
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO PROCESSO IMPACTO
N' 141/201 1

C ETESB .00821 8/201 8-80

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB. no uso das atribuições que Ihe confere a Lei
Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente
regulamentada pelo Decreto Federal 99.274. de 06 de junho de 1990, Lei Estadual 13.542, de 08 de maia
de 2009, e demais normas pertinentes, emite a presente Licença Ambiental de Instalação, com base na
Licença Ambiental Prévia n' 2.527 e no Parecer Técnico n' 31/22/IL, para:

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

RAZÃO SOCIAL: CONSoRC10 INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃ0 DO PIRAÍ
CNPJ: 07.078.236/0001-90

LOGRADOURO: RUA QUINTINO BOCAlúVA. 500
BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: SALTO/SP CEP: 1 3320-1 1 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

NOME: BARRAGEM DO RIBEIRÃO DO PIRAÍ

LOGRADOURO: BACIA DO RIBEIRÃO PIRAÍ (UTM: 7.433.180N E 271 .599L)
MUNICÍPIOS: SALTO E ITU

CARACTERIZAÇÃO DO nWPBÇÇUpjUENTO

Descrição: Barramento com 425 m de comprimento e 15 m de alturas reservatório com área estimada de
344 ha. volume total de 9,74 x 1 0õ m3, profundidade média de 6 m e vazão regularizada de 1 .33 m3/sl adutora
de água bruta com extensão aproximada de 7 km e diâmetro de 600 mm. ligando a casa de bombas à
Estação de Tratamento de Agua - ETA Bela Vista. no município de Salto.

OBSERVAÇÕES

a}
b)
c)

d)

e)

D
g)

O empreendedor deverá comunicar à CETESB o início das obras.
A presente Licença Ambiental de Instalação deverá permanecer no local do empreendimento
Previamente à operação do empreendimento) deverá ser obtida a Licença Ambiental de Operação. sob
pena de aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor
A Licença Ambiental de Operação somente será concedida após o cumprimento das exigências
relacionadas neste documento
A presente Licença Ambiental de Instalação não dispensa nem substitui quaisquer alvarás. licenças,
autorizações ou certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal,
bem como não significa reconhecimento de qualquer direito de propriedade
Integra a presente Licença 01 (UM) anexo.
O prazo de validade desta Licença Ambiental de Instalação é de 06 (SEIS) anos, a contar da data de
sua emissão.

O presente documellto foi emitido sem usura e/ou colaaem

x, ,., Üh«'ü"'
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presentar o atendimento às seguintes
exigencias:

1.
7.7

7.2

7.3

Antes do início das obras
Apresentar Plano de Ataque às Obras contemplando a estratégia de execução das obras. com
número e sequência das frentes de trabalho, e o cronograma compatibilizado com a implementação
das ações previstas nos Programas Ambientais.
Apresentar os acordos com os proprietários das antigas cavas de mineração a serem utilizadas
como bota-fora e comprovação de encerramento das atividades de mineração e aprovação do
Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD junto à Agência Ambiental da CETESB
Apresentar em planta georreferenciada a localização e layout das áreas de empréstimo, bota-
espera e bota-foral bem como detalhamento do prometo a ser executado, reapresentado o balanço
de material(solo e rocha) previsto, comprovando a compatibilidade de recebimento e empréstimo
das áreas selecionadas.

