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1. OBJETIVO

Este documento objetiva apresentar a complementação de informações ao
EIA/RIMA da Linha 4 do Metrô, solicitada através de parecer dessa Secretaria,
datado de 28/03/1996.

Nesse parecer são solicitadas informações complementares referentes aos
tópicos elencados abaixo, os quais se constituem nos ítens descritos na
continuidade deste documento.

São eles:

* Justificativa da rede de precedência para implantação do sistema sobre
trilhos

* Reavaliação da Área de Influência Direta

* Projetos colocalizados

* Adequação às diretrizes e normas municipais

* Avaliação de impactos

Z Vibração e ruídos

* Bota-foras e canteiros de obras

* Cobertura vegetal,

• Empreendimentos associados

• Estações Três Poderes, Caxingui e Morumbi

* Potencial de transformações urbanas
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2. JUSTIFICATIVA DA REDE DE PRECEDÈNCIA PARA A IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA SOBRE TRILHOS

A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos desenvolveu o
Programa Integrado de Transportes Urbanos - PITU. através do qual se
articulam as diversas propostas para sistemas de transporte coletivo, das
modalidades trens, metrô e corredores de ônibus.

Este Proqrama, cuja proposta fisica é visualizada no mapa anexo, prioriza o
transporte coletivo, especialmente as modalidades de grande capacidade,
com tração não poluente, operando em via segregada, como é o caso do
metrô e ferrovia, e seu funcionamento integrado, física, operacional e
tarifariamente, forma uma rede estrutural, alimentada por corredores de
ônibus de média capacidade.

O PITU é resultado de um longo trabalho de maturação técnica, coordenado
pela STM, a partir da integração institucional dos planos desenvolvidos pela
Cia do Metrô, CPTM, EMTU e EMPLASA. O PITU trabalha com a perspectiva
do aprimoramento gerencial do transporte metropolitano, possível a partir do
planejamento e da ação integrada entre os diversos õrgãos e entidades do
Governo do Estado e os municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

Como instrumentos de integração institucional e estrutura organizacional do
PITU, foram criados um Grupo Diretor e sua Unidade Executiva, compostos
por representantes da EMTU, CPTM, METRó e EMPLASA Verifica-se que o
PITlJ não se constitui apenas num plano, mas sim numa estrutura
organizacional permanente, de planificação e operação conlínua do sistema
de transporte coletivo metropolitano.

Esse Programa consolidou assim uma rede básica de transporte coletivo, a
ser implantada por diversos órgãos. estaduais e municipais (CPTM, METRO,
EMTU, SPTransportes, entre outros), os quais têm limitações de recursos e
prioridades especificas. Na maioria das vezes, a implantação dessa rede está
?ondicionada ao aporte de empréstimos externos para a concretização de
suas propostas, o que resulta em cronoqramas mais flexiveis, pois estão
sujeitos a fatores aleatórios às decisões internas dos ôrgãos.

Assim," justificar a rede de precedência para a implantação do sistema como
t fm todo" significa apresentar justificativas para o empreendimento que
erpresenta o PITU, ou seja, o sistema de transporte metropolitano, o que

extrapola o âmbito do EIA/RIMA da Linha 4.

De-ta forma. parece-nos que para o Empreendimento ora em licenciamento,
'i ia Justificativa e prioridade estão plenamente contempladas-

e na pertinência da rede básica metroviária prioritária no ano 2000 (ver
prancha 8 - volume 1), e consequentemente da Linha 4 que a integra, ao
Programa Integrado de Transportes Urbanos - PITU, como se' constata no
mapa anexo desse Programa;
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METRÕ E

na prioridade da implantação da Linha 4 dentro da rede básica metroviária
no ano 2000, conforme justificado no ítem 4.5.1. do Volume 1 - página 64
em diante, e visualizada na prancha 11 - Volume 1.

Decta forma, o empreendedor METRÔ aguarda a deliberação sobre o
EIA/RIMA da Linha 4, para proceder à contratação dessa obra, que se
constitui na prirmeira prioridade para expansão de sua rede.

3. REAVALIAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

A Linha 4 do Metrô tem uma `bacia de captação" de suas demandas,
especifica e delimitada aos bairros e zonas OID, que definem a Area de
Influência Direta do empreendimento, conforme descrito na página 9 do
Volume lI-

4. PROJETOS COLOCALIZADOS

Os projetos colocalizados apresentados no EIA/RIMA (Volume II -páginas 118
a 121), referem-se àqueles do sistema viário e do sistema de transporte
coletivo, este último com repercussões nas demandas da Linha 4, na medida
que se articulam nas Estações e Terminais, com os diversos rnodais de
transporte: trens, ônibus e metrõ. (visualizados no mapa em anexo)

As articulações necessárias entre os diversos projetos colocalizados com
interferèncias na Linha 4 foram e estão sendo buscadas por diversos
mecanismos delineados a seguir-

* com relação ao sistema estrutural sobre Irilhos, no âmbito do PITU. visto
anteriormente, a integração é buscada, e a Linha 4 articula-se com a Linha
2 na Estação Consolação e com a Linha Sul-CPTM na Estação Pinheiros. A
estrutura de representatividade dos árq,os pertencentes ao PITU está
continuamente compatibilizando os planos e ações de transportes coletivos.
Também ao nível do sistema de transportes coletivos metropolitanos. foi
assinado, em 1994, um convêncio entre a STM e o Município de São Paulo,
através da SMT, com o objetivo de compatibilizar planos, projetos e
programas regionais de transportes púiblicos. Esse convênio instituiu a
Comissão Regional de Planejamento de Transportes - CRPT, para
compatibilizar planos de transporte e tráfeqo. Esta Comissão é assessorada
tecnicamente pelo Grupo de Planejarmento Integrado - GPPI, cujos
resultados de reuniões de trabalho para compatibilização de projetos é
explicitada a seguir.
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com relação à integração com o plano de corredores de ônibus, aquele
proposto pelo Programa de Corredores de Ônibus e Terminais, da SP
Transportes, que se desenvolve ao longo da Av. Francisco Morato, é
coincidente, em sua diretriz, com a Linha 4, nessa via. Assim, no âmbito do
convênio Estado-Município anteriormente descrito, foi constituído um Grupo
Técnico de Apoio, formado por técnicos do METRO, da SP Transportes, da
EMTU, da STM e da SMT, que, depois de várias reuniões de trabalho, onde
foram analisados os projetos da Linha 4 e o de troncalização do Corredor
Francisco Morato, estabeleceram diretrizes comuns para os dois projetos,
encaminhadas ao GPPI.

Essas diretrizes, que conduzem à compatibilização dos projetos e
intervenções nessa região, se referem a quatro fases, que representam as
principais etapas dos projetos e que têm prazos diferenciados para
implantação. São elas:

Primeira Fase

Refere-se à implantação do Corredor Troncal Francisco MoratolEusébio
Matoso, envolvendo o sistema municipal e intermunicipal de ônibus Nesta
fase, a Linha 4 ainda não está em operação, e a compatibilização de
projetos contempla apenas os sistemas municipais e intermunicipais de
ônibus. O Corredor Francisco Morato receberá tratamento preferencial com
faixa segregada para o tráfego exclusivo de veículos do sistema troncal
municipal e intermunicipal, possibilitando uma padronização operacional.

Segunda Fase

Com a implantação da operação comercial do trecho Morunibi-Paulista,
haverá sobreposição do metrô com o sistema troncal ao longo da Av
Francisco Morato, com os Terminais do Morumbi e Três Poderes, servindo
aos dois sistemas. Contudo, deve ser considerado que o atendimento
prestado pelo sistema troncal poderá ser mantido, já que o mesmo atinge a
área central, percorrendo os eixos viãrios da Consolação e 9 de Julho,
enquanto a Linhia 4 atinge apenas a Paulista.

