60 a 110 m
declividade: até 30%
perfis retilíneos a convexos ravinados
vales fechados e assimétricos com planícies aluviais estreitas
condições desfavoráveis em muitos setores das encostas
erosão laminar e em sulcos, frequente e intensa
ocorrência de rastejo e escorregamentos
Planícies Aluviais (4)
declividades: < 2% - planas
(ou de inundação)
nível freático raso
alagadiços e enchentes sazonais
estabilidade precária das paredes de escavação e recalque de
fundações
danificação de redes subterrâneas por recalque e do subleito das vias
devido à saturação do solo
amplitude: cerca de 150 m
Morros Altos (7)
declividades > 30%
perfis retilíneos a convexos com ravinas
vales fechados com planícies aluviais restritas
drenagem: alta densidade
encostas com estabilidade precária
escoamento superficial concentrado
reentalhe de drenagem
rastejos
escorregamentos planares e rotacionais
queda de blocos - processos frequentes
Quadro 3 - Critérios de aptidão e fragilidades dos terrenos da AII.
Fonte: Parecer Técnico nº 9.874 do IPT

Com restrições severas

Com restrições localizadas

Morrotes (2)

A AID insere-se na Bacia do Alto Tietê e atravessa especificamente, as
bacias de contribuição dos reservatórios Guarapiranga (rios Embu-Mirim,
Embu-Guaçu e Parelheiros ou Caulim) e Billings (vários afluentes do rio
Jurubatuba). Nos rios Embu-Guaçu, Embu-Mirim e Parelheiros são frequentes
as planícies aluviais bem desenvolvidas, enquanto na bacia do rio Jurubatuba
predominam canais erosivos e encaixados.
A AID está inserida, ainda, no Planalto Paulistano, em uma porção
caracterizada por relevos de colinas e morrotes, com altitude entre 800 e 850
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m, e morros com 900 a 950 m de altitude, sustentados por micaxistos, filitos,
migmatitos, granitos e gnaisses. Ocorrem, ainda, sedimentos terciários da
formação São Paulo e unidades correlatas, que sustentam formas de relevos
mais suaves e depósitos quaternários nas planícies aluviais.
Para a caracterização da AID, segundo o EIA, complementou-se, com
observações de campo, os dados secundários utilizados na caracterização da
AII. Os dados disponíveis foram, principalmente, as cartas de Aptidão Física ao
Assentamento Urbano elaboradas pelo consórcio IPT/Emplasa (1990), na
escala 1:50.000, e o mapeamento geológico-geotécnico apresentado no EIA
dos Trechos Norte, Leste e Sul (Dersa/Protran, 2002), na escala 1:10.000.
Foram utilizadas fotografias aéreas recentes em escala 1:20.000 (Base, 2002).
Os levantamentos de campo, realizados em fevereiro de 2004, serviram para
complementar a descrição e a caracterização das formas de relevo e de seus
condicionantes rochosos, da cobertura detrítica e dos processos erosivos e de
deposição atuantes.
A análise integrada das informações do substrato rochoso, do relevo e
da cobertura detrítica propiciou a elaboração de um mapa síntese do meio
físico na escala 1:10.000, a partir do qual foram avaliadas as fragilidades do
meio físico.
O quadro 4, a seguir, apresenta os principais processos do meio físico e
fragilidades do terreno associados aos terrenos que ocorrem nas unidades de
relevo da AID.
Planície fluvial (Pf)

Colinas e Morrotes
(CMT)

Morrotes (MT)

Nesses terrenos recentes predominam processos de deposição, pronunciados
durante as inundações, de sedimentos finos e areias, as últimas ao longo dos
canais fluviais ou no contato da planície com os relevos adjacentes, como
consequência da erosão laminar e dos ravinamentos nas encostas. O
predomínio de solos moles, a pequena profundidade do nível freático, as
porções alagadiças e os riscos permanentes de inundação tornam esses
terrenos muito susceptíveis à maior parte das intervenções antrópicas.
São pouco vulneráveis à ação de processos erosivos, em geral restritos à
erosão laminar ou em sulcos. Encostas mais íngremes dos morrotes podem
desenvolver rastejos.
Embora sejam terrenos pouco sensíveis a interferências antrópicas, a remoção
do solo superficial e consequente exposição ao saprolito pode resultar na
formação de sulcos e ravinas.
Em condições naturais, os morrotes são pouco susceptíveis a processos
erosivos que podem, contudo, ser induzidos por usos inadequados. Destacamse a erosão em sulcos, rastejos e pequenos escorregamentos, mais comuns
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Morrotes e Morros
(MTM)

nas vertentes com declividades acentuadas e nas cabeceiras de drenagem. O
risco de ocorrência de processos erosivos é maior nos casos de remoção do
solo superficial.
Apresentam susceptibilidade de moderada a alta a interferências, uma vez que
os processos erosivos podem ser pronunciados, ocorrendo frequentemente
ravinamentos, entalhes de drenagem, rastejos e escorregamentos localizados.

Quadro 4 - Processos do meio físico e fragilidades do terreno associados aos terrenos da AID.
Fonte: Parecer Técnico nº 9.874 do IPT

Na ADA, na área que será atravessada pela alternativa escolhida, a
análise do substrato rochoso, do relevo e da cobertura detrítica possibilitou
identificar, quanto à morfometria e à dinâmica superficial, quatro tipos de
terrenos, que ainda apresentam diferenciações quanto à fragilidade e aos
problemas associados ao comportamento do substrato rochoso. No EIA foram
consideradas as principais características e fragilidades dos terrenos para
avaliar as restrições e os impactos ambientais resultantes das intervenções
previstas. A seguir apresenta-se uma síntese dos atributos das quatro unidades
de relevo mapeadas na AID e na ADA:

•

Planícies fluviais (Pf), destacando-se as dos rios Embu-Guaçu, EmbuMirim e Parelheiros, largas e bem desenvolvidas, em geral limitadas por
relevos de Colinas e Morrotes (CMT) e Morrotes (MT). O substrato é
composto de sedimentos aluviais inconsolidados, com espessuras de 3
a 6,5 m, constituídos por argila orgânica, argila siltosa, areia fina argilosa
e, ocasionalmente, cascalhos. São suscetíveis a contaminação e
enchentes, erosão lateral e vertical do canal e deposição de finos
durante os períodos de enchentes, instabilidade de paredes de cortes e
escavações, recalques de fundações e danificações de redes de
distribuição de serviços subterrâneos e dos subleitos dos pavimentos
dos sistemas viários devido à saturação dos solos. O predomínio de
solos moles e com baixa capacidade de suporte, a pequena
profundidade do nível freático, as porções alagadiças e os riscos
permanentes de inundação tornam esses terrenos muito suscetíveis à
maior parte das intervenções antrópicas.
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•