Apresentar o levantamento e cadastro de eventuais infraestruturas a serem afetadas pelo
empreendimento,(rodovias, acessos rurais, adutoras, linhas de transmissão, redes de água, esgoto
e telefonia entre outros), as formas de divulgação prévia da interrupção dos serviços à população
afetadal as medidas para minimização dos períodos de interrupção dos serviços em conjunto com
as concessionárias ou órgãos responsáveis, bem coma eventuais autorizações e anuências dos
órgãos e/ou concessionárias responsáveis pelas infraestruturas afetadas.
Apresentar a Autorização de Manejo in situ emitida pelo Departamento de Fauna da Secretaria do
Meio Ambiente(DeFau/SMA) para as atividades de monítoramento, resgate e relocação de fauna.
Apresentar os resultados das duas campanhas sazonais do Subprograma de Monitoramento de
Fauna contemplando, no mínimo: metodologia empregada, localização dos pontos de amostragem
(em foto aérea gearreferenciada), registros fotográficos das atividades, avaliação crítica dos
resultados obtidos, equipe técnica responsável com respectivas ARTE, cronograma para o próximo
período etc.
C;omprovar, no âmbito do Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna, a implantação do
Posto de Atendimento a ser construído para recepção e pronto atendimento de animais resgatados
na área do empreendimento.
Apresentar a Autorização de Manejo in situ emitida pelo Departamento de Fauna da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente(DeFau/SOMA) para o monitoramento de ictiofauna e para o manejo
dos peixes eventualmente aprisionados nas ensecadeiras.
Apresentar os resultados das duas campanhas sazonais do Programa de Monitoramento e
Conservação da lctiofauna, contemplando a malha amostrar(incluindo um pwto adicional no
afluente ribeirão da Grama), a metodologia empregada. os resultados obtidos, registro fotográfico
das atividades, análise crítica dos resultados e cronograma de atividades para o próximo período
Durante a implantação do empreendimento
Apresentar, no prazo máximo de 06(seis) meses da emissão da LI, o Prometo Executivo de
Restauração Ecológica da Área de Preservação Permanente -- APP da Barragem do Ribeirão Piraí,
contendo. na mínimo: localização das áreas alvor caracterização detalhada de cada p'echo
decliviggg
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Invasão etc.); metodologia a ser adotadal lista das espécies nativas seiecionadas; detaihamento
das atívidades previstas para as etapas de manutenção e monitoramento, inscrição do Prometo no
Sistema informatizado de Apoio à Restauração Ecológica -- GARE, cronograma e equipe técnica
responsável e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica -- ARTE.
Apresentar, no prazo máximo de 12(doze) meses da emissão da LI, relatório comprobatório da
implantação do Prometo GARE no 22853, acompanhado de ART de profissional habilitado, incluindo
documentação fotográfica datada e georreferenciada do local antes e após o plantio.
Apresentar, no prazo máximo de 12(doze) meses da emissão da LI, proposta de monitoramento e
medidas de conservação específicos para as espécies de primatas identificadas nas campanhas
do Subprograma de Monitoramento de Fauna.
Comprovar, no primeiro relatório de acompanhamento do Programa de Comunicação Social e
Interação Social, a implementação das atividades preliminares para a fase que antecede a obra,
em especial a realização de ações de comunicação cam a população a ser afetada por relocações
e alterações nos acessos às propriedades, apresentando as ações executadas, os registros
fotográficos, os materiais distribuídos etc.
Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Comunicação e
Interação Social, comprovando: as atlvidades desenvolvidas no períodos a equipe técnica
responsável; os resultados obtidosl a avaliação de desempenho do programa; o cronograma de
atividades para o próximo períodos e os registros fotográficos. Comprovar, ainda, a divulgação e a
manutenção de um~ canal de comunicação permanente com a população, visando minimizar
eventuais problemas relacionados ao tráfego e sistema viário, e incómodos gerados pelas obras.
Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Gestão Ambiental das
Obras de Implantação e respectivos Subprogramas (Controle de Erosão, Assoreamento e
Estabilidade de Taludes; Controle de Poluição nos Canteiros de Obras e Frentes de Trabalhos
Minimização dos Incómodos da Obra e de Gerenciamento do Tráfegol Contratação e
Desmobilização de Mão-de-Obrar Controle da Supressão de Vegetaçãol Subprograma de Limpeza
da Área do Resewatório), informando. no mínimo: sobre o avanço das obras, as atividades
desenvolvidas no período, a equipe técnica responsável, avaliação de desempenho do programa.
as não conformidades identificadas e respectivas medidas corretivas adoradas, o cronograma de
atividades para o próximo período, e incluindo os registros fotográficos e Anotações de
Responsabilidade Técnica -- ART.