Terceira Fase

Nesta fase, a Linha 4 estará totalmente implantada, entre as Estações
Morumbi e Luz Haverá sobreposição de atendimento com as linhas
troncais do Corredor Francisco Morato, exigindo uma reordenação para
estabelecer um atendimento compatibilizado entre os dois modos de
transporte. A concepção básica do Corredor seria mantida, contudo parte
das linhas troncais seriam seccionadas ou fariam retorno operacional no
Terminal Morumbi, evitando-se a ociosidade nos sistemas. Algumas linhas
convencionais municipais e intermunicipais que atendem a região, seriam
integradas ao Metrô na Estação Morumbi, a fim de possibilitar aos usuários
o acesso e a integração com o Metrô, sem necessidade de dupla
transferência.E outras linhas deverão ser desativadas ou redirecionadas
para outros destinos, não concorrentes e sobrepostos ao traçado do Metrô



* Finalmente, outro projeto colocalizado com fortes relações com a Linha 4 é
o de reurbanização da Av Faria Lima. A Estação Faria Lima da Linha 4 e o
Terminal municipal de ônibus localizam-se, ambos, no Largo da Balata.
Assim, os projetos da EMURB, relativos ao Terminal de Ônibus e Garagem
Pública, foram articulados com o projeto da Estação Faria Lima da Linha 4,
por acessos e galerias que permitem circulação entre esses três pontos,
sem necessidade de travessia de ruas. O projeto compatibilizado dessas
três unidades, que se constituem em parcelas preponderantes da
reurbanízação desse trecho da Av.Faría Lima, é visualizado nas plantas
anexas.