Colinas e Morrotes (CMT). Ocorrem em altitudes entre 780 e 850 m,
possuem encostas com inclinação de 8 a 25%, amplitude entre 25 e 50
m e rampas de 150 a 400 m. Onde há substrato rochoso composto por
granitos, gnaisses e bandas graníticas dos migmatitos, os vales são, em
geral, abertos, e as planícies fluviais associadas contínuas e amplas. O
substrato pode ser formado por granitos, gnaisses, bandas graníticas
dos migmatitos, xistos, bandas xistosas dos migmatitos e sedimentos da
formação São Paulo. Nas áreas de ocorrência de substrato rochoso
constituído por granitos, gnaisses e bandas graníticas dos migmatitos,
predomina erosão laminar, em sulcos e ravinamentos localizados de
baixa intensidade, com maior frequência nos solos arenosos, com
processos erosivos mais intensos nos cortes. Nos locais em que
ocorrem matacões, poderá haver dificuldade em escavação e cravação
de estacas, bem como recalques diferenciais em fundações estruturais.
Nos locais com substrato rochoso constituído por xistos e bandas
xistosas dos migmatitos, poderá ocorrer a intensificação da erosão
decorrente da remoção do solo superficial, com evolução condicionada
pela xistosidade dos cortes, e maior probabilidade de escorregamentos
em função da foliação da rocha ser desfavorável à superfície do talude
de corte. Poderá haver, ainda, dificuldade de compactação em solos
siltosos e micáceos, que são propícios a processos erosivos. Quando o
substrato rochoso é formado por sedimentos da formação São Paulo, a
erosão laminar poderá se mostrar incipiente e ocorrer trincas por
ressecamento em áreas com sedimentos expostos. Os solos, nesses
terrenos, poderão apresentar elevados índices de consistência e
plasticidade, dificultando sua escavação e utilização como aterro.
Também poderão ocorrer instabilidades de taludes de cortes em função
de sua desagregação superficial. São terrenos pouco susceptíveis a
intervenções, com problemas localizados de erosão – em sulcos e
laminar.

•

Morrotes (MT), que também podem ser sustentados por xistos,
migmatitos, granitos e gnaisses, atingem de 780 a 850 m de altitude,
com amplitudes variando entre 30 e 75 m, possuem rampas de 100 a
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380 m e inclinação das vertentes variando entre 15 e 40%. Nos locais de
substrato rochoso constituído por granitos, gnaisses e bandas graníticas
dos migmatitos, os vales são estreitos e encaixados, a densidade da
drenagem é de média a alta, os canais são erosivos e as planícies
fluviais estreitas e descontínuas. Os processos erosivos são mais
intensos nos cortes e nos solos arenosos, podendo ocorrer erosão
laminar, em sulcos e ravinamentos localizados e de baixa intensidade.
Também poderá ocorrer dificuldade na escavação e cravação de
estacas, bem como recalques diferenciais em fundações estruturais em
função da ocorrência de matacões. Os terrenos onde ocorrem xistos e
bandas xistosas dos migmatitos estão sujeitos à ocorrência da
intensificação da erosão em sulcos pela remoção do solo superficial,
com evolução relacionada ao afloramento de material xistoso – rocha ou
solo de alteração de rocha – em cortes. Da mesma forma, quando a
foliação da rocha é desfavorável ao talude de corte, haverá maior
probabilidade de ocorrência de escorregamentos. Em condições
naturais, os morrotes são suscetíveis à interferência, com problemas de
erosão quando ocorre a remoção do solo superficial.
•

Morrotes e Morros (MTM), formas de relevo que atingem de 780 a 850 m
de altitude, com amplitudes de 60 a 145 m, rampas de 150 a 500 m e
vertentes com inclinação entre 25 a 45%. Onde o substrato rochoso é
composto por granitos, gnaisses e bandas graníticas dos migmatitos, os
vales são estreitos e encaixados com canais erosivos e encostas com
afloramentos rochosos e matacões sobre rocha. . Esses terrenos
possuem suscetibilidade a processos erosivos de moderada a alta
intensidade,

ocorrendo

frequentemente

ravinamento,

entalhe

de

drenagem e rastejo, com escorregamentos localizados, sendo mais
intensos nos taludes de corte. Nos locais onde ocorrem matacões,
também podem ocorrer dificuldades de escavação e cravação de
estacas, assim como recalques diferenciais em fundações estruturadas
assentadas sobre matacões. Nos locais de ocorrência de xistos e
bandas xistosas de migmatitos, a remoção do solo superficial poderá
causar a intensificação da erosão em sulcos com evolução condicionada
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à ocorrência de material xistoso nos cortes, com maior probabilidade de
ocorrência de escorregamentos quando a foliação da rocha é
desfavorável à superfície do talude de corte. Onde ocorrem solos
siltosos e micáceos, também poderá ocorrer dificuldade de compactação
adequada, o que favorece a erosão superficial Em função de suas
características, de acordo com o EIA, de forma geral os morrotes e os
morros apresentam suscetibilidade de moderada a alta a interferências.

4.2 Principais Técnicas de Controle (Tipologia e Características das Medidas)

As técnicas de controle para proteção de cursos d’água em obras
rodoviárias podem ser aplicadas levando em consideração diversos fatores,
como: planejamento das frentes de obras, condições climáticas, materiais e
equipamentos disponíveis, bem como dispor de um projeto de terraplenagem
que leve em consideração procedimentos para condução das águas de chuvas,
de modo provisório, até que sejam implantados dispositivos definitivos de
drenagem.
O Projeto de Drenagem Provisória tem por finalidade garantir que as
obras de terraplenagem estejam permanentemente preparadas para receber
chuvas, durante as fases mais críticas, em termos de riscos de erosão e
assoreamento.
Os problemas de caráter geológico-geotécnico que podem afetar os
taludes rodoviários, de corte ou de aterro, e as encostas naturais e outros
locais da via, tanto em solo como em rocha, gerando diversos tipos de
instabilização, ocorrem, basicamente, por falta do necessário conhecimento do
meio físico, levando a projetos inadequados e construções deficientes,
agravados quando não existe boa conservação das obras.

59
Entre os inúmeros casos que podem ocorrer, os mais frequentes no
País, típicos do nosso meio de clima tropical, são a erosão e os movimentos de
massa.
Os problemas que ocorrem em rodovias e que acabam prejudicando
cursos d’água estão relacionados aos cortes e aos aterros que terminam em
taludes, que devem permanecer bem equilibrados para evitar problemas com
chuvas

durante

o

período

das

obras.