Apresentar, antes de eventual atividade de detonação, o Plano de Fogo para desmonte de rocha
com explosivos, bem como medidas de comunicação social e de salvaguarda da fauna para a fase
das detonações.
Incluir, nos relatórios do Programa de Gestão Ambiental das Obras de Implantação; a situação de
exploração das áreas de jazida e das áreas de bota-espera e bota-fora, bem como as medidas de
controle de erosão, assoreamento e poluição adoradas e medidas tomadas para encerramento da
exploração e deposição de material nas mesmas. Deverá ainda ser apresentado o balanço dos
quantitativos de material de escavação, empréstimo e do material excedente depositado em bota-
espera e bota-fora encaminhado para destinação final por período, área e por tipologia.
Incluir nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento da Subprograma de Controle de Poluição
nos Canteiros de Obras e Frentes de Trabalho, no âmbito do Programa de Controle Ambiental das
Obras de ImplantaçêQ 09 p101pgl q$ pçgigg$ gggtagas para o treinamento ambiental dQg
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tmbafhadores, relato e registro fotográfico das ações realizadas para contenção e controle dos
efluentes gerados, incluindo sistemas de captação, tratamento(separação de água e óleo) e
lançamentos medidas para o gerenciamento de resíduos, contemplando a origem e classificação;
as quantidades estimadas, as formas de armazenamento e destinação final, com proposta de cometa
seletival medidas de controle de geração de poeira e a emissão de ruído, análise crítica das
atividades desenvolvidas resultados dos indicadores e metas alcançadas, ocorrência de não
conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas. responsáveis técnicos e cronograma
para o próximo período.
Obter as licenças ambientais das instalações industriais nos canteiros de obra(central de britagem,
usinas de concreto e de asfalto etc.) junto à Agência Ambiental da CETESB.
Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Minimização dos
Incómodos da Obra e de Gerenciamento do Tráfego, incluindo, no mínimo o relato das atividades
realizadasl a comprovação das medidas mitigadoras adotadas para minimização dos incómodos à
população nas áreas do entorno da obra (poeira, ruídos e congestionamentos)l além das ações
adoradas para conservação e sinalização dos acessos.
Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Recomposição das
infraestruturas, contemplando, no mínimo: as atividades realizadas, a comprovação das ações
implementadas em interface com o Programa de Comunicação Social e Interação Social, a
comprovação de manutenção dos serviços públicas de abastecimento de água, roleta de esgoto e
distribuição de energia elétrica, relato de vias interrompidas no período e estágio de implantação
das novas vias, devidamente georreferenciadas.
Apresentar, no primeiro relatório quadrimestral do Programa de Recuperação da Qualidade das
águas da Bacia do Ribeirão Pirai, o termo de compromisso firmado entre o Consórcio Intermunicipal
da Ribeírão Piraí, a Prefeitura de Cabreúva e a Sabesp, compatibilizando os cronogramas de
implantação da nova ETE Jacaré(provida de sistema terciário) e do enchimento do reservatório da
barragem do Piraí, visando a redução do aporte de nutrientes oriundos de áreas a montante para o
reservatório.
Apresentar no primeiro relatório quadrimestral do Programa de Recuperação da Qualidade das
Águas da Bacia do Ribeirão Piraí, o detalhamento a nível executivo das atividades a serem
desenvolvidas, contemplando as ações propostas,Í termos de compromissos acordados,
cronograma de implantação, os responsáveis, e os recursos financeiros alagados para essas obras.
Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamentoldo Programa de Recuperação da
Qualidade das Águas da Bacia do Ribeirão Piraí, incluinddT as ações realizadasl a avaliação do
desempenho no atingimento das metas e a eficiência das medidas de abatimento de nutrientes para
as cargas pontuais e difusas no futuro resewatórial os mecanismos de gestão adQtados; as não
conformidades identificadas e respectivas medidas corretivas adoradas e o 'cronograma de
atividades para o próximo período.
Apresentar, no primeiro relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de
Monitoramento Limnológíco e de Qualidade da Agua e Sedimento, o detalhamento do referido
Programa, contemplando as solicitações do Parecer Técnico 31/22/IL: a inclusão de pontos de
monitoramento de qualidade das águas e sedimentos detalhamento das metodologias de
amostragem de amostragem de macrófitas aquáticas, fitoplâncton, zooplâncton e zoobentosl
informação SQl?
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participação de representantes das empreiteiras; a localização georreferenclada dos pontos de
monitoramento; os materiais e infraestrutura necessários; as formas de registros ambientais; e o
cronograma de implementação; comprovação de atendimento à Resolução SMA {00/{3 para a
cometa e análise das variáveis.

Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento
Limnofógico e de Qualidade da Agua e Sedimento, contemplando as atividades realizadas;
resultados obtidos e respectiva avaliação críticas metas alcançadas e almejadas; as eventuais não-
conformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadasl registros fotográficos e
o cronograma de atividades para o próximo período. Atender à Resolução SMA 100/13 para a roleta
e análise das variáveis.

Apresentar, no la relatório quadrimestral do Programa de Monitoramento do Lençol Freático, o
detafhamento do Programa a nível executivo, contemplando: mapeamento geológico-geotécnico e
hidrogeológico da futura área alagada e entornei a localização geoferrenciada do poços de
monitoramento, considerando a possibilidade de eventuais impactos em áreas de terceiros;
adequação da frequência das campanhas no período de obras, com início do monitoramento pelo
menos um ano antes da data prevista para o enchimento do reservatório; a indicação das potenciais
áreas susceptíveis a encharcamentos; além das formas de mitigação ou compensação para
eventuais perdas de áreas e impactos estruturais em edificações e infraestruturas fíndeiras.
Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento do
Lençol Freático com a descrição das atividades desenvolvidas,. equipe técnica responsável,
registros fotográficos, perfis esquemáticas dos poços com indicação dos. níveis d'água no solo e
nos poços, resultados das medições, com apresentação de mapas potenciométricos sobre uso com
solo, com identificação de áreas críticas, e avaliação dos resultados obtidos.
Apresentar relatórios quadrimestrais de, acompanhamento do Programa de Desapropriação e
Relocação da População, contendo, no mínimo, as atividades realizadas no período e previstas
para a próxima etapa, o cadastro das propriedades, e os resultados obtidos. Incluir informações
sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelos proprietários e não proprietários
atingidos pela desapropriação e/ou relocação, informando o grau de adaptação à nova situação e
o nível de satisfação. Tal Programa também deverá prever o monitaramento da população refogada
por, ao menos, 12 meses, informando sobre a grau de adaptação à nova situação, nível de
satisfação e os principais problemas a serem solucionados.
Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Treinamentos, Cursos
e Aperfeiçoamento Profissional, incluindo as atividades desenvolvidas no período, registros
fotográficos datados, avaliação dos resultados obtidos, comprovação de convênios firmados com
centros de formação profissionalizante ou outras instituições de ensinai indicação dos treinamentos
e cursos ministrados aos trabalhadores da obrar grau de adesão à capacitaçã'o por parte dos
trabalhadores; proporção de mão de obra local empregada, atividades previstas para o próximo
período, entre .outros.

Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Manejo e Consewação
da Flora e Subprograma de Monitoramento da Mata de fnterflúvio comprovando as atividades
desenvolvidas, incluindo registros fotográficos, indicação das novas áreas de plantio em fotos
aéreas ou imagens de satélite, informações sobre o monitoramento das mudas e sewiços de
manutenção realizadosl cronograma de atividades atuafizado, e responsável técnico. !ncluir a
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comprovação do plantio da APP do futuro resewatódo em locais prioritários para o afugentamento
da fauna durante a supressão de vegetação da área do reservatório.
Comprovar no lo relatório quadrimestral do Programa de Manejo e Conservação da Flora: a
implantação de, ao menos, um viveiro de mudasl o início dos plantios compensatórios incluindo
registros fotográficos das atividadesl foto aérea georreferenciada com a indicação dos locais de
plantio etc.

Apresentar documentação adigida na Instrução Normativa fBAMA 009/2019 visando a emissão de
Anuência Prévia pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis --
IBAMA para supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica nos estágios médio e
avançado de regeneração.