7



100- X 390100 t,0 .,1 -, r1/
LEGENDA

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 A ,; T E- r1O ,

3 ESCADA G R 4 / ! AcEsso GA ROOEM PÚBLICA 1PM5á /E-R

'A.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~A

~~~~~~1. -~~~~~~~~~~~~E1--

:A- -'0'CZ : 0 0C

PLANTA NIGEr 733,70 -SITÇDOÇAO

_ l l l Èi~~~~~~~~~~~~~JFIGUEIREDO FERRAZ 0 __= _IS::E aI«{sI j

_ INCID/O uEo P RoOSCA D O 0AOAEAOOAO5OOONA0 - 04sP 5 AtoD =-_-_----------_--. l- 

SE CAeOTAED OAEcAlzo2VAniTOAd A'OTAOA 0001,0 _ACTÇC TE _DSEC . _ EA`rss C-OCf Z4 .4 . DE 4 14.04 00 /SB2 -001 
_ | RvS7~~~~~ET DCTe¶AÇ D REsec = _|h5 (Cwo . k 



2~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
0 : 

, 

!S,.10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8 

f, 

,,,OW

1 X 1 izl24 E12ir2!ies-tu .`X2,1"... 41',, *,.1---1-: < KlN g X 1 *"1i 
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8 

, X ;08 
' 

i iil 
I i q E e ^ 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8 

l~8 ,w O1



. -`METRÔ 3

5. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E DIRETRIZES MUNICIPAIS

A adequação do projeto da Linha 4 às normas e diretrizes municipais ocorre
sob diversos aspectos, sintetizados a seguir.

• quanto ao sistema de transportes, o convênio entre Estado e Município,
visto anteriormente, e o Grupo Permanente de Planejamento Integrado -
GPPI, resultante desse convênio, compatibilizam continuamente, as
propostas quanto a transportes coletivos;

* quanto a trãfego e tránsito,durante a elaboração do projelo da Linha 4, a
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET foi consultada, com o objetivo
de analisar os projetos relativos à implantação final da obra e
principalmente suas etapas de implantação. No que se refere aos projetos
definitivos, a análise da CET foi feita na fase do projeto funcional. No que
se refere às etapas de implantação, a CET definiu as principais premissas
que devem ser atendidas nos desvios de tráfego, a fim de que as empresas
a serem contratadas para elaboração do projeto básico e execução da obra
possam elaborar suas propostas, uma vez que os desvios deverão ser
escopo de contrato entre elas e a CET, como exigência do Metrô;

• quanto a aspectos urbanísticos, os cuidados quanto à compatibilização
de projetos foram vistos anteriormente, no que se refere à área da Estação
Faria Lima. Nas demais estações, as áreas desapropriadas são mínimas, e
as características urbanas pré-existentes serão respeitadas. Cuidados
adicionais com o meio urbano são tomados, nos casos em que há terminais
de õnibus integrados ás estações metroviárias- Como esses terminais
causam transtornos à vizinhança, quando ela é residencial, os projetos
procuram isolar, de alguma forma, seja com muros, construções ou
paisagismo, esses lerminais das áreas residenciais circunvizinhas,
mantendo-os mais integrados às áreas comerciais circundantes;

* quanto às edificações, o Código de Obras Municipal não prevê nenhuma
norma com relação a obras de metró. Os parâmentros utilizados pela
Cia.do Metrd para dimensionamento de suas construções foram
conseguidas através de aferição real nas linhas já construídas Desta
forma, foi produzido o documento em anexo - Diretrizes para Elaboração de
Projeto Execulivo de Arquitetura das Estações da Linha 4, onde as normas
afixadas pelo Metrõ são exigidas para as empresas que serão contratadas
para elaboração do projeto básico e executivo;

* quanto ao sistema de prevenção e combate a incêndios, o projeto básico
e executivo, quando de sua elaboração pelas empresas a serem
contratadas, serão submelidos à aprovação do Corpo de Bombeiros, por
exigência do contrato com o Metrô;

10
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* quanto ao patrimônio histórico, a Linha 4 não interfere diretamente em
nenhum bem tombado. Apenas o bairro dos Jardins é lindeiro à diretriz da
Linha, através da Estação Brasil. Assim, como procedimento habitual do
Metrô, as empresas a serem contratadas para elaboração do projeto básico
e nxecutivo deverão apresentar o projeto da Estação à apreciação do
CONDEPIIAAT e COMPRESP. Este procedimento de consulta é habitual
para o Metrõ, como pode ser confirmado em relação a Eslação das
Clínicas, da Linha Paulista, cujo projeto segue em anexo, no ítem referente
à cobertura vegetal, e que foi devidamente autorizada pelo CONDEPHAAT,
em seus aspectos de remoção e reposição da vegetação tombada do
Hospital das Clinicas.

Além desses procedimentos, deve-se destacar no atendimento as normas e
diretrizes municipais:

. a criação da Comissão de Entendimentos com as Concessionárias, que,
sob a coordenação da Secretaria de Vias Públicas-SVP, se reúne
mensalmente para análise e compatibilização de projetos urbanos, com os
representantes dos seguintes órgãos: CONVIAS, EMUlRB, CPTM, SABESP,
METRO, SP TRANSPORTES, DETRAN. Em anexo segue cópia da ata de
reunião de 14/12/1 995, onde foi apresentado o projeto funcional da Linha 4.

* a definição, pelo departamento de projeto civil do Metrô, das normas a
serem seguidas pelas empresas contratadas no desenvolvírriento do projeto
básico e executivo da Linha 4, referentes a aspectos da ocupação urbana,
que merecem cuidados especiais. São elas:

- Sinalização Provisória, Definitiva e Desvios de Tráfego - ET 4 00 00
00/3F6 001 de 15102/1995,

- Desempenho dos Sistemas de Drenagem - ET 4 00 00 001 315 - 001 de
21/0211995,

- Remanejarmiento das Redes de Utilidade Pública - ET 4 00 00 0013D2 001
de 01/08/1 995;

- Estruturas de Pavimentos - ET 4 00 00 00/3F4 - 001 de 14/02/1 995;

- Demolição e Limpeza de Areas - ET 4 0)0 00 0013C9 - 001 (le 2010611 995.

Essas Normas, específicas para a Linha d1, seauem em anexo.

1 1
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( 17 CO0`v1SSkO DE ENTEBDIMYENTOS COM AS CONCESSIC)NÁRIAS

ATA NIi 19/95/SVP/CEC

DATA 14.12.95

HORA 15:00

JLOCAL Sala de Reunioes da CEC

RE=NIO : ORDINILRIA

FR3SE1,NTES :

DJALMA CINTRA DE ANDRADE - CONVIAS 1
JOSÉ TP.HOVAH S-ATrMs F1TITd - Er<¶.
G1f2lET1F 1 CARIMO ILOJAS - C1i1]M
ARIOVAL,)O JOS] LOPES - ODRAS 1
RAUL POMPÉIA - CONVIAS 1
SALEWE PRADO - SABESP
IrESTOR .TUTNAMB/ - METRÔ
MIVARCIO SCZLLLING - M-E-O
SKDAMJU ISHIGAMI - MTEERO
GERSON ZANATTA - CONVIAS 1
MARLY PROENÇA DO OURO - S2.O PAULO TEANSPORTES
FLAVIO V.GALLETTI - PROJ/SUP.
DAVID NORONHA DO NASCIMENTO - DETRAN
PAULO RODRIGUES ROSA - OBRAS/GABINETE /BE 
WANDERIEY A. SIVIERO - OBRAS/GABINETE ÈSJf

ANTONIO TRAVAGLIA - CEC
MAURO SÉRGIO DA FONSECA - Secretário Executivo da CEC
MARIA ESTELA M.iPRANDINI - Vice-Coordenadora da CEC
HORkCIO AFONSO CAPELAS - Coordenador da CEC

12
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T) X?DSICAO SnBRE A LIN-UA " 4 " DO METRO

iniciada a reun1ito o Sr. Coordenador apresentou ao

plewiliio o Arqt2 Sadainu Ishigami, Chefe do Departamento de Arquite

tura do IETRÔ, para fazer a exposiçao.

Com a palavra o Arqt° Sadamu, ponderou que no que

tange ao problema de transportes para São Paulo, a implantaça.o de

rma linha a mais do IETRÔ naío se torna muito significativa,mas sim

a implantação da linha dentro de um Projeto Integrado com outros

meios de transporte.

Nesse sentido a linha 4 do NETRÔ é muito importan-

te principalmente porque irá dar atendimento a populaçvio de Santo

Amaro, Cidade Universitária, etc - com linhas integradas de ônibus

e l ''rrovia que Ievareu oW uWIWuMliow aS Eutaçoes Metroviárias proje

tadas.

Numa primeira etapa deverá ligar a Vila Sonia até

Paulista ( Estaçao Consolaçao ).

O principal objetivo dessa linha e a integraçco que

será realizada com o Ramal Sul da Companhia Paulista de Trens Me

tropolitanos - CPTM, na altura da Marginal Pinheiros.

A referida linha prevê também na área central, in

terligar Consolaçgo, Praça da Republica e Estação da Luz, permi

tindo com isso o acesso direto a diferentes direçoes.

O Projeto Básico já está concluído cabendo 1/3 da

verbta ao Ranco WhindiRl, 1/3 à iniciativa particular e outro terço

ao Governo, abrangendo 13,5 Km com uma previsãÍo de atendimento a

1.100.000 usuários, compreendendo seu trecho comercial aproximada-

mente 6200 m.

13
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A seguir, o Arqt9 Sadamu informou que na la fase a referi

da li-na operará com 10 trens.
Eui1, Pflq>ll<'>ll)n , o r,l1;O vninrnrlrl nlzrenenl;tou r1 p1cnirio , uIm

vídeo nio qual a Linha 4 era apresentada utilizando os recursos de com

putaç%u e em seguida nlostrou tambem pelo mesmo artificio a soluçaío

em Ele-íado como ficaria, se tal opçBo fosse escolhida, salientando a

poluiçao visual que seria para a cidade a utilizaçao dessa alternati-

va construtiva.

Ao concluir, o ArqtQ Sadamu esclareceu diversas dúvidas

do plenário e colocou a disposiçao de todos que desejassem mais deta

lhes sobre o Projeto - seu escritório no METRÔ.

O Sr. Coordenador dirigiu, então, agradecimentos ao Arqt2

Sadamu pela exposigço efetuada, bem como o Eng2 Dárcio Schilling, re

presentante titular do DETRõ na CEC por ter prontamente agendado o te

niia da ±'utuliu.

II) VÁRIA

IANTAS DE CADASTRO DOS DUTOS DA PETROBRÁS