Algumas

consequências

apresentadas na tabela 1, a seguir:

Tabela 1 - Principais problemas em taludes de rodovias do Estado de São Paulo.
Fonte: (Carvalho, 1991).

são
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De acordo com o DER (2007), deve-se evitar a formação de processos
erosivos, mitigar e/ou eliminar os processos formados; resguardar o corpo
estradal e as áreas lindeiras; garantir a segurança do usuário e proteger os
recursos hídricos, realizando-se os seguintes procedimentos:
Evitar a supressão de vegetação, limpeza de terreno e terraplenagem
em locais externos ao previsto para as obras, minimizando a área de
intervenção;
Evitar iniciar a limpeza, a supressão da vegetação e a terraplenagem
nos períodos chuvosos;
Iniciar as frentes de limpeza com, no máximo, 30 dias de antecedência
dos serviços de terraplenagem, evitando solo exposto;
Implantar dispositivos provisórios de contenção e direcionamento
ordenado de águas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes e aterros, tais como:

- Terraços, murunduns, camalhões, etc., formados em linhas ou em
curvas de nível, nos locais onde os serviços de terraplenagem forem
executados em rampas com declividades superiores a 12%, visando o
adequado direcionamento do escoamento pluvial;
- Barreiras de contenção feitas com manta geotêxtil, colocada às
margens dos cursos d’água, com o objetivo de reter os sedimentos,
mas permitir a passagem de água.
Executar revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro assim que
atingirem sua configuração final, utilizando-se da aplicação de
hidrossemeadura ou plantio de grama em placas;
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Realizar serviços de terraplenagem de acordo com especificações
técnicas cabíveis para cada tipo de terreno: em áreas de corte,
inclinação, altura, comprimento de rampa, etc. e áreas de aterro, limpeza
das fundações, compactação, inclinação dos taludes, etc.;
Instalar dissipadores de energia hidráulica e soleiras visando atenuar a
velocidade de escoamento da água para evitar/minimizar a ocorrência
de processos erosivos;
Proceder à checagem das especificações de projeto para as obras de
drenagem e proteção superficial em relação aos serviços executados e
realizar as adequações/correções sempre que necessário;
Implantar sistemas provisórios ou definitivos de proteção das margens
dos cursos hídricos, quando da construção de pontes. Os sistemas de
proteção das margens podem ser constituídos de: enrocamentos, riprap, revestimento vegetal ou outros que melhor se adequarem à
situação.
Formar bacias de contenção para retenção do escoamento pluvial e
acúmulo de sedimentos carreados, em linhas ou em curvas de nível,
com espaçamento variável de 5 a 10 metros, conforme declividade local;
Esses procedimentos devem ser aplicados levando em consideração as etapas
das obras, prevendo-se constantes manutenções, uma vez que as chuvas
intensas podem comprometer algumas dessas medidas, necessitando de
correções e adaptações durante o processo construtivo.

4.3 Técnicas Aplicadas no Trecho Sul do Rodoanel – SDP – Sistema de
Drenagem Provisória
Destacam-se

algumas

das

técnicas

utilizadas

pelas

empresas

construtoras responsáveis pelas obras, na busca do controle e da contenção
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dos sedimentos em suspensão por veiculação hídrica nas chuvas, conforme
apresentadas nas figuras abaixo:

a) Práticas conservacionistas de solo:

0,60 m
Min
Linha natural do terreno

Solo compactado

Fluxo

2:1 (H:V) de inclinação

DIQUE DE TERRA OU MURUNDUM COM VALA DE DRENAGEM
sem escala

Solo compactado

0,60 m
Min
Fluxo

Linha natural do terreno

DIQUE DE TERRA OU MURUNDUM
sem escala

Figura 2 – Terraceamento.
Fonte: IPT (2008)

• Terraceamento – Curvas de Nível
O terraceamento é uma forma de proteger o terreno no início das obras,
imediatamente após ser executada a limpeza e o destocamento da área. No
caso em que a área desmatada tenha que ficar por um período mais longo
exposta às chuvas, deve-se executar terraceamento.
Abaixo seguem as aplicações de terraceamento e curvas de nível,
aplicáveis a várias situações de proteção contra erosão e retenção de pico:
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Figura 3 – Valeta de proteção de encostas.
Fonte: DERSA (2009)

As fotografias 1 e 2 demonstram essas medidas nas obras do Trecho
Sul do Rodoanel:

Fotografia 1 – Valeta provisória para evitar
carreamento pela enxurrada.

Fotografia 2 – Terraceamento em região
íngreme.
Fonte: DERSA (2009)

Fonte: DERSA (2009)

b) Medidas estruturais:

Espaçamento entre os barramentos

A

L

B

Figura 4 - Pequenos barramentos com enrocamento em linha de drenagem perene ou
intermitente.
Fonte: IPT (2008).
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c) Barreiras de geotêxtil
S uperfície da água

Á gua turva
Es
c
sed o am e
n to
im e
de
n to
s

A
1

sedim entos
depositados

Sustentação (postes ou pontaletes)

Fluxo

Á gua "lim pa"

H

G eotêxtil

Figura 5 - Barreiras de geotêxtil.
Fonte: IPT (2008)

• Proteção de taludes de terraplenagem com manta geotêxtil ou lona
plástica
Uma das formas provisórias de proteção de taludes é a implantação de
geotêxtil ou manta plástica, conforme demonstrado na figura 6.
Taludes revestidos com lona plástica ou manta geotêxtil devem ser
empregados da forma correta, com grampeamentos equidistantes de, no
máximo, 1,50 m:

Figura 6 – Procedimento de implantação de geotêxtil para proteção de taludes.
Fonte: DERSA (2009)
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A utilização incorreta e a falta de grampeamento podem resultar em
problemas nos taludes de terraplenagem, conforme fotografia 3:

Fotografia 3 – Vista de talude protegido com
geotêxtil e, em primeiro plano, barreira de retenção
de finos.
Fonte: DERSA(2009)

Fotografia 4 – Implantação inadequada de manta
sobre taludes, sem grampeamento.
Fonte: DERSA (2009)

• Barreiras de retenção de finos
Uma importante complementação após a barragem de sedimentação,
que também pode ser utilizada em regiões amplas ou ao longo de cursos
d’água, são barragens de finos, que são constituídas de uma barreira com
material filtrante.
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Figura 7 – Esquema de implantação de uma barragem de retenção de finos.
Fonte: DERSA (2009)
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Fotografia 5 – Barragem para contenção de
finos.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 6 – Detalhe da implantação de
uma barragem de retenção de finos.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 7 – Cerca elaborada com estacas de
madeira e manta geotêxtil utilizada como filtro de
proteção do corta-rio.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 8 – Barramento com sacarias no
pé do aterro para contenção de sedimentos.
Fonte: DERSA (2009)

a) Bacias de detenção

Aterro

Entrada
Estabilizada

Proteção de saída

Extravazador
0.3 m
)
:H
(V

Tubulação

Vertedor tulipa

1:3

Inclinação lateral
1:3 (V:H)

Fluxo de
entrada

Espessura
de sedimento
depositado

Estabilização
da saída

Colares anti-percolação
Extravazador
PLANTA

Figura 8 - Bacia de retenção.
Fonte: IPT (2008)

CORTE

Bloco de anti-flutuação
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b) Proteção de taludes
Compactação dos taludes na camada final para contenção de finos e
erosão. Nesse caso, deve-se ter taludes com inclinação baixa, permitindo a
compactação, a ser executada com trator e pá carregadeira, conforme figura 9.