Obter, a Autorização para intervenções em Área de Preservação Permanente - APP e supressão
de vegetação, referente as demais intervenções necessárias à implantação do eixo da barragem e
áreas de apoio.
Obter, após comprovada a conclusão dos plantios da futura Área de Preservação Permanente -
APP e do resgate e relocação da fauna, a Autorização para intervenções em Área de Preservação
Permanente - APP e supressão de vegetação da área do'futuro resewatório.
Incluir nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle da
Supressão de Vegetação e do Subprograma de Cometa de Banco de Solo, Sementes e Mudas.
contemplando: as atividades desenvolvidas no resgate de flora e controle da supressão de
vegetaçãol quantificação da área suprimida e os estágios sucessionais; destinação do material
lenhoso e biomassa, eventuais não conformidades identificadas e respectivas medidas corretivas
adotadas; registros fotográficos das atividades etc. Indicar em foto aérea ou imagens de satélite as
áreas alvo de supressão no período. incluir análise crítica das atividades desenvolvidas. resultados
dos indicadores e metas alcançadas, registros fotográficos.
Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Limpeza da Área do
Reservatório, no âmbito do Programa de Gestão Ambiental das Obras de Implantação, as
atividades realizadas, equipe técnica responsável, eventuais não conformidades e respectivas
medidas corretivas. Informar ainda sobre eventuais alterações no cadastro de poços, fossas,
pocilgas, currais etc.

Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento e
Conservação da Fauna e do Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna, contemplando, no
mínimo, as atividades desenvolvidas para salvaguarda da fauna, monitoramentos realizados.
metodologia empregada, localização dos pontos de amostragem em foto aérea georreferenciada,
registros fotográficos das atividades, avaliação crítica dos resultados obtidos, equipe técnica
responsável com respectivas ARTE e cronograma para o próximo período.

Apresentar, par ocasião da solicitação de Autorização para supressão da área do reservatório. o
detalhamento das ações do Subprograma de Salvamento e Resgate de Fauna específicos para a
fase de supressão de vegetação, limpeza e enchimento do resewatório, em consonância com o
Plano de Supressão de Vegetação e Plano de Enchimento do Reservatório.
Comprovar a protocolização dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos planos e
programas ambientais da Barragem do Ribeirão Piraí, junto à Fundação Florestal.
Apresentar no la relatório quadrímestral de acompanhamento do Programa de Conservação e
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Sistema de Transposição de Peixes proposto, considerando as espécies da ictiofauna observadas
nas campanhas sazonais(realizadas antes do início das obras) e apontando eventual necessidade
de adequação do prometo.

Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Conservação e
Monítoramento da lctiofauna e respectivos Subprogramas, contemplando, no mínimo: a descrição
e registro fotográfico da metodologia aplicada, considerando as solicitações do Parecer Técnico n'
052/21/IEO, os resultados obtidos, a respectiva avaliação crítica e tempera!, eventuais não-
conformidades e respectivas medidas corretivas adoradas.

Incluir, no primeiro relatório quadrimestral do Subprograma de Salvamento e Resgate da lctiofauna
as coordenadas geográficas dos pontos de soltura delictiofauna das espécies migratórias e não
migratórias, conforme recomendações do Parecer Técnico n' 052/21/tEO.
Apresentar, no I' relatório quadrimestraf a atuafização do levantamento dos processos minerádos
presentes na ADA e, caso aplicável, apresentar comprovação das tratativas realizadas junto aos
eventuais detentores dos direitos minerários adquiridos ou em trâmite, bem como a atualização da
solicitação de bloqueio junto à ANM.

2.33

2.34

2.35

3.

3. 7

3.2

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação
Apresentar relatório conclusivo do Programa de Comunicação e Interação Social para as etapas de
pfaneyamento e implantação, com o balanço das atividades desenvolvidas, resultados obtidos e a
avaliação crítica da implementação do Programa
Apresentar relatório conclusivo do Programa de Gestão Ambiental das Obras de Implantação e
respectivos Subprogramas(Controle de Erosão, Assoreamento e Estabilidade de Taludesl Controle
de Poluição nos Canteiros de Obras e Frentes de Trabalhos Minimização dos Incómodos da Obra
e de Gerenciamento do Tráfego; Contratação e Desmobilização de Mão-de-Obrar Controle da
Supressão de Vegetação; Subprograma,de Limpeza da Área do Reservatório), contemplando no
mínimo, a equipe técnica responsável;'as atividades desenvolvidas durante as obras. a avaliação
da implementação do Programa e a comprovação do encerramento ambientalmente adequado da
obra, por meio de descritivos e registro fotográficos, incluindo a recuperação das áreas afetadas.
Apresentar um Plano de Gestão Ambiental da Operação, contemplando os vários programas
ambientais para a 'fase de operação do empreendimento, contemplando também uma equipe
técnica e gerencial, suas responsabilidades; as ações a serem implementadas; cronogramasl
indicadores ambientais, formas de controle e registrosl previsão de elaboração de relatórios e
comunicação dos resultados.
Incluir no relatório conclusivo do Subprograma de Controle Ambienta! dos Canteiros e Frentes de
Trabalho, no âmbito do Programa de Controle Ambiental das Obras de Implantação; ã comprovação
da desativação e recomposição de todas as áreas de apoio, balanço das atividades realizadas, as
eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, os resultados obtidos e análise crítica
dos resultados.