O Sr. Coordenador informou aos representantes que aqueles

representantes que haviam solicitado plantas cadastrais da IETROBRA4S

poderiam após a reuniao, retirá-las com o Secretário Executivo da CEC.

NOVA REPRESENTANTE DA SAO PAULO - TRANSPORTES

A seguir, o Sr. Coordenador informou ao plenário sôbre a

nova representante da Sao Paulo-Transportes em subst;ituiçao ao Eng°

lauletta, Sra. Marly Proença do Ouro.

.Ao encerrar a reunião o Sr. Coordenador esclareceu aos in

tegral-tes da CEC que em Janeiro em virtude de ser um mês de férias pa

ra a maioria dos representantes nao.haverá reuniao ordinária.

Assim, a próxima reunião será para inicio de FEVEREIRO; a

seguir desejou um Bom Natal e um Prospero Ano para todos os presentesí

MAURO SÉRGIO DA FONSECA
SECRET_kRI0 EXECUTIVO

C.E.E. 14
M0 - 020
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1. OBJETIVO

Esta especificação se aplica á SD esvios de Tráfego, com a
finalidade de garantir a segurança e a circulação de veículos e pedestres assim como a acessibilidade
aos domicílios, em todo o sistema viário municipal interferente com a implantação da linha 4
Amarela do Metro de São Paulo.

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO

Os requisitos de Desempenho serão estabelecidos através da total implantação dos projetos
executivos, atendendo à legislação vigente do Orgão Municipal tanto para os scrviços concluidos.
como durante sua execução.

2.1 Serviço Concluído

Os Desvios de Tráfego e a Sinalização Definitiva deverão ser implantados pela ('ontratada e
atender os requisitos dos projetos de Sinalização Horizontal, Vertical de Orientação,
Regulamentação e Advertência, Semafórica e Dispositivos de Bloqueio e Segurança, com a
aplicação dos materiais especificados.

Deverão preceder à implantação dos Desvios e da Sinalização Definitiva, a informnação e
divulgação ao público. Após a implantação haverá monitoração e, caso necessário, seus
correspondentes ajustes.

2.2 Serviço em Andamento

2.2.1. Desvios de Tráfego

A Contratada deverá apresentar em função do método e da sequência construtiva da obra, os
projetos de Desvio de Tráfego e Sinalização Definitiva visando a não degradação das
condições de tráfego local, garantindo a circulação de pedestres e acesso às edificações
lindeiras.

Na fase que antecede o desvio de tráfego, deverão ser criados dispositivos de informação e de
divulgação aos usuários da região abrangida, minimizando com isso os problemas
decorrentes.

A operacionalização, bem como a manutenção pertinentes ao desvio, deverão ser
permanentes de modo a não causar perturbações aos usuários e habitações lindeiras.

2.3. Normas, Especificações Técnicas e Legislação a serem Atendidas

. Manual de Sinalização Urbana;

. Manual do Empreiteiro de Obras em Vias Públicas;
• Normas de Sinalização e de Execução de Obras em Vias Públicas
. Manual de Reparação de Pavimentos de Vias Públicas;
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Lei n- 5.108 de 21 de setembro de 1966 do Código Nacional de Trãnsito:
Decreto Federal nO 62.127 de 16 de janeiro de 1968 do Regulamento do C<di-o

Nacional de Trânsito;
Resolução 561 de 22 de maio de 1980 ( consolidação das resoluções

anteriores 402168 e 482/74), do Conselho Nacional de
Trânsito que trata das questões relativas à sinalização de
obras em vias públicas e dentre outros aspéctos propõe
autonomia aos órgãos de trânsito com jurisdição sobre a ViM
pública, desde que cumpridas as normas estabelecidas pele
Código Nacional de Trânsito - CNT;

Decreto Municipal n° 15.704 de 23 de janeiro de 1979, que aprova o regulamento de
sinalização de obras e serviços em vias públicas do Municipio
de São Paulo;

Decreto Municipal n- 15.705 de 16 de fevereiro de 1979 que estabelece normas de
execução de obras e serviços nas vias públicas do Município
de São Paulo e outras providências;

Decreto do Municipal n° 27.335 de 16 de novembro de 1988, que disciplina os procedimentos
para emissão de autorização, visando a execução de obras e
serviços nas vias públicas do Município de São Paulo
Segundo disposições previstas nesta legislação , nenhumna
obra ou serviço em via ou logradouro público poderá ser
iniciada sem prévia autorização da Prefeitura Municipal de
São Paulo - PMSP.

Outras Normas, Manuais e Especificações dos órgãos envolvidos e Legislação vigente na época
da execução da Linha 4 Amarela do Metrô de São Paulo.

Normas não citadas nesta especificação poderão ser utilizadas desde que tenham fé pública.
devendo, neste caso, ser fomecidas ao Metrô de São Paulo em português ou inglês.

Nos casos de diferenças existentes entre normas valerá o prescrito nas normas citadas nesta
especificação.

3. IMPOSIÇÕES DE PROJETO

Os projetos de Sinalização Definitiva, Desvio de Tráfego e outros necessários para ínplantação e
recomposição das vias públicas, deverão atender às Especificações Técnicas e Normas de cada
orgão envolvido e do Mletrô de São Paulo.

4. REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

Deverá contemplar todas as etapas referentes aos serviços para a implantação de Desvi'-s ce
Tráfego bem como da Sinalização Definitiva, a saber:
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1. OBJETIVO

Esta especificação técnica tem por objetivo estabelecer os requisitos de desempenho dos sistemas de
drenagem de águas pluviais das áreas de implantação da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo.
Estes sistemas têm como fun,ção coletar e escoar as águas que:

. precipitem sobre a área do empreendimento e escoem superficial ou sub-superficialmente;

. atinjam superficialmente a área e

. atravessem a área através de galerias enterradas eiou canais a céu aberto.

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO

2.1 Serviço Concluído

Os sistemas de drenagem definitivos deverão coletar e escoar convenientemente as águas pluviais
precipitadas nas áreas ocupadas pelo empreendimento, as que atirnam estas áreas
superficialmente ou as que as atravessem através de galerias enterradas elou canais a céu aberto.

Estes sistemas deverão estar compatibilizados com as redes de drenagem locais, de maneira que
sejam mantidas, e melhoradas quando necessário, as condições de funcionamento originais
vigentes até a implantação do empreendimento.

Sob solicitações próprias das condições normnais de operação, a geometria do sistema bem como
a integridade de seus componentes ao longo de sua vida útil deverão estar garantidas

Na entrega, para aceitação por parte do Metrô de São Paulo, os sistemas deverão estar
totalmente desimpedidos de obstruções de qualquer natureza e livres de danos e avarias

2.2 Serviço em Andamento

Em todas as fases executivas deverão ser respeitados os requisitos constantes nas Especificação
Técnica de Serviços Topográficos e na Instrução Complementar de Controle de Impactos ao
Meio Ambiente.

2.2.1 Serviços Preliminares

Eventuais demolições a serem executadas nas áreas utilizadas para implantação dos sistemas
provisórios ou definitivos de drenagem deverão obedecer aos requisitos constantes na
Especificação Técnica de Demolições.

Eventuais interferências com utilidades públicas ou outras estruturas enterradas deverão ser
constatadas pela Contratada através de prospecções adequadas, orientadas pelo Cadastro
Unificado de Utilidades Públicas fornecido pelo Metrô de São Paulo.
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Materiais não classificados nesta Especificação Técnica poderão ser propostos com os
devidos certificados e documentação técnica.

2.2.4 Valas

As valas para implantação de dispositivos de drena_gemii dc\erio garantir durante o decorre-
da obra a estabilidade e a integridade de edificações. utíiidadc,a públicas e demais estruturas
lindeiras, bem como a segurança dentro das mesmas Para tanto, deverá ser prevista er:
projeto a necessidade de escoramento e o tipo mais adeqltuado em l`unção das dimensões da
vala, caracternsticas do solo, presença de lençol freátict e carg.as acidentais

Os recalques admissíveis deverão ser fixados no projeto e deverão ser respeit2dos durante a
execução. Os requisitos para instrumentação estão contido,S na especificaçio técnlca de
Instrumentação.

A locação, a forma e as dimensões das valas deverão ser pie\nistas em projeto, de modo a
promover a trabalhabilidade dentro das mesmas e a niiniia intcrícrência com tráfe2o.
edificações, redes de utilidade pública e demais estruturas

Em valas para assentamento de tubos, deverão ser seguidas as condições comtidas na NBR
12266 - Projeto e Execução de Valas para Assentamento dc Tubulação de Agua. Esgoto ou
Drenagem Urbana.

2.2.5 Preparo do Fundo, Berços e Assentamento de Tubos

A escavação e a regularização do fundo deverão garantir as cotas definidas em projeto
Deverá ser verificada a capacidade de suporte da camada dc solo cm que se encontrar o
fundo, de modo a se assegurar uma sustentação adequada, seja para assenrlamto de tubos.
de aduelas pré-moldadas ou pré-fabricadas de concreto ou para galeria celular de concreto
moldada 'in loco".

Deverão ser definidos em projeto os tipos de berço para assentamento de tubos que