Figura 9 – Compactação de taludes com trator de esteira.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 9 – Taludes de baixa declividade sendo
compactados pelo trator de esteira.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 10 – Forma final de talude compactado.
Fonte: DERSA (2009)

69
c) Descida d’água tipo rápido

Para as descidas d’água tipo rápido, é necessária a proteção da crista
com execução de leiras, e a descida, devendo ser revestida. Esse revestimento
pode ser em lona plástica, madeira, manta geotêxtil, etc. A descida pode ou
não ser provida de dissipadores de energia.

Figura 10 – Descida de água provisória com manta, proteção lateral e amortecimento.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 11 – Vista para a jusante de uma
descida provisória protegida com geotêxtil.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 12 – Vista geral de uma descida
provisória usando madeira e plástico
(podendo ser reaproveitada varias vezes).
Fonte: DERSA (2009)
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Direcionar o fluxo d’água da plataforma do aterro para a descida e
colocar linhas de madeira ao longo da descida para dissipar a energia da água.

Figura 11 – Proteção de talude com leiras e descida d’água com rápidos provisórios em vala
com dispositivos de amortecimento.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 13 - Vista superior do processo de
descida do rápido provisório (processo de
montagem).
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 14 – Cavar uma vala na base da
descida preenchendo com lona plástica e
posteriormente cobrir com terra compactada
para engastá-la.
Fonte: DERSA (2009)
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Fotografia 15 – Vista geral do rápido
provisório conformado e funcionando.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 16 – Vista da montante do rápido
provisório cercado pelas leiras.
Fonte: DERSA (2009)

As descidas podem ser executadas sem a necessidade de grandes
escavações do solo. Executadas com estacas e revestidas em lonas plásticas,
geotêxtil e até mesmo em madeira.

Fotografia 17 - Vista geral da descida provisória sobreposta ao talude.
Fonte: DERSA (2009)
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d) Descida d’agua provisória – Escada
A descida d’água tipo escada é executada da mesma forma que a
descida tipo rápido. É utilizada para vazões maiores e em solos de menor
resistência.
Forma de montagem:
• Conformar o talude em forma de escada manualmente;
• Revestir com lona e sacarias nos degraus, laterais e entrada,
direcionando a água da plataforma do aterro para a descida, evitando
formação de erosões;
• Estaquear as sacarias;
• Cavar uma vala na base da descida preenchendo com sacaria e
posteriormente cobrir com terra compactada

Fotografia 18 - Vista ao longo da plataforma
com leira de proteção e descidas d’água.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 19 – Detalhe da descida d’água
com degraus (funcionamento adequado).
Fonte: DERSA (2009)

73

Fotografia 20 – Vista frontal de uma descida de água provisória com degraus.
Fonte: DERSA (2009)

e) Bacias de sedimentação
Abaixo algumas aplicações de barragens de sedimentos:

Figura 12 – Barragem de Sedimentação.
Fonte: DERSA (2009)
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Figura 13 – Cortes esquemáticos da barragem típica de sedimentação.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 21 – Detalhe da entrada de água com
a soleira rígida.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 22 - Detalhe da entrada de água com
a soleira rígida e a jusante protegida.
Fonte: DERSA (2009)

Além da barragem de terra, existem outros tipos de barragens
associadas a vertedores, conforme demonstrado no próximo item.
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f) Estruturas mistas para detenção e filtragem

D e p ó s it o s e c o

V a r iá v e l

V :H

1 :3 (

1 :2 (

V :H

)

filtr o d e s a íd a

)

D e p ó s it o ú m id o

v a r iá v e l
G e o tê x til
e n ro c a m e n to o u
e s tr u t u r a e m g a b iã o

T r a n s iç ã o
g r a n u lo m é t r ic a

Figura 14 - Bacias de retenção e filtragem.
Fonte: IPT (2008)

Fotografia 23 – Barragem para bacia de
sedimentação em gabião revestida com manta
geotêxtil (material filtrante).
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 24 – Barragem de proteção de
manancial executada em gabião com a face
externa em manta geotêxtil.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 25 - Barragem de retenção de
sedimentos conformada.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 26 – Barragem para bacia de
sedimentação em gabião revestida com
manta geotêxtil.
Fonte: DERSA (2009)
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g) Alternativas para corta-rios/desvios
Várias são as alternativas para corta-rios e desvios. O importante é que
sempre estejam protegidos contra a ação de processos erosivos e
dimensionados para os eventos adequados.
Seguem alguns exemplos práticos de curso d’água com e sem
revestimento, providos ou não de pequenos barramentos para diminuição da
velocidade de escoamento, contenção de finos e conformação desses cortarios.

Fotografia 27 – Corta-rio revestido em manta geotêxtil
Fonte: DERSA (2009)

Deve-se salientar que, muitas vezes, é importante reduzir a velocidade
do fluxo de água com a implantação de degraus ou barragens ao longo do
sentido do fluxo, conforme figura 15 e fotografias 28 e 29:
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Figura 15 – Detalhes de um canal de corta rios com implantação de barragens para a redução
da velocidade de escoamento.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 28 – Barragens
provisórias em corta-rio.
Fonte: DERSA (2009)

transversais

Fotografia 29 – Canal com revestimento em
geotêxtil, com revestimento de fundo
adicional em manta plástica e colocação de
barreiras em enrocamento lançado, com
objetivo de diminuição da velocidade,
contenção de finos e fixarão da manta ao
fundo.
Fonte: DERSA (2009)
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Figura 16 - Detalhe completo para a saída de bueiros provisórios.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 30 – Canal provisório na saída de
uma galeria - vista para montante.
Fonte: DERSA (2009)

Fotografia 31 - Canal provisório na saída de
uma galeria - vista para jusante.
Fonte: DERSA (2009)

Os procedimentos técnicos e soluções apresentadas neste item
constituem o referencial de boas práticas a ser utilizado para controle de
qualidade de água pelo aporte de sedimentos provenientes de movimentos de
terra durante a fase de construção de rodovias.
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4.4 Alternativas Técnicas Aplicadas na Construção do Trecho Sul

As alternativas para o controle ambiental e proteção de recursos hídricos
em obras rodoviárias devem ser aquelas que evitam medidas onerosas e que
degradam o meio ambiente. Assim, deve-se seguir alguns critérios que buscam
tornar mais eficiente os serviços de terraplenagem:
• Programar frentes de desmatamento e limpeza de terreno fora do
período de chuvas e evitar ao máximo a permanência de solo expostos;
• Estacar a camada superficial de terraplenagem e protegê-la da erosão
por meio de leiras, para uso posterior;
• Realizar a proteção vegetal superficial (grama em placa, grama fixada
em estolões ou hidrossemeadura) e implantação de drenagem após
cada etapa da execução das obras em terra;