Apresentar relatório conclusivo do Programa de Recomposição das Infraestruturas contemplando o
balanço das atividades desenvolvidas, a situação da implantação das novas vias, registros
fotográficos das novas vias etc.

3.3

3.4

3.5
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3.6

3. 7

Apresentar o detalhamento dos proletos de melhoria/adequação dos viários, incluindo descritivo das
medidas dos sistemas de drenagem e segurança, e respectiva ART.
Apresentar proposta de Plano de Emergência para o caso de eventuais acidentes rodoviários nas
vias que cruzarão o reservatório (barragem e cabeceira da represa), acordada com os órgãos
responsáveis, informando sobre as medidas a serem adoradas para a prevenção de vazamento de
produtos perigosos e contaminantes ao corpo d'água.
Comprovar a implantação e início de operação da nova ETE Jacaré com tratamento terciário.
Apresentar relatório conclusivo do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas
demostrando o atendimento das ações previstas para a fase de implantação, em especial a
completa implantação da nova ETE Jacaré operando com tratamento terciário e proposta de
continuidade para a fase de operação do empreendimento.

Apresentar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos obtida antes do início das obrasjunto
ao Departamento de Aguas e Energia Elétrica -- DAEE, nos termos da Resolução Conjunta
SMA/SERHS n' 01/05.

Apresentar relatórios conclusivos do Programa de Monitoramento Limnofógico e de Qualidade da
Agua e Sedimento para a fase de implantação, contemplando a avaliação da eficiência dos
programas, o balanço das atividades desenvolvidas e as medidas mitigadoras adoradas. Deverão
ser apresentadas, ainda, as atividades previstas, periodicidade e parâmetros para o monitoramento
durante a fase de operação, bem como medidas preventivas e corretivas, especialmente para
eutrofização.

Apresentar, no âmbito do Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade de Água e
Sedimento para a fase de operação, propostas de ações de manejo da proliferação de algas e
macrófitas no reservatório, e caso necessário, proposta de um Plano de Contingência para
cianobactérias, contemplando o estabelecimento de níveis de alerta, ações de manejo do
reservatório e de comunicação, estabelecimento de responsabilidades etc.

Apresentar relatório conclusivo do Programa de Monitoramento do Lençol Freático referente à fase
de implantação, contemplando as atividades desenvolvidas, os resultados obtidos, análise crítica,
bem como as atividades previstas para o monitoramento durante a fase de operação.
Apresentar relatório conclusivo do Programa de Desapropriação e Relocação da População,
contemplando no mínimo, as ações realizadas na implantação do empreendimentos as negociações
e desaproprtações de terras das áreas afetadas(amigáveis ou emissões provisórias na posse),
representadas em planta (escala 1:5.000) com as delimitações das propriedades e a situação legal
de cada propriedades e análise crítica das atividades realizadas e resultados obtidos.

Apresentar relatório conclusivo do Programa de Treinamentos, Cursos e Aperfeiçoamento
Profissional. com o balanço das atividades implementadas incluindo: relaçãcx dos convénios
firmados com centros de formação profissionalizante ou outras instituições de ensino; indicação dos
treinamentos e cursos ministrados aos trabalhadores da obrar grau de adesão à capacitação por
parte dos trabalhadores e balanço final da mão de obra local empregada durante as obras e
avaliação crítica dos resultados obtidos.