proporcionem a estabilidade da rede, a manutenção da sua declívidade e a su integridade
estrutural, de acordo com o tipo de solo e cargas.

O material de escavação que não for reaproveitado deverá ser disposto em bota-fora
conforme Especificação Técnica de Jazidas, Armazéns e Bota-Fora.

2.2.6 Esgotamento de Valas/Rebaixamento de Lençol Freático

O projeto deverá definir e detalhar o processo de esgotamento a ser ado-.ado quando
necessário.
O esgotamento da vala deverá ser tal que proporcione condições se21uras e -dequacas ac
trabalho dentro da vala.
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NBR-12266 Projeto e Execução de Valas para Assentamento de Tubulação
de Agua, Esgoto ou Drenagem Urbana.

Nonnas não citadas nesta Especificação poderão ser utilizadas desde que tenham fé pública,
devendo, neste caso, ser fornecidas ao Mletrá de São Paulo em português ou inglês.
Nos casos de diferenças existentes entre normas, valerá o prescrito nas normas citadas nesta
Especificação.

3. IMPOSIÇõES DE PROJETO

Os requisitos minimos de projeto. quer dc sistemas definitivos ou provisórios, estão estabelecidos na
Instrução para Elaboração de Projeto Executi\o de Drenagem Superficial.

4. REQUISITOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROCEDINMENTO EXECUTIVO

Devera ser elaborado um Procedimento Executivo relativo às obras de drenagemL contendo:

. seqüência de implantação;
. métodos construtivos detalhados.

5. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA O METRÔ DE SÃO PAULO

5.i. Antes do Início das Atividades

, Procedimento Executivo

5.2. Durante Execução das Obras

. documentos técnicos do projeto executivo elaborados conforme orientação constante na
Instrução para Elaboração de Projeto Executivo de Drenagem Superficial;

. resultados de ensaios de materiais e peças pré-fabricadas ou certificados emitidos por
empresas de tecnologia de materiais;

. resultados das leituras de instrumentação, quando utilizada;
• resultados das leituras de piezômetros, quando houver rebaixamento de lençol.

5.3. Após a Conclusão das Obras

. desenhos "As Built", retratando fielmente as características do sistema de drenagem.
implantado, com locação dos dispositivos em coordenadas padrão Metrô de São Paulo e por
triangulação com pontos notáveis.
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1. OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo estabelecer as caracteristicas exigiveis para aquislçcão de
materiais, execução e aceitação dos serviços de remanejamento das redes de utilidades públicas que
interferem na implantação das obras da linha 4 amarela, do metrô de São Paulo

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO

2.1. Serviço Concluído

As instalações remanejadas deverão atender rigorosamente os projclos aprovados pelas
concessionárias, incluindo-se também todos os acessórios necessários à realização dos serviços
e/ou outras atividades inerentes ao sistema.

Os materiais a serem utilizados deverão ser aprovados pelas concessionanas c dc cm \i
acompanhados dos respectivos certificados de qualidade.

Os serviços serão considerados concluídos quando da verificação da não existéncia de defeitos
que impeçam a utilização das instalações, aos fins a que se destinam.

Os serviços públicos não poderão ter seu fornecimento interrompido ou restringido (quer em
caráter provisório ou permanente) exceto os programados, atendendo autorização da respectiva
concessionária.

2.2. Serviço em Andamento

A execução dos serviços de remanejamento deverá ser precedida de prospecçoes para
complementação de informações pertinentes, quando a contratada julgar necessário, As alterações
de projetos, eventuais, deverão ser conduzidas e aprovadas junto às concessionarias

Durante a execução dos serviços, deverão ser preservadas e garantidas a circulação de veiculos e
pedestres, a segurança das edificações lindeiras às redes de utilidades públicas adjacentes, bem
como a regularidade dos serviços prestados por estas.

O cadastro das redes de utilidades públicas, contido no projeto fornecido pelo Metrô de São
Paulo, não exime a contratada das responsabilidades de eventuais danos que possam ocorrer
durante a execução dos serviços, quer em utilidades com locação errônea, quer em utilidades
ainda não locadas.

Utilidades consideradas `frágeis" devido a conexões flexiveis ou em estado deradado. mesmo
que não interfiram com a execução das obras. deverão ser locadas e rnonitoraA-s durante os
trabalhos.
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4. REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EXECIJTIVOS:

* sequência e metodologia executiva;
* especificações dos materiais e formas de controle para aceitação dos mesmos;

5. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS AO METRÔ DE SÃO PAULO

Certificados dos materiais empregados;
Relatório justificativo de eventuais alterações;
Desenhos "As Built`, conforrne ES-9.00.00-00/5D2-002;
Termo de Aceitação da Obra, assinado pelas Concessionárias:
* hipóteses de cálculo;
* desenvolvimento da solução;
* resultados obtidos;
* unidade e compatibilidades;
Projetos de escoramento de vala/sustentação;
Procedimentos executivos.
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1. OBJETIVO

Esta especificação tem o objetivo de fixar critérios de desempenho das estrutras de oavitentos
a serem implantados na Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo em áreas operacionas internas
e externas, bem como nas áreas não operacionais com intervenção da obra. São determinados
por esta especificação parâmetros minimos de desempenho dos pavimentos enquanto sistemas
esruturais, bem como nas etapas executivas das várias camadas que o constituem.

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO

A definição dos procedimentos de controle de desempenho em cada modelo é estabelecida em
todas as camadas constituintes do pavimento, dando maior destaque a camada citica da
estrutura, de forma que durante o processo executivo, os principais parâmetros atnbuidos em
projeto sejam garantidos em cada camada individualmente e permitam que, posteiornte, a
estrutura responda em conjunto ao comportamento espado. As camadas criticas em cada
modelo estrutural deverão ser determinadas em projeto E entendido que a camada critica
depende do modelo de estrutura que será proposto e que, o parâmetro definidor da camada (seja
este a deformação resiliente, a rigidez ou seu indice de penetração CBR), devera ser selecionado
em função do modelo especifico que estiver sendo projetado para cada local.

2.1 Serviço Concluido

As pistas a serem pavimentadas deverão, após concluídas, preconizar as premissas previsas
em projeto, ou seja-

- deverão atender a geometria projetada;
- deverão ter espesswas totais e parciais, por camadas, compatíveis com.

• com as condições locais de subleito;
. com as solicitações de cargas e volumes de tráfego a que estes pavireros serão

submetidos;
• com sua finalidade principal de utilização.

. deverão ser livres de empoçamento;

. as estruturas deverão ser compatíveis com as deformações previstas em projeto.

As estruturas de pavimentos restauradas, deverão ter desempenho que atendam, durante o
"período de projeto' (vida útil), aos critérios de evolução de defeitos representados por
trincamentos e afundamentos, e mantenham o nivel de deformaçao previsto no revesíimento
restaurado.

Para fins desta especificação, entende-se por:

. pavimentos flexíveis - estruturas em camadas com comportamento dito flexivel, £nmção do
nível de deformabiidade que apresentamn quando carregados, pode-se dizer que u-abalham
com grandes deformações;
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PMSP/SP P.04/92 Dimensionamento e Instruções.de Impiantação de f}avimentos
em Blocos Pré-moldados de Concreto;

PMSP/SP IE - 03/92 Assentamento de Guias;
PMSP/SP IE - 04/92 Execução de sajetas de concreto;
PMSP/SP ESP - 09192 Especificação de Serviços - Impripa,ões Betuminosas,
IC-9.00.00.0013N4-00l Instrução Complementar de Controle de Impacto ao Meio

Ambiente;
ET-9.00.00.0013D2-00l Remanejamento de Utilidades Públicas;
IC -9.00.00.0013C2-00l Serviços Topográficos;
ET-9.00.00.00/3I5-00 1 Drenagem de Aguas Pluviais;

1, IC-9.00.00.0013F4-002 Instrução Complementar de Proced6nento para
Dimensionarnento de Pavimentos Flexiveis - Método da
Resiliência,

1 IC-9.00.00.0013F4-003 Instrução Complementar de Procedimento para
Dimensionamento de Pavimentos Semi-rígidos - Método da
Resilincia;

IC-9.00.00.00/3F4-004 Instrução Complementar de Procedimento para
Dimensionamento de Restauração de Pavimentos Flexiveis,

NOR-T-C-685-010-02 Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

Normas não citadas nesta Especificação poderão ser utilizadas, desde que tenham fé
pública, devendo neste caso, serem fomecidas ao Metró de São Paulo em portgués ou
ingl&s.

Nos casos de diferenças existentes entre normas valera o prescrito nas normas citadas nesta
especificação.

3. IMPOSIÇÕES DE PROJETO

O processo adotado para a correta avaliação dos volumes de tráfego previstos para o periodo,