• Adotar medidas preventivas e corretivas nas áreas afetadas;

• Evitar o desmatamento de locais que não serão imediatamente
utilizados;

• Cobrir a superfície dos taludes com vegetação ou lonas, para evitar o
carreamento de solo;

• Verificar a adequação dos dispositivos de drenagem;

• Fazer inspeção preliminar das condições de campo no que se refere às
soluções de engenharia relacionadas com o controle de processos
erosivos.
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Mesmo seguindo esses critérios para execução da terraplenagem,
devem-se prever medidas estruturais que, em situações de chuvas intensas,
possam garantir que as partículas de solo sejam conduzidas para os recursos
hídricos e resultem em sérios impactos ambientais.
Essas medidas devem ser implementadas de acordo com o projeto
executivo de drenagem definitiva da rodovia, antecipando, sempre que
possível, os dispositivos que permitirão os fluxos de águas em locais
adequados.
No Trecho Sul do Rodoanel, buscou-se verificar as medidas que foram
implantadas seguindo os critérios já mencionados, por meio dos relatórios
ambientais elaborados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT e pelas
empresas consultoras que foram contratadas para supervisionar os 5 (cinco)
lotes de obras do Trecho Sul, assim divididos:

•

Lote 1: Supervisora ambiental: Consórcio Prime Engenharia e
Ambiente Brasil – da Avenida Papa João XXIII até a interligação
com a Via Anchieta. Consórcio construtor: Andrade Gutierrez e
Galvão Engenharia;

•

Lote 2: Supervisora ambiental: Consórcio Umah e Trends - da
interligação da Via Anchieta até o início da interligação da
Rodovia dos Imigrantes. Consórcio construtor: Arcosul, Odebrecht
e Constran;

•

Lote 3: Supervisora ambiental: Consórcio CG – da interligação da
Rodovia dos Imigrantes até o término da ponte sobre a Billings.
Consórcio construtor: Queiroz Galvão e CR Almeida;

•

Lote 4: Supervisora ambiental: Consórcio JGP e JHE – do término
da ponte sobre a Billings até o término da ponte da Guarapiranga.
Consórcio construtor: Camargo Corrêa e Serveng Civilsan;
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•

Lote 5: Supervisora ambiental: Consórcio Etel e P. Tran – do
término da ponte da Guarapiranga até a interligação com a
Rodovia Régis Bittencourt. Consórcio construtor: OAS e Mendes
Júnior.

As fotografias 32 a 39 apresentam algumas das medidas adotadas pelas
empresas do Lote 01 empregadas na construção das obras.

Fotografia 32 - Prolongamento da contenção em
manta geotêxtil. (mar./08)
Fonte: Dersa (2008)

Fotografia 33 - Manutenção de barreira de
sedimentos (Estaca 31.365). (mar./08)
Fonte: Dersa (2008)

Fotografia 34 - Manutenção
flutuante.(OAE-108 – fev./08)
Fonte: Dersa (2008)

Fotografia 35 - Dique em construção em
gabião estaca 31.030.(fev./08)
Fonte: Dersa (2008)

de

barreira
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Fotografia 36 - Implantação de barreira flutuante.
(OAE-109 – fev./08)
Fonte: Dersa (2008)

Fotografia 37 - Implantação de bacias de
contenção. (OAE-110 – fev./08).
Fonte: Dersa (2008)

Fotografia 38 - Talude sendo preparado para
recebimento de proteção vegetal.
Fonte: Dersa (jan./2009)

Fotografia 39 - Alteamento em barreira
provisória, utilizando-se de solo ensacado.
Fonte: Dersa (jan./2009)

As fotografias 40 a 47 apresentam a medidas adotas pelas empresas do
Lote 02 empregadas na construção das obras:

Fotografia 40 - Manutenção da barreira de
sedimentos, de forma a manter sua capacidade
de retenção. Fonte: Dersa (jan./2008).

Fotografia 41 - Execução de bacias de
retenção nas áreas de terraplenagem para
evitar erosão e carreamento de sedimentos.
Fonte: Dersa (jan./2008).
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Fotografia 42 - Reforço do sistema de retenção
de material (sacarias).Fonte: Dersa (jan./2008)

Fotografia 43 - Plantio de grama e execução de
drenagem definitiva. Fonte: Dersa (jan./2008).

Fotografia 44 - Manutenção/limpeza da
barreira de retenção de sedimentos. Estaca
31.490.
Fonte: Dersa (jan./2009)

Fotografia 45 - Limpeza/manutenção de
dispositivos de retenção de sedimentos. Estaca
31.525.
Fonte: Dersa (fev./2009)

Fotografia 46 - Remoção de sedimentos da
bacia de acumulação da barreira de retenção
de sedimentos na OAE-212.
Fonte: Dersa (abril/09)

Fotografia 47 - Implantação de sistema de
drenagem provisório junto ao encontro 1 da OAE201.
Fonte: Dersa (mai./2009)
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As fotografias 48 a 55 apresentam as medidas adotadas pelas empresas
do Lote 03 empregadas na construção das obras:

Fotografia 48 - Sistema de contenção de
sedimentos (rachão, manta Bidim e linha de
sacaria) na região do Bororé.
Fonte: Dersa (jan./2008)

Fotografia 49 - Dispositivos de contenção de
sedimentos no encontro da ponte do Bororé.
Fonte: Dersa (jan./2008).

Fotografia 50 - Bacia de sedimentação e
decantação às margens do curso d’água.
Fonte: Dersa (fev./2008).

Fotografia 51 – Vista geral da bacia de
sedimentação.
Fonte: Dersa (fev./2008).

Fotografia 52 – Detalhe do coveamento
manual do solo dos taludes de aterro para
posterior hidrojateamento de biomassa.
Fonte: Dersa (mar./2009).

Fotografia 53 - Bacia
desassoreada.
Fonte: Dersa (mar./2009)

de

decantação
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Fotografia 54 - Dispositivo de
provisório. Altura da estaca: 32.195.
Fonte: Dersa (mar./2009)

drenagem

Fotografia 55 – Assoreamento de dispositivos
de drenagem.
Fonte: Dersa (mar./2009)

As fotografias 56 a 63 demonstram as medidas adotadas pelas
empresas do Lote 04 empregadas na construção das obras.

Fotografia 56 - Manutenção e limpeza de bacias
de decantação em saias de aterro.
Fonte: Dersa (jan./2008).

Fotografia 57 – Sacarias

nas bermas de aterro
próximo ao curso d’água e enloamento dos
taludes com lonas plásticas e manta Bidim.

Fonte: Dersa (jan./2008)

Fotografia 58 - Bacias implantadas em trecho da
frente de obra.
Fonte: Dersa (fev./2008).