Apresentar relatório conclusivo do Programa de Manejo e Conservação da Flora e Subprograma de
Monitoramento da Mata de Intedlúvio, com comprovação da conclusão das atívidades
desenvolvidas, registros fotográficos, além da proposta de continuidade no monitoramento e
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manutenção das área
empreendimento

Apresentar proposta detalhada /de Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do
Reservatório Artificial - PACUERA, em consonância com a Lei Federal n' 12. 651/12, para subsídio
da emissão do Tombo de Referência, informando os critérios a serem adorados para a definição da
área de abrangência do Plantel os aspectos do diagnóstico ambiental específico para o Plantel as
zonas previstas indicadas em mapa e imagens de satélite georreferenciadasl os amores envolvidos
9 as formas e mecanismos de implementação e gestão
Apresentar a situação de atendimento aos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental --
FCRAs firmados junto ao Departamento de Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental --

Incluir, no relatório consolidado do Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação e da
Subprograma de Cometa de Banco de Solo, Sementes e Mudas, o balanço das atividades
desenvolvidas e dos procedimentos de resgate e relocação de espéciesl o balanço quantitativo de
supressãol indicação em foto área das áreas suprimidas; destinação do material lenhoso e
biomassa; resultados obtidosl avaliação crítica da efetividade das medidas implementadas
eventuais não conformidades identificadas e respectivas medidas corretivas adotadas; registros
fotográficos das atividades etc

Apresentar, o detalhamento do Plano de Enchimento do Reservatório, informando as ações
específicas preliminares e as previstas durante o período de enchimento, no âmbito dos Programas
Ambientais relacionados, em especial a manutenção da vazão mínima a jusante do barramento.
não inferior à Q7, 10I a intensificação das atividades de monitoramento da qualidade da água, de
30ntrole de processos erosivos e assoreamento. de resgate de fauna e íctiofauna e de comunicação

Apresentar relatório consolidado do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e do
Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna, contemplando, no mínimo. as atividades
desenvolvidas para a salvaguarda da fauna. monitoramentos realizados, os métodos empregados,
as eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, os resultados obtidos. com
quantitativos dos procedimentos(resgate, soltura, afugentamento, eventuais óbitos), registros de
recebimento de animais e análise crítica dos resultados e a proposta de continuidade do Programa
para a fase de operação do empreendimento

Comprovar o completo atendimento à Autorização s/n, de 12/09/2016 e Informações Técnicas APA
3CJ no l0/2016 e DMJ/APA Cabreúva 03/2019, emitidas pela Fundação Florestal.
Apresentar relatório consolidado do Programa de Monitoramento e Conservação da fctlofauna e do
Subprograma de Resgate e Salvamento da lctíofauna, contendo o balanço das atívidades, com a
avaliação crítica e temporal das metas almejadas e resultados obtidos, registr'os fotográficos,
resultados obtidos com quantitativos dos procedimentos(resgate, soltura, espécies levantadas),
avaliação crítica dos resultados obtidos no período bem como a proposta de continuidade para a
fase de operação do empreendimento.

Apresentar detalhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da lctlofauna e do
Subprograma de Monitoramento do Sistema de Transposição de Peixes(STP) para a fase de
)peração contemplando, no mínimo: a adição de pontos amostrais com vistas a monitorar a
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c/onogranoa /oca//zaçã
do STP; equipe técnica responsável e ARTE

Apresentar a Autorização de Manejo in situ a ser emitida pelo Departamento de Fauna da Secretaria
de Infraestrutura e do Meio Ambiente(DeFau/SOMA) para o manejo da ictiofauna para as atividades
de monitoramento e resgate da ictiofauna, previsto no Subprograma de Monitoramento do Sistema
de Transposição de Peixes

Apresentar relatório conclusivo do Programa de Salvamento e respectiva manifestação do Instituto
do Património Histórico e Artístico Nacional-- fPHAN

Apresentar a manifestação do C.onselho de Defesa do Património Histórico, Arqueológico, Artístico
3 Turístico - CONDEPHAAT quanto à adequação do Prometo Paisagístico na areada perímetro de
lombamento e área envoltória do dique de proteção da Fazenda Pirahy.
Apresentar. após a apuração final do (justo do empreendimento, relatório contábif comprovando o
montante efetivamente despendido para a implantação, visando à realização de ajustes no valor
destinado à compensação ambiental, cujo pagamento, se houver, é condicionante para a emissão
da Licença Ambiental de Operação.