bem como o detalhamento na pesquisa geotécrúca de onde o pavimento será implantado farão
parte dos critérios de avaliação de desempenho da melhor alternativa

Deverão ser utilizados pavimento rígido ern terminais de integração e baias de parada de õmibus
Como orientação para a estimativa do parâmetro de tráfego "N", deverá ser seguida a euinte
tabela
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?avimento de Concreto

ódulo de ruptura e de tração na flexão;
ação por compressão dianmetral,
mpressão axial;

idos de correlação entre resistencias;
-o de material selanxe de juntas

Brita Graduada Tratada com Cimento

-anulometria;
sagem para a faixa de resistência requerida no projeto;

ação na flexão;
mpressão diametral,

idos de correlação de resistência.

Brita Graduada Usinada

ixa granulométrica

Reforço do Subleito

zidas de origemn;
assificação geológica e geotécnica dos materiais;
lume disponivel nas jazidas.

Regularização do Subleito

racterísticas geotécnicas do solo local.

Concreto Betuminoso Usinado a Quente

ocedência da mistura;
ixa granulométrica.

Blocos Pré-Moldados de Concreto

sistência a compressão caracteristica;
ometria dos blocos.

Guias e Sarjetas

sistência característica dos concretos magro e estrutural,
o de guia.

Imprimações Betuminosas
)o de ligante asfaltico.
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1. OBJETIO

O objetivo desta especificação é o de fixar os critérios para demolição e limpeza das areas
necessárias para a implantação das obras da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo.

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO

2.1 Serviço Concluído

Os serviços de demolição deverão ser executados, mantendo-se as condições de segurança interna
e externa das construções e áreas verdes, sem risco para operários, transeuntes e veiculos.
atendendo aos requisitos de desempenho aqui fixados.

Todas as áreas de interface com as demolições deverão ser recompostas, de forma provisona ou
definitiva, conforme as condicões iniciais ou de acordo com os projetos especificos

Todos os materiais oriundos de demolição serão de propriedade da contratada, exceto medidores
de serviços públicos, que deverão ser annazenados pela Contratada, de forma conveniente, ate a
retirada pelos órgãos,

As demolição de edificações compreendem a edificação propriamente dita, além das suas
fundações, de forma a pemútr a execução de todas as obras previstas.

As fundações deverão ser demolidas a, pelo menos, 1,0m de profundidade, medido a partir do
nível mais baixo de edificação.

Deverão ser deinolidas as obras de arte que se fizerem necessárias, total ou parcialmente, para a
implantação da obra, conforme as necessidades de projeto.

As demolições não poderão acarretar prejuízo aos serviços de utilidades públicas, tanto aéreas
como enterradas, existentes na região. A Contratada responderá perante as concessionanas pcr
quaisquer danos ou prejuízos que venham a ocorrer.

Os serviços de remoção de áreas verdes compreendem a retirada de árvores, palmeiras, tocos.
raízes, vegetação rasteira, lixo, matéria orgânica, com a preservação das espécies definidas no
Estudo de Impacto Ambiental, nos projetos de reurbanização e paisagismo e por óro
competentes.

Ao final das atividades as vias e acessos públicos e/ou privados utilizados, especialmente t2.s
imediações da obra, deverão estar limpos, desimpedidos e perfeitamente trafeqaveis. não
caracterizando em nenhuma circunstância prejuizos à municipalidade e à sociedade.
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2.3 Normas e Outras Especificações Técnicas a serem Atendidas

NOR-T-C-385-010-02 Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho;
NBR5682 Contratação, Execução e Supervisão de Demolições;
ET-4.00.00.00/3G1 -00 1 Jazidas, Armazéns e Bota-foras;
ET-4.00.00.00/3F6-001 Sinalização e Desvio de Tráfego;
ET-4.00.00.00/3D2-001 Remanejamento de Utilidades Públicas;
IC -4.00.00.00/3N4-001 Controle de Impactos ao Meio Ambiente.

Normas não citadas nesta Especificação poderão ser utilizadas, desde que tenham fé pública
devendo neste caso, serem fornecidas ao Metrô de São Paulo em português ou inglês.
Nos casos de diferenças existentes entre normas valerá o prescrito nas normas citadas nesta
especificação.

3. IMPOSIÇÕES DO PROJETO

Não serão admitidos processos de demolição por meio de explosão. O processo de implosão só sera
permitido com autorização prévia do Metrô de São Paulo, e apresentação de projeto detalhado.

4. REQUISITOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

Quando necessário ou solicitado pelo Metrô de São Paulo, deverá ser emitído plano de demolição
de edificações e obras de arte, atendendo as condições locais e exigências das autoridades
envolvidas e do Metrô de São Paulo.

Para processos de implosão, deverão ser atendidas a nonna NBR 5682 e os Decretos Federais
55.649 de 28101/65 e 88.113 de 21/02/83.

Deverá ser emitido a metodologia de remoção e replantio de todas as árvores e palmneiras a serem
removidas, antes do inicio dos serviços.

5. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES AO METRÔ DE SÃO PAULO

5.1 Antes do início das Atividades

. Procedimento executivo;

. autorização de remoção de áreas verdes;

. plano de implosão, incluindo as autorizações do Ministério do Exército, PMSP e demai
órgãos competentes para utilização de explosivos;

. normas a serem utilizadas, não propostas nesta especificação.

5.2 Após a conclusão das Obras

. Termo de devolução de medidores, protocolado pelas concessionárias
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6. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Quanto à necessidade de aprofundamento qualitativo e quantitativo de
impactos, para sua avaliação em termos de magnitude e intensidade,
ressaltamos que os Quadros 8.1, 8.2. 8 3 e 8.4 - Volume 1I1. se constituem
apenas em quadros-síntese dos impactos identificados.

No entanto, a partir da folha 53 do Volume lii, todos os impactos são
caracterizados e avaliados nas diferentes fases de implantação do
ernpreendimento, sendo propostas medidas mitigadoras

Somente a desapropriação, que se constitui no único impacto relevante
decorrente da Linha 4, é passível de quantificação. Os demais são todos
qualificados e avaliados em termos de atuação, forma, duração, reversão,
abrangência espacial, probabilidade, magnitude relativa e significancia. que
se consideram critérios de avaliação bastante abrangentes.

Todos os impactos são passíveis de serem evitados ou mitigados, através das
medidas propostas, muitas das quais se constituem em procedimentos
rotineiros do Metro, razão pela qual não são considerados relevantes.

Adicionalmente, entre as páginas 141 e 143 do Volume lii, são sintetizados os
impactos considerados mais relevantes, o que permite identificar os `riscos
potenciais do Empreendimento", como solicitado no parecer da SMA.

Finalmente, entre as páginas 249 e 252 do volume lii, são apresentadas as
conclusões do EIA/RIMA, onde são destacados os benefícios, ónus e medidas
recomendadas, cuja síntese pode ser visualizada no Quadro 11 1 da página
253 do volume III, identificando e sumarizando toda a análise ambiental sobre
o empreendimento conforme solicitado pela SMA
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7. VIBRAÇÃO E RUÍDO

Os cuidados do Metrô quanto a vibrações e ruídos se impuseram após o início
de operação da Linha Paulista, quando ocorreram reclamações do MASP.
Esses problemas ocorriam nas passagens de trens, pelo contato roda x trilho.

A solução encontrada foi a instalação de palmilhas sob a placa de apoio dos
trilhos, já com a via construída e em operação.

Para se adotar a palmilha adequada, foram acionados o IPT e a UNICAMP,
que realizaram medições de ruídos e vibrações, tanto no auditório do MASP
como no túnel. Após a instalação das palmilhas, as medições fcram reztkas.
chegando-se aos valores registrados no quadro abaixo.

a- Ruidos

antes depois valores aceitáveis (1)

50 35 40

(1) NBR 10152187

b- Vibrações

antes depois valores aceitáveis <23

0,5 0,02 0,2

(2) rrlatório CT DESF nr 001/96

A comparação dos resultados mostrou uma atenuação de ruidos e vibrações

*ríternacíonaís.

Ciente desse problema, e contando com vizinhanças sensíveis, tais como o
IN(,C)iR, a Crromipanhia do Motr(, contratou pFara a Linha 1, consultoria
internacional da WIA, a fim de identificar os trechos da via qlue deveriam
receber tratamento especial quanto a ruídos e vibrações, e elaborar norma a
ser seguida no projeto da Linha, conforme especificação ET-4.00.00.00/3U9-
001 de 25/04196.
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5.2 CONTROLE DOS RUíDOS E VIBRAÇÕES

5.2.1 PREMISSAS PARA O PROJETO
O projeto da superestrutra deverá ser desenvolvido de forma a garantir os limites de ruídos e
vibrações estabelecidos nesta específicação (item 5.2.2), nas seguintes situações:

- Vibrações nas edificações lindeiras à linha e ruidos secundários decorrentes a esta,
transmitidos por via sólida.

- Ruídos decorrentes de contato rodaltrilho, transmitidos por via aérea, nas:
. região do Pátio
-e ao longo da via principal e suas estações

Para viabilizar o atendimento e o limite máximo estabelecido de vibração das edificações
lUndeiras, o Metrô de São Paulo estabelece a extensão e localização de dois tipos de
superestrutura no anexo b, sendo estes:
. com sistema de massa-mola
sem sistema de massa-mola

O trecho especificado no anexo b estabelece a extensão minima com massa-mola, devendo
com tudo o contratado fazer estudos de adequação ao longo de toda a linha, para garantir o
atendimento, e os limites especificados no item 5.2.2, mapeando e enquadrando os trechos da
linhas às categorias especificadas nas tabelas 1 e 2.

Os trechos em AMVs e CRs fora do Pátio deverão ser obrigatóriamente assenados com
sistema massa-mola.

5.2.2 LIMITES MÁXIMOS PERMISSíVEIS DE RUIDOS E VIBRAÇÕES

5.2.2.1 RUIDOS PROVENIENTES DO CONTATO RODA-TRILHO
Os ruídos provenientes do contato roda/trilho, deverão ser atenuados nas vias principais.
bem como nas vias do Pátio.

O limite de ruido aceitável pelo tráfego dos trens deverá ser de 88dBA, medido a una
distância de 5 metros de frente a fonte geradora, em qualquer condição e local da via.
devendo ainda atender as demais exigências deste capítulo.

No Pátio deverá ser analisada a necessidade da irnplantação de medidas especiais que
atenuem o ruído, proveniente do contato roda/trilho, respeitando a "Lei do Silêncio-
Municipal, lei 8106 e o Decreto Regulamentador 11467 do Municipio de São Paulo.

Atenção especial deve ser dada ao ruído caracteristico que ocorre nas curvas de raios
fechados.
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Está prevista a colocação de anéis insonorizadores nas rodas dos trens (fornecimento do
Material Rodante) e, eventualmente, de anteparos fono-absorventes próximos às linhas
do Pátio que não fazem parte do escopo deste fomecimento.

5.2.2.2 VIBRAÇÕES E RUIDOS SECUNDARIOS
Nas tabelas 1 e 2 estão especificados os limites máxnmos permissiveis de ruídos e
vibrações aceitáveis nas edificações lindeiras ao longo da linha, provocados pela
operação dos trens.

Nas tabelas, no que se refere as categorias de área com tipos de edificações, não
pretendem ser completas, mas servir como referência. Existem certos tipos de
construção para os quais deverão ser aplicados critérios especificos, independentemente
da categoria da área (por exemplo, locais onde estão instalados equipamentos sensíveis
á vibração, como microscópio eletrônico).

Uma faixa para os valores limites de ruído e vibração é fornecida para alguns casos para
permiitir um ajuste e adequação do critério ao ambiente e à localidade da construção.

Por exemplo, em escritórios em uma zona tranquila, o limite deverá ser o extremo
menor (35dBA para ruído e 75dB para vibração).

Na tabela 1 os níveis de ruídos são expressos em decibéis (dBA) referentes a 20x102

Pascais (Pa) (0,0002 micro-bar), medidos em instrumento padrão para determinação de
nivel de som, na escala A. Todos os níveis ou medições de ruídos especificados se
referem ao uso da ponderação A e resposta lenta de un instrumento que satisfaz os
requisitos Tipo 2 da revisão mais recente da ANSI S 1.4 - 1993, fEspecificações de
medidores de nível de Som".

Na tabela 2 os níveis de vibração estão expressos em decibéis (dB), em termos do valor
RMS - "root mean square"- A velocidade de vibração (analisada em bandas de 1/3 de
oitava, na faixa de 1Hz a 500Hz), referentes a 25,4x106 mmls. As vibrações a serem
analisadas deverão ser captadas com transdutor de velocidade ou acelerômetro, neste
caso integrando-se adequadamente o sinal de aceleração.

As medições de vibração deverão ser realizadas na direção vertical sobre o piso da
edificação.
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TABELA 1
CRITERIOS PARA RUIDOS SECUNDÁRIOS MÁXIMOS
PROVOCADOS PELA OPERAÇÃO DE TREM
A - RESIDUENCIAS E EDIFCIOS COM ÁREAS DE PERNOITE

Nível Máximo de Ruído Secundário
Categoria da Área da (dBA)
Comunidade Moradia Edificio Hotel

Unifamiliar Multifamiliar l
1 Residencial de baixa densidade 30 35 40
II Residencial de média densidade 35 40 45
1m1 Residencial de alta densidade 35 40 45
IV Comercial 40 45 45
V Industrial/Rodovia 40 45 50
;B - EDIFICAÇOES DE USO ESPECIAL E AREAS EXTERNAS
Tipo de Edificaçio ou Sala Nível Máximo de Ruído Secundário

(dBA)
Salas de concerto e estúdios de
TV 25
Auditórios e Salas de Música 30
Igrejas e teatros 30-35
Dormitórios de Hospitais 35-40
Tribunais 3 5
Escols e Bibliotecas 35-40
Edificios de Universidades 35-40
Escritórios 35-40
Edificios Comerciais 45-55
Fonte: "Diretrizes para projeto de instalações de Transito Rápido", 1979,
APTA
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TABELA 2
CRITERIOS PARA VIBRAÇõES MÁXIMAS PROVOCADAS PELA
OPERAÇÃO DE TREM
A - RESIDÊNCIAS E EDI]FICIOS EM AREAS DE PERNOITE

Níveis Máximos de Vibraç3o
Transmitida por via sólida

Categoria da Área da (dB re: 25,4x10 6mm/s(2 )
Comunidade Moradia Edifício Hotel

Unifamiliar Multifamiliar _

1 Residencial de baixa densidade 70 70 70
II Residencial de média densidade 70 70 75
III Residencial de alta densidade 70 75 75
IV Comercial 70 75 75
V Industrial/Rodovia 75 75 75
B - EDIFICAÇÕES COM FUN OES ESPECIAIS
Tipo de Edificação ou Sala Níveis Máximos de Vibração

Transmitida por via sólida
(dB re: 25,4xl10mmIs( 2 )

Salas de concerto e estúdios de
TV 65
Auditórios e Salas de Música 70
Igrejas e teatros 70-75
Dormitórios de Hospitais 70-75
Tribunais 75
Escolas e Bibliotecas 75
Edificios de Universidades 75-80
Escritórios 75-80
Edificios Comerciais e Industriais 75-85
Laboratórios Industriais ou de
Pesquisa (sensíveis a vibrações) 60-70
(1) Os critérios se aplicam a vibração vertical de superficies de piso dentro dos
edificios
(2) Referência padrão para níveis de velocidade apresentada logaritnicamente
em decibéis
Fonte: Wilson, Ihring & Associates (Adotado por MARTA, WMATA, BARJ,
BART, MTA, CTA. NFTA, SCTD E MTDB como critérios de proleto)_
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8. BOTA-FORAS E CANTEIROS DE OBRAS

Tem sido procedimento habitual nas grandes obras públicas contratadas com
empresas privadas deixar a estas o estabelecimento de estratégias de obras,
que incluem as definições de bota-foras e canteiros de obras. As empresas
privadas têm maiores facilidades e flexibilidade de negociações, na busca de
soluções alternativas, que inclusive barateiem seus custos. Também o grande
espaço de tempo que separa a contratação de projeto do início das obras, faz
com que qualquer solução adotada para canteiros e bota-foras, muitas vezes
se inviabilize, pelas transformações urbanas que ocorrem no período. Assim,
as soluções quanto a esses dois fatores devem ser tomadas pouco tempo
antes do início das obras.

Dentro dessa ótica, a Cia do Metrô apenas indicou algumas alternativas de
áreas potenciais para bota-foras, no sentido de demonstrar que elas existem.
No entanto, elas só serão definidas pelas empresas a serem contratadas.

A Cia.do Metrô elaborou também as especificações técnicas quanto a
procedimentos recomendáveis para os bota-foras e canteiros, que serão
exigidos das empresas a serem contratadas para elaboração de projeto e
execução de obras. Essas especificações, ET 4 00 00 0013G1 -001 e IC 4 00
00 00/3C4 -001, seguem anexas.

Assim, como ainda não foram contratadas as empresas para a elaboração de
projetos e execução das obras, sugere-se que a análise quanto a bota-foras e
canteiros de obras seja realizada quando da solicitação da Licença de
Instalação (LI), ocasião em que as empresas contratadas terão que ter
definidos suas estratégias e procedimentos de obras, e esses fatores, mais
realisticamente, poderão ser avaliados por SMA.
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2.2.2 Jazidas, Armazéns e Bota-Bora

Inm lodas as etapas cxceutivas dc cxploração dc jazidas devcião ser tomadas precauções cc
relação à estabilidade do terreno.Deverão estar previstas no projeto de exploração
adequadas proteçõcs conitra crosões e deslizanientos.

Nos armazéns e bota-fora, o lerTeno original (deverá leI- conidiçocs (le sipol-te para recelicr
carrlcgamenlo do aterro previsto.

As movimentações de material, veículos e equipamentos em jazidas, armazéns e/ou bota-for
não deverão causar alterações nos sistemas de utilidades públicas e/ou privadas situadas n
proximidades da área.

2.3 Normas e Especificações Técnicas a serem Atendidas

ET-4.00.00.00/3D2-001 Remanejamento de Utilidades Públicas
ET-4.00.00.00/3F6-001 Sinalização e Desvio de Tráfego
ET-4.00.00.00!3 15-001 Drenagem de Aguas Pluviais
IC-4.00.00.00/3N4-001 Controle de Impactos ao Meio Ambiente
NOR-T-C-685-010-02 Engenharia de Segurança e Medicina do Traballio

3. IMPOSIÇÕES DE PROJETO

O projetos de exploração de áreas de jazidas, armazéns e bota-foras deverão ser executados co
base em investigações geológico - geotécnicas do terreno a ser utilizado.

4. REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

O procedimento executivo a ser emitido pelo construtor deverá descrever a metodologia <
execução das etapas referentes aos serviços de exploração de áreas de jazidas, armazéns e bot