Fotografia 59 - Vista do aterro, mostrando a
colmatação do dique de contenção estaca
32328. Fonte: Dersa (fev./2008)

86

Fotografia 60 - Rompimento de estrutura de
cerca com manta Bidim e carreamento de
sedimentos (estaca 32328). Fonte: Dersa
(fev./2008)

Fotografia 61 - Detalhe da drenagem provisória
com meia cana (estaca 32485).
Fonte: Dersa (jan./2009)

Fotografia 62 - Vista da bacia de retenção de
sedimentos alteada com sacarias, após sua
manutenção (estaca 32705).
Fonte: Dersa (jan./2009)

Fotografia 63 - Detalhe do dispositivo de
retenção de sedimentos próximos à área de
mata e curso d’água (estaca 32578).
Fonte: Dersa (jan./2009)

As fotografias 64 a 71 apresentam as medidas adotadas pelas empresas

do Lote 05 empregadas na construção das obras.

Fotografia 64 – Ponto de controle PC-010
(Acesso à Represa Guarapiranga).
Fonte: Dersa (fev./2008)

Fotografia 65 - Vista geral das medidas adotadas
no PC-010 para disciplinamento das águas
pluviais e contenção de sedimentos.
Fonte: Dersa (fev./2008)
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Fotografia 66 - PC-005 (Alça de acesso do
Rodoanel à BR 116 – Caminho de Serviço):
falta de drenagem provisória.
Fonte: Dersa (jan./2008)

Fotografia 67 - PC-005 (Alça de acesso do
Rodoanel à BR 116 – Caminho de Serviço):
falta de drenagem provisória (2).
Fonte: Dersa (jan./2008).

Fotografia 68 – Talude que recebeu
manutenção e descidas d’água, bem como a
revegetação no parque do Embu.
Fonte: Dersa (mar./2008)

Fotografia 69 - Contenção com sacos de
areia nas margens do aterro PC-013 - OAEs
Av. Rotary.
Fonte: Dersa (mar./2008).

Fotografia 70 - Dispositivos de contenção de
sedimentos nas margens do Reservatório
Guarapiranga PC 010. Fonte: Dersa
(mar./2009).

Fotografia 71 - Leira de proteção da linha de
drenagem PC 016 PI Parque Embu.
Fonte: Dersa (mar./2009).
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Esse conjunto de técnicas empregadas durante a construção do Trecho
Sul do Rodoanel constituem o estado da arte atual sobre sistemas de
drenagem provisória para a fase de implantação de rodovias. Os resultados do
monitoramento de qualidade da água nos reservatórios e cursos d´água
afetados permitem comprovar a eficácia dessas medidas no controle da
qualidade da água pela redução do aporte de sedimentos provenientes dos
movimentos de terra.
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5

ANÁLISE

E

DIRETRIZES

PARA

UTILIZAÇÃO

DAS

MEDIDAS

RELACIONADAS AOS SDPs
5.1 Análises das Alternativas Selecionadas
As alternativas de controle de erosão e contenção de sedimentos
empregadas nos cinco lotes do Trecho Sul Rodoanel permitem verificar que a
falta do sistema de Drenagem Provisória pode comprometer as obras de
terraplenagem, implicando danos ambientais e retrabalhos.
Para verificar a importância de um Sistema de Drenagem Provisória,
adota-se o Lote 01 do Trecho Sul do Rodoanel, a fim de verificar os resultados
alcançados por essas medidas. Esse lote de obras atravessou o Parque do
Riacho Grande, considerado o mais preservado da Represa Billings, que a
SABESP utiliza para captação de águas para abastecimento da RMSP,
conforme figura 17:

Figura 17 - Mapa da Região do Trecho Sul do Rodoanel.
Fonte: Dersa (2009)

As medidas de Drenagem Provisória implantadas nesse trecho
selecionado para estudo foram analisadas pela supervisora responsável pelo
lote, conforme quadros a seguir:
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Quadro 5 – Avaliação dos Dispositivos de Drenagem Provisória – Lote 01 – Pontos de
Controle L1-006 e L-007.
Fonte: Dersa/Consórcio Prime Engenharia/Ambiente Brasil (dez./2007).

Quadro 6 – Avaliação dos Dispositivos de Drenagem Provisória – Lote 01 – Pontos de
Controle L1-008 e L1-010.
Fonte: Dersa/Consórcio Prime Engenharia/Ambiente Brasil (dez./2007).
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Quadro 7 – Avaliação dos Dispositivos de Drenagem Provisória – Lote 01 – Pontos de
Controle L1-012 e L1-036.
Fonte: Dersa/Consórcio Prime Engenharia/Ambiente Brasil (dez./2007).

Quadro 8 – Avaliação dos Dispositivos de Drenagem Provisória – Lote 01 – Pontos de
Controle L1-041 e L1-046.
Fonte: Dersa/Consórcio Prime Engenharia/Ambiente Brasil (dez./2007).
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Quadro 9 – Avaliação dos Dispositivos de Drenagem Provisória – Lote 01 – Pontos de
Controle L1-061 e L1-070.
Fonte: Dersa/Consórcio Prime Engenharia/Ambiente Brasil (dez./2007).

Quadro 10 – Avaliação dos Dispositivos de Drenagem Provisória – Lote 01 – Pontos de
Controle L1-073 e L1-074.
Fonte: Dersa/Consórcio Prime Engenharia/Ambiente Brasil (dez./2007).

De acordo com o IPT (2008), o projeto padrão de barramento para
retenção de sólidos deve ser readequado de modo tal que promova menor
porosidade da estrutura, redução das velocidades de fluxo e filtragem/retenção
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de sólidos em suspensão das águas turvas. O barramento para retenção de
sólidos deve ser a última medida de controle de sedimentos a ser solicitada,
prevendo-se medidas consorciadas: práticas conservacionistas e bacias de
retenção a montante, em toda a sub-bacia de contribuição.

Fotografia 72 – Lote 01 - necessidade de instalação de cercas
silte na jusante da estrutura, evidenciando a ineficácia do
barramento em gabião para a retenção de finos.
Fonte: IPT (2008).

O IPT (2008) alerta que, a exemplo de outras estruturas semelhantes
implantadas na obra, caberia a instalação de geotêxtil na face de montante do
gabião, bem como transição granulométrica a montante para redução de
velocidades de fluxo e retenção de sedimentos.
O uso de geotêxtil pode ser aplicado a montante do conjunto formado
por gabião e filtros, de modo tal que possa ser substituído quando se verificar
sua colmatação/cegamento (variando, aproximadamente, entre um e três
eventos de chuvas, a depender de vistorias para verificação de desempenho
do material a cada chuva ocorrida). (IPT, 2008)
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Fotografia 73 - Detalhe da cerca silte, com aparente cegamento do geotêxtil.
Notar trecho final do dreno de talvegue.
Fonte: IPT (2008)

