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Aprimorar metodologias e técnicas, necessárias aos estudos de impactos ambientais, são 
exigências legais e indispensáveis às obras de grande impacto ambiental, como é o caso do 
Rodoanel Viário Mário Covas - Trecho Sul, em São Paulo. Levantamentos florísticos 
complementares, resgate de material vegetal e restauração de áreas degradadas são atividades 
orientativas efetuadas pelo Instituto de Botânica de São Paulo, visando à mitigação e 
compensação de danos ambientais como os que a DERSA deve executar. A metodologia é 
inédita e permite ajustes conforme necessidades da obra. Neste trabalho, é ressaltada a 
importância da recuperação de matas ciliares existentes na Área Diretamente Afetada (ADA) 
do Rodoanel, considerando a importância de áreas de mananciais para a conservação da 
biodiversidade. Assim, a identificação de áreas ciliares para a recuperação fez-se através de 
estudos envolvendo topografia, hidrografia e vegetação, utilizando-se o programa Arcview 
3.3 de Sistema de Informação Geográfica (SIG) (Spring 4.1 e ARCGIS) nas ADAs do 
Rodoanel, indicando aquelas potenciais para este processo. Os resultados preliminares 
permitem selecionar as áreas que serão priorizadas para a recuperação, visando compensação 
ambiental da obra. A região, que se apresenta com ampla diversidade na sua ocupação, levou 
à definição de três principais situações para a restauração florestal, a saber: (a) áreas com 
vegetação e alto índice de antropização; (b) áreas próximas às Represas (Billings e 
Guarapiranga) e (c) áreas desnudas ou desprovidas de floresta entre fragmentos florestais. A 
existência de 142,69 ha com vegetação, distribuídos nos cinco lotes que constituem o Trecho 
Sul do Rodoanel, tem sua maior proporção localizada em Mauá e São Bernardo do Campo 
Lote1, e em Parelheiros, São Paulo Lote 4, onde importantes corpos d’água abastecem as 
represas de abastecimento público da região metropolitana de São Paulo (Billings e 
Guarapiranga). Os resultados levaram à definição destas áreas para a preservação, para 
melhorar a disponibilidade de recursos hídricos e favorecer a conservação da biodiversidade 
localizada, por meio de corredores ecológicos. 
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