3.25

3.26

3.27

3.28

4. Durante a operação do empreendimento

4. 1 Apresentar relatórios anuais do Plano de Gestão Ambiental da Operação e respectivos Programas
IControle de Processos Erosivos e Assoreamento e de Monitoramento Limnológico e Qualidade
d'Agua), contendo, no mínimo: metodologia, resultados obtidos, eventuais não conformidades e
respectivas medidas corretivas adotadas, equipe técnica responsável, cronograma de atividades
avaliação do desempenho dos diversos programas ambientais e propondo avanços e melhorias
Apresentar, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Operação, a implementação das medidas
previstas no Programa de Controle de Erosão, Assoreamento e Estabilidade de Taludes. incluindo
os resultados do monítoramento da existência de processos de dinâmica superficial no entorno do
empreendimento, em especial das margens do reservatório e da APP, visando a eventual
necessidade de recuperação de áreas degradadas.
Apresentar no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Operação, relatórios anuais de
acompanhamento do Programa de Recuperação da Qualidade das Aguas do Ribeirão Piraí
:ontemplando: ações realizadas, eventuais não-atendimentos identificados e respectivas medidas
sorretívas e compensatórias adotadasl avaliação da eficiência dos programas e o cronograma de
atividades para o próximo período
Apresentar, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Operação, relatórios anuais de
acompanhamento do Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Agua e
Sedimento contemplando: metodologia utilizada, resultados obtidos e situação d(is indicadores
ambientais, eventuais não-conformidades identificadas e respectivas medidas corretivas adotadas
avaliação da eficiência dos programas e o cronograma de atividades para o próximo período
Incluir, nos relatórios anuais de acompanhamento do Programa de Monitoramento Limnológico e
:Je Qualidade de Agua e Sedimento, informações sobre eventuais ocorrências de florações de
3ianobactérias e o acionamento do plano de contingência.
Apresentar, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Operação, relatórios anuais de
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(cinco) anos da emissão da Licença Ambiental de Operação, com campanhas sazonais de medição,
apresentando os resultados obtidos( na forma de mapas potenciométricos sobre uso de solo).
eventuais impactos relativos ao desencadeamento de processos de dinâmica superficial (voçorocas
e movimentos de massa), ao encharcamento e reflexos estruturais em edificações, infraestruturas
lindeiras e poços de abastecimento, e eventuais interferências com fossas e pocilgasl as medidas
corretivas e compensatórias adotadasl e o cronograma de atividades para a próxima fase.
Apresentar, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Operação, relatórios anuais do Programa
de Manejo e Conservação da Flora e Subprograma de Monitoramento da Mata de Interflúvio
contendo, no mínimo, análise crítica das atividades desenvolvidas, avaliação da efetívidade da
restauração florestal e da recolonização pela fauna, metas e resultados alcançados, regístro
fotográfico, e responsável técnico. Informara situação de atendimento aos Termos de Compromisso
de Recuperação Ambiente! -- TCRAs firmados junto ao Departamento de Licenciamento com
Avaliação de Impacto Ambiental -- ft./CETESB.

Apresentar, no prazo máximo de 2(dois) meses após emissão da LO, o relatório final do Piano de
Enchimento do reservatório, contendo. no mínimo: as ações desenvolvidas no âmbito dos
Programas Ambientais relacionados, resultados obtidos, eventuais não conformidades registradas
e respectivas medidas corretivas/mitigadoras adotadas, metas alcançadas, registros fotográficos e
equipe responsável.

Apresentar, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Operação, relatórios anuais do Programa
de Monitoramento e Conservação de Fauna contemplando, no mínimo, as atividades
desenvolviqast metodologia empregadas localização, em foto aérea georreferencíada, dos pontos
de amostragem incluindo as áreas de soltura e áreas reflorestadasl registros fotográficos das
atividades; avaliação crítica dos resultados obtidosl equipe técnica responsável com respectivas
ARTE e cronograma para o próximo período.

Apresentar, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Operação. relatórios anuais de
acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da lctiofauna e do Subbrograma
de Monitoramento do Sistema de Transposição de Peixes, avaliando a eficiência do mecanismo de
transposição de peixes implantado e eventuais ajustes necessários. incluir as atividades
desenvolvidas, os resultados obtidos, análise crítica dos resultados. eventuais não conformidades
e medidas corretivas adotadas. equipe técnica responsável e respectivas ARTE.

4. 7

4.8

4.9

4. 70
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