De acordo com o IPT (2008), deve-se considerar também que medidas
simples, como direcionamento do fluxo nos limites da plataforma de pista que
não recebem pavimento, execução de murunduns na crista de aterros e
instalação do sistema de drenagem definitivo completo, tendem a reduzir
significativamente o aporte de sedimentos.
Considera-se,

em

conformidade

com

a

análise

realizada

pela

supervisora ambiental e pelo IPT, que as medidas propostas para redução do
aporte de sedimentos para drenagens contribuintes do reservatório Billings no
Lote 1 permitiram manter os padrões de qualidade da água dentro dos
parâmetros estabelecidos pela legislação vigente durante a construção do
empreendimento.
Essa análise corrobora a hipótese de que a obra não causou impactos
ambientais significativos sobre os recursos hídricos em virtude da utilização
dos sistemas de drenagem provisória. Os procedimentos de supervisão
ambiental permitiram que os problemas identificados periodicamente fossem
corrigidos e as medidas, também avaliadas de modo sistemático, aprimoradas,
de modo a atingir a eficiência desejada.
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5.2 Contribuições para a proposição de SDP – Sistema de Drenagem
Provisória em Obras Rodoviárias
Com a implantação das obras do Trecho Sul do Rodoanel executadas
em áreas de mananciais, motivo de preocupações ambientais de entidades não
governamentais e de órgãos ambientais, verificou-se que os potenciais
impactos associados aos recursos hídricos podem ser minimizados aplicandose critérios específicos para elaboração de um projeto de drenagem provisória.
A drenagem provisória de um projeto rodoviário deve ser planejada com
base em estudos já definidos em um projeto executivo de drenagem definitiva,
prevendo-se a programação e o planejamento das estruturas definitivas que
poderão ser antecipadas no processo construtivo, como bueiros de talvegues e
galerias.
Deve-se, no processo de limpeza dos terrenos, desmatar somente as
áreas onde serão executadas as obras de terraplenagem e drenagem, para
garantir menor quantidade de escoamento das águas superficiais atravessando
áreas desprotegidas de vegetação.
Os dispositivos de drenagem provisória, como o de retenção de sólidos,
ensecadeiras, corta rio revestido, descida d’água tipo escada e valetas, devem
ser instalados antes do início dos trabalhos de terraplenagem. A equipe de
terraplenagem deve ser orientada quanto aos procedimentos que devem ser
executados para execução de técnicas de conservação dos solos.
O sentido do escoamento das águas de chuva deve ser planejado e
controlado principalmente em superfícies íngremes, buscando sempre que
possível orientar para que o escoamento seja direcionado para o canteiro
central ou somente para uma das duas laterais das pistas, a fim de evitar que a
água desça por vários pontos, aumentando os problemas de carreamento de
solos.
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A velocidade do escoamento também deve ser preocupante na
elaboração de um projeto de drenagem provisória, devido ao potencial erosivo
que pode alcançar em solos desprotegidos, sendo necessária a implantação de
redutores de velocidade transversalmente ao sentido do fluxo.
A proteção de superfícies de áreas de saias de aterro e taludes de corte
também deve ser antecipada, adotando-se medidas como grama em placas,
hidrossemeadura e, em alguns casos, quando possível, o plantio de mudas.
De acordo com Rodrigues e Urroz Lopes (1998):
A experiência tem mostrado que, em todo talude de corte, de aterro e
de encostas naturais, adjacentes à rodovia, uma eficiente proteção
superficial e um sistema de drenagem superficial, que dê escoamento
rápido à água da chuva, impedindo sua infiltração e erosão
superficial, melhoram as condições de estabilidade (p. 428).

Em trechos onde os serviços de terraplenagem possam oferecer maior
risco ao carreamento de sedimentos, deve-se privilegiar os trabalhos em
período de meses secos, evitando-se a exposição do solo.
Na elaboração do projeto de drenagem provisória deverá ser planejada a
manutenção e a substituição de dispositivos que forem danificados pelas
chuvas.
5.3 Orientações para Aplicação a Casos Similares
A legislação brasileira relacionada à proteção de recursos hídricos vem
sendo aplicada com muito rigor pelas autoridades, implicando severas multas,
embargos e advertências em empreendimentos que causem impactos
negativos em sua implantação.
Empreendimentos que são avaliados por estudos de impacto ambiental,
como a implantação de loteamentos, linhas de transmissão, linhas férreas,
dutovias, barragens, portos e aeroportos, poderão aplicar várias das medidas
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demonstradas nesta pesquisa em situações em que os trabalhos necessitem
de mudanças na configuração de terrenos para sua implantação.
Esses empreendimentos muitas vezes impactam diretamente áreas
protegidas pela legislação ambiental, sendo necessário buscar soluções para
equacionar a abertura de frentes de obras e a exposição de solos que podem,
durante as chuvas, causar problemas com recursos hídricos.
Mesmo que os projetos desses empreendimentos não contemplem a
magnitude da intervenção de um porte rodoviário que movimenta muito o solo
para busca de um pavimento resistente ao tráfego de veículos, deve-se
verificar e avaliar as soluções dessas técnicas aplicadas em rodovias.
As

soluções

aplicadas

em

empreendimentos

similares

aos

da

construção de uma rodovia poderão sofrer adaptações, inovando critérios
específicos e técnicas utilizadas em seu próprio método construtivo ou pela
prática já alcançada em casos anteriores, desde que o objetivo seja o de
proteger recursos hídricos.
As medidas aqui descritas têm como foco minimizar o carreamento de
solos em cursos d’água, impactos que ocorrem na implantação desses
empreendimentos. Mesmo que em grau de risco menor, devem ser estudadas
para que novas técnicas sejam desenvolvidas, conforme verificadas no Trecho
Sul do Rodoanel.
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6 CONCLUSÃO
Neste trabalho de pesquisa verificou-se que, durante a execução das
obras do Trecho Sul do Rodoanel, foi necessária a implantação de medidas
adequadas em seu processo construtivo, buscando minimizar os impactos
negativos em recursos hídricos formados por cursos d’água e pelas represas
Billings e Guarapiranga, da Região Metropolitana de São Paulo.
Muitas das medidas apresentadas nesta pesquisa foram sendo
aperfeiçoadas com o acompanhamento das equipes de meio ambiente
formadas por representantes do empreendedor, das equipes de supervisão
ambiental e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, que participaram dos
trabalhos durante a fase de construção dessa rodovia.
As técnicas aplicadas para a contenção e o controle de sedimentos do
Trecho Sul demonstram que as medidas para diminuir o impacto ambiental em
corpos d’água não podem ser equacionadas adotando-se apenas técnicas
isoladas para controle da perda de solo.
Essas técnicas ainda não foram aperfeiçoadas por projetistas e pelas
empresas construtoras devido à falta de estudos para integrar o projeto
executivo de uma rodovia, diferentemente dos projetos de drenagem definitiva,
que são normatizados, dimensionados e apresentados em planta para o
processo construtivo, cuja finalidade é a de conduzir de modo eficiente as
águas de chuva do eixo da rodovia, para a segurança dos usuários.
Mesmo assim, verificou-se, conforme demonstrado nesta pesquisa, que,
ao longo de todos os lotes de obras do Trecho Sul do Rodoanel, foi necessária
a busca de soluções para conter processos erosivos e o carreamento de
sedimentos. Essas soluções necessitavam de manutenção constante, por se
tratar de estruturas pequenas e próximas de corpos hídricos, sendo que, em
alguns eventos chuvosos de grande intensidade, o SDP ficava comprometido,
não funcionando adequadamente.
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A limitação do espaço para a construção da rodovia e a faixa de domínio
da rodovia entre 130 e 160 metros dificultaram a implantação do SDP, o que
implicou

