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ambiental das obras no

ma das mais importantes e signifi-
cativas inovações implantadas pela 

Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) 
no Rodoanel Mário Covas - Trecho Sul é a 
supervisão ambiental das obras.

Na maior parte dos grandes empreendi-
mentos é comum à presença da supervisão 
de engenharia, com os controles tecnológicos 
e a fiscalização dos aspectos construtivos.

Porém, frente à importância do projeto 
Rodoanel e suas implicações ambientais, a 
Dersa contratou e mantém em cada cantei-
ro de obras, uma equipe de supervisão am-
biental, formada por técnicos, especialistas 
e consultores ambientais. As equipes ficam 
permanentemente nas frentes de serviços, 
acompanhando e orientando os controles 
e medidas de proteção ambiental a serem 
implantados.

Com autoridade e independência, as 
equipes de supervisão ambiental têm atu-
ado em cada trecho de obras, em conjun-
to com as construtoras, os projetistas e a 
fiscalização de engenharia, no sentido de 
garantir o planejamento e a antecipação de 
eventuais problemas, bem como na adoção 
de medidas de controle.

Esta ação preventiva tem evitado uma 
série de impactos indesejáveis.

Previsto no EIA/RIMA, a implantação da 
supervisão ambiental foi uma proposta e um 
compromisso da Dersa, no sentido de garan-
tir o controle ambiental efetivo das obras, 
nos canteiros no dia-a-dia dos trabalhos.

Os resultados tem sido muito positi-
vos. As equipes de supervisão iniciaram as 
atividades orientando e acompanhando a 
limpeza dos terrenos e o desmatamento. Foi 

possível garantir o controle destas interven-
ções, minimizando impactos.

As supervisoras ambientais auxiliaram 
ainda o resgate de flora e fauna, conforme 
previsto nas medidas mitigadoras do EIA, de 
maneira a minimizar o impacto sobre flora e 
fauna nas áreas sujeitas ao desmatamento 
autorizado. Com o desenvolvimento intenso 
e acelerado das obras de terraplenagem, as 
supervisoras ambientais têm como atribuição 
verificar a correta implantação de medidas 
de proteção, incluindo controles de erosões, 
evitando o transporte de sedimentos e asso-
reamentos das nascentes e cursos d’água.

Através da supervisão ambiental fisca-
liza-se e documenta-se a correta aplicação 
das medidas que permitam evitar ou mini-
mizar impactos desnecessários na fase de 
obras sobre as áreas lindeiras.

Com o controle de emissão de poeira e 
de ruído de acordo com a legislação, a or-
ganização da circulação de caminhões pelas 
vias locais, incluindo a limpeza e recupera-
ção das ruas, uma série de medidas tem sido 
adotadas para mitigar o impacto das frentes 
de obras nos bairros.

O rígido acompa-
nhamento da disposição 
regular do solo escava-
do, o controle de áreas 
com contaminação e a 
correta operação dos 
canteiros de obras e das 
usinas de solo, concreto 
e asfalto, são algumas 
das áreas de atuação di-
reta das equipes de su-
pervisão ambiental, em 
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Vista interna do viveiro de mudas resgatadas 
no trecho de supressão vegetal do Rodoanel

FERNANDO KERTZMAN*

A supervisão
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de obras do Rodo-
anel.

Quando a su-
pervisão verifica si-
tuações de falta de 
prevenção ou não 
cumprimento dos 
procedimentos pre-
vistos, como o surgi-
mento de erosões ou 
vazamentos pontu-

ais de óleo, as equipes de supervisão ambien-
tal emitem documentos com Recomendações 
de Ações Corretivas (RAC), com prazos para 
a imediata correção dos problemas verifica-
dos. Quando as recomendações feitas não 
são atendidas no prazo, a equipe de super-
visão ambiental pode recomendar a emissão 
de Notificações de Não Conformidade (NNC) 
pela coordenação ambiental da Dersa.

As supervisoras ambientais consolidam 
em relatórios mensais a situação ambiental 
de cada lote de obras.

Com base nos relatórios e nas recomen-
dações das supervisoras ambientais, a Dersa 
emite mensalmente um certificado de con-
formidade ambiental (CCA), documento que 
atesta o cumprimento dos compromissos am-
bientais assumidos durante a fase de licencia-
mento das obras do Rodoanel - Trecho Sul.

A adoção da supervisão ambiental em 
cada frente representa a garantia do efetivo 
controle ambiental das obras. A Dersa passa 
a ter um amplo controle de todas as ações 
preventivas e corretivas, que adotadas a 
tempo e hora, evitam impactos desnecessá-
rios ao meio ambiente.

Evitam também problemas com as co-
munidades lindeiras e colaboram com os ór-
gãos fiscalizadores de meio ambiente, redu-
zindo riscos de embargos de obras, multas e 
recuperação de áreas degradadas, evitando 
deixar passivos ao final das obras.

A adoção da supervisão ambiental no 
Rodoanel representa um marco importante 
para garantir a qualidade ambiental das obras 
do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.

* Fernando Kertzman, Geotec Consultoria Am-
biental Ltda.
E-mail: fernando@geotecbr.com.brD
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Técnico de Meio Ambiente do Rodoanel, 
resgata preá encontrado em frente de obra

Proteção contra assoreamento com
utilização de gabiões e manta

geotêxtil nas obras do Rodoanel
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