intervenções

muito

localizadas,

resultando

muitas

vezes

na

implantação de medidas dentro do corpo hídrico, por meio da implantação de
barreiras flutuantes, conforme se verificou em vários lotes.
O estudo do Lote 01, selecionado para avaliação dessas medidas,
demonstrou que a implantação desse sistema pode contribuir para minimização
e mitigação dos impactos decorrentes do processo de terraplenagem, desde
que sejam previstos serviços de manutenção em casos de novos eventos
chuvosos. Verificou-se também que a eficiência de uma estrutura de drenagem
provisória exige outras medidas para diminuir a velocidade dos fluxos d’água
de chuva. Essas estruturas alcançam melhores resultados em chuvas de
intensidade baixa e com sedimentos de granulometria maior.
As estruturas provisórias formadas por diques de gabião, sacaria,
rachão, terra e geotêxtil foram predominantes no Lote 01. Verificou-se que
algumas poderiam alcançar melhores resultados, levando em conta a
localização precisa e o dimensionamento adequado. Verificou-se também que
as soluções podem variar, dependendo do material e da técnica utilizados para
implantação do sistema de proteção.
Deve-se buscar, sempre que possível, utilizar técnicas conservacionistas
de solos que evitem erosões por meio da aplicação de cobertura vegetal, como
hidrossemeadura definitiva ou provisória, bem como práticas mecânicas que
visam

reduzir

a

velocidade

do

escoamento,

como

a

execução

de

terraceamentos em taludes de corte e aterro.
Finalmente, conclui-se que o planejamento e a implantação do SDP são
necessários e importantes para a fase de execução das obras de
terraplenagem em obras rodoviárias, conforme aplicação demonstrada em
todos os trechos de obras do Trecho Sul do Rodoanel.

100
Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para o desenvolvimento
de outras que visem o aprimoramento e a melhoria das técnicas aqui propostas
de SDP, para proteção de recursos hídricos por ocasião dos terraplenos.
Acredita-se que essa experiência, com as adaptações adequadas, possa ser
aplicada a outros contextos de fases construtivas de obras lineares (dutos,
ferrovias, linhas de transmissão), que têm alto potencial de impactar recursos
hídricos.
De igual maneira é de suma importância a realização das atividades de
supervisão ambiental para a avaliação periódica da eficácia dessas medidas e
para o controle dos parâmetros ambientais afetados, no caso, a qualidade das
águas superficiais. Desse modo, enfatiza-se o monitoramento periódico da
qualidade da água, com base em indicadores quantitativos e procedimentos
sistemáticos.
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Apêndice
Registro fotográfico das obras do Rodoanel Trecho Sul de 17/05/2008
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Fotografia 01 - Lote 1 – Interligação com a Av. Papa João XXIII - Município
de Mauá, verifica-se execução de terraplenagem em local de aplicação do
SDP - Sistema de Drenagem Provisória.

Fotografia 02 - Lote 1 – Corte em rocha – próximo OAE 102 - Município de
Mauá, demonstrando início dos trabalhos de proteção das margens do
trecho em obras.
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Fotografia 03 - Lote 1 – Eixo do Rodoanel – estaca 31.200 - Município de
São Bernardo do Campo com margens protegidas, demonstrando o braço
da represa em condições preservadas.

Fotografia 04 - Lote 1 – Eixo do Rodoanel – OAE 105 - Município de São
Bernardo do Campo, demonstrando medidas de proteção na execução de
pilares da ponte.
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Fotografia 05 - Lote 1 – Eixo do Rodoanel – OAE 106 - Município de São
Bernardo do Campo, com proteção provisória localizada dentro da represa.

Fotografia 06 - Lote 1 – Eixo do Rodoanel – OAE 107 - Município de São
Bernardo do Campo, com sistema de drenagem provisória implantado.
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Fotografia 07 - Lote 1 – Eixo do Rodoanel – estaca 31.400 - Município de
São Bernardo do Campo, com taludes protegidos e drenagem definitiva
implantada.

Fotografia 08 - Lote 1 – Eixo do Rodoanel – estaca 31.430 - Município de
São Bernardo do Campo, demonstrando terraplenagem executada com
direcionamento do fluxo de águas das chuvas.
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Fotografia 09 - Lote 2 – OAE - 202 sobre a Via Anchieta - Município de São
Bernardo do Campo, com solo revestido para evitar processos erosivos.

Fotografia 10 - Lote 2 – Interligação com a Via Anchieta - Município de São
Bernardo do Campo, demonstrando a implantação de revestimento vegetal
e implantação de drenagem definitiva.

111

Fotografia 11 - Lote 3 – Trevo da Imigrantes, com implantação de
antecipação de revestimento vegetal.

Fotografia 12 - Lote 3 – Ponte sobre a Represa Billings, em execução com
monitoramento da qualidade d’água.
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Fotografia 13 - Lote 4 – OAE 402 - Município de São Paulo, com início de
serviços de proteção do corpo hídrico.

Fotografia 14 - Lote 4 – Terraplenagem próximo a OAE 405 - Município de
São Paulo, executado com direcionamento dos fluxos de águas das chuvas
dentro do trecho em intervenção.
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Fotografia 15 - Lote 4 – Passagem sobre a Estrada de Parelheiros Município de São Paulo, demonstrando o limite de supressão da vegetação
dentro da faixa de domínio da rodovia.

Fotografia 16 - Lote 4 – Terraplenagem próximo a estaca 33.200 Município de São Paulo, demonstrando início de processos erosivos em
talude desprotegido por vegetação.
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Fotografia 17 - Lote 4 – Ponte sobre a Represa Guarapiranga - Município
de São Paulo, demonstrando a execução do trecho sem interferência na
represa Guarapiranga.

Fotografia 18 - Lote 5 – Passagem sob Estrada de Itapecerica - Município
de Embu, executado com medidas de proteção dos taludes para evitar
carreamento do solo.
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Fotografia 19 - Lote 5 – Parque Embu – Pista externa - Município de Embu,
com início dos trabalhos de proteção do solo.

Fotografia 20 - Lote 5 – OAE 516 – Início do Parque do Embu - Município
de Embu, executado com drenagens provisórias dentro do trecho de
intervenção.
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Fotografia 21 - Lote 5 – Trevo da Rodovia Regis Bittencourt - Município de
Embu, com início de medidas de proteção nos taludes.