fora. Esta descrição deverá conter infomações detalhadas sobre o desenvolvimento dos serviç
previstos, no que se refere à:

. equipamentos a serem utilizados e suas caracteristicas técnicas e re:-racionais;
. sequência executiva de exploração e/ou ocupação das áreas;
. acabamento e proteção final dos cortes elou aterros;
. croquis de localização das áreas
. trajetos a serem utilizados para o transporte dos materiais

5. DOCUNIENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA O METRÔ DE SÃO PAULO

5.1 Antes do Início das Atividades

* Procedimentos executivos;
. autorização do proprietário da área para exploração da mesma;
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. projeto de exploração de jazidas e ocupação de armazéns e bota-fora, constando de: resultados
das investigações geologico-geotécnicas, estudos de volumes e estabilidade de cortes e aterros
drenagens provisórias e definitivas, configuração final prevista para o terreno (cotas e
inclinações de taludes).
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1. OBJETO

Estabelecer critérios e normas mínimna para impanação de canteiros de obras.

2. PROJETO

2.1 Desenvolver projeto para implantação de canteiro atendendo necessidades do
* { empreendimento e do Metro de São Paulo.
oE

2.2 Apresentar para aprovação do Metrô de São Paulo, o projeto de implantação do caneiro
constando os seguintes elementos:

cz

- planta geral de locação, inclusive arruamentos, em escala 1:200.
- platas, cortes e elevaçes de todas as edificações, em escala 1 :100.
- projetos de instalações elétricas, hidráulicas e de combate a incêndio, em escala 1:100.
- projeto de comnicação visual, em escala 1:200.

2 ° - memoriais descritivos respectvos.

Os casos de remanejamentos do canteiro, compreendendo ampliações, diminuições cZou
deslocamentos, devem ter projetos apresentados ao Metrw de São Paulo para aprovaçao.

t g 3. MEIO AMBIENTE

Oit Obedecer a IC-4.00.00.0013N4-001 - Controle de Impactos ao Meio Ambiente, aio
desenvolvendo atividades que prejudiquem a comunidade e o meio ambíente. Considerar, na
implantação do canteiro, a conservação de eventuais edifiações de valor histórico e especxs

f arbóreas da vegetação nativa existente, realiando estudo prévio a ser apresetado para o Metrõ de
* São Pai,o e para a CONDEPHAAT quando couber.

4. FECHAMENTOS, ACESSOS E PASSARELAS

4.1 Feebamentos

Definir o contorno do canteiro com fechamento indevassável, consiído de materaia resisú ,
passivel de reposição e reaproveitamnento (consultar NR-18 item 18.8.1.1).
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A parte superior do fechamento pode ser encimada com dispositivo não agressivo que a a
sua tanwosição.

As áreas de apoio, separadas do canteiro, devem ser totalmente fechadas.

Utilizar fechamentos especificos, de acordo com o Metrô de São Paulo, para delimtaço das
íreas ocupadas no desenvolvinento de atividades ou nas diversas etapas da obra.

4.2 Acesso

A portaria e o acesso de funcionários e veiculos devem ser unicos e localizados de modo
conveniente, evitando a proximidade de esquinas e vias públicas principais.

Os coanuntos compostos de: portão e cancela para veículos, e portão para pedestres, devem
obedecer os respectvos Projetos Padrão (item 8.5) e ter sentido de abertura para fora.

O alinhamento do acesso deve ter um recuo mínimo de 6m e permitr a crção
simultânea de dois veiculos ( entrada e saída).

Esses portões devem ser telados, a fim de permitir o controle vil.al

Dimensões mnimas 6m para veículos e 1,20m para funcionários.

4.3 Passarelas

Constuir sempre que necessário: passarelas, passagens em nivel e outras de modo a 
E * a livre circulação de veículos e/ou pedestres durante as obras.

* °v Essas passarelas e outras devem ser distintas para uso em serviço e para uso da população.

4G < Apresentar os respectivos projetos para aprovação previa do Metrô de São Paulo.

S. URBANIZAÇÃO

5.1 Áreas em torno do canteiro:

As ruas de acesso e os passeios não pavimentadas que circundam o canteiro, devem resber
tratamento de modo a garantir acesso e circulaço fi, segura e iimcntupta, não causando
transtornos à conmiundade.
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As atMdades do canteiro não devem causar prejuizos de qualquer esp~cie às áreas afetas a
comunidade tais como, lixo, resíduos de comida, sujeira das rodas de caminhões, sobras de
coIa1o e entulhos.

A implantaço do canteiro não deve comprometer a segurança da população. Instalar
* dispositivos parm corrigir iluminação deficiente, desniveis e tornar seguro os desvios e demais

interferências.

5.2 Urbanizaçio interna do canteiro
-E.

aoc 5.2.1 mIfra-estrtura

Implantar redes básicas para água, esgoto e drenagem superficial após os trabalhos
topográficos.

Quando não houver rede pública de esgoto no local, projetar e executar fossa(s) séptica e
poço(s) absorvente.

As áreas que permanecerem desocupadas deverão receber tratamento paisagtico de forma
a evitar erosão, áreas alagauiças, proliferção de vetores e ocupação indevida.

5.2.2 Arruamento

Junto às edificações é obrigatória a exstência de calçada com largura de 1,20m na frente
5O .,do prédio, e 0,60m lateralmente e nos findos.

E a Em todo perimetro desta calçada deve haver ulma faixa de, no mínimo 1,OOm de largura.
com pedrisco para contenção lateral.

As ruas intemas devem ser niveladas e tratadas de modo a pemiítir o tr~nsto seguro dos
veiculos durante suas atividades.

Estabelecer caimento e a amento necessários ao escoamento de águ&

As suas internas para transito de veículos devem ser delimitadas por elementos de proteção
tais como corpos de prova ou guias em frente às edificações. A largura minima deve ser de
6m.

Os passeios intemos de interligação das edificações devem ser pavimentados com largura
minima de 1,5m.
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5.3 Recuos

A implantação das edificações devem obedecer recuaomimo de 1,50m a partir do tapume
ate a projeção da cobertura.

Os edificios ou áreas de produção devem distar das áreas operacionais administrativas e
de vivência, de modo a não preudicar as atividades das áreas, sea por ruidos, odores,

* fumaça, calor e outros.

" 0 6. AREAS E EDIFICAÇÕES, DIMENSIONAMENTO E ACABAMfENTO

6.1 Areas de vivência

Sua implantção deve atender integralmente a NBR 12284/91 - áreas de vivência em
Canteiros de Obras (NB-1367).

o.

2 Eó6.1.1 Ambulatório

Edificar o ambulatório com as seguintes dependências mínimas: uma sala de
atendimento, um sanitário, um ambiente separado para o exame clínico e, dependdo
da população do canteiro, uma sala de repouso ou isolamento.

' @ Dimensões mínimas: 20m2 de área útil, porta de acesso com 0,90m de vão livre.

As instalações devem atender o Código Sanitário - Decreto Lei 12.342 Art. 197 e
demais disposições legais para atendimento ambulatorial, inclusive normas para deficicetes
fisicos ( NBR 9050 ).

6.2 Arcas operacionais

São aquelas onde se desenvolvem as atividades de trabalho administrativo e de produção.
Podem ser classificadas em:

6.2.1 Administrativas: portana, escritórios do Metrô de São Paulo, escritórios da
contratada e correlatos, chapeiras, guarits e sala de treinento.

Áreas destinadas à prestação de serviço a fimcionários não lotados no ca como
recrutamento, treinamento, ambulatório, refeitório, devem ter instalações senit
coletivas para atender a essa população de modo independente.
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62.1.1 Portaria

Devem ter cobertura com beiral que proteja fincionanos e vis±tantes.
Incluir um safitário de uso exclusivo com bacia, lavatório e local para troca e
guarda de roupas.

Dimensões mínimas: 5m2/ de área útil

Acabamento intermo: forro que garanta o conforto térmico, pmtura nas paredes,
caixlharia com janela-vigia e outras para ventilação.

Piso: lavável e antiderrapante.

Acabamento externo: pintura.

6.2.1.2 Escritórios administrativos

Edificar salas e sanitários para escritórios do Metrô de São Paulo e da contrmada,
que devem ser separados e independentes.

.i i Dimensões mínimas: 20m2 total ou 5m2 1 pessoa de área útil.

Acabamento interno: forro com isolante térmico em todos os ambientes e pintura nas
paredes.

Piso: lavável.

Acabamento externo: pintura

Quanto às dotaçõs, em termos de áreas, móveis, utensílios e equipamentos, deve ser
segLida a tabela do Anexo I.

6.2.1.3 Chapeims

O Localizar as chapeias de modo a-permitir fãcil acesso, em área coberta suficiente
3 que possibilite a entrada e saída de fincionários de modo ordenado e seguro.

Acabamento: piso antiderrapante e pintura.

6.2.1.4 Guaritas

Edificar ou instalar guaritas de forma a permitir abrigo sego e visão do funcionano.

Dimensões mínimas 1,45m2 de área útil.
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Acabamento interno: prever tratamento térmico e pintura.

Acabamento externo: pintura.

62.1.5 Sala para treinamentolauditório

Deve ser previsto um salão com capacidade minima para acomodar 30 pessos
* sentadas, provido de instalações sanitárias e recursos para apresações audio-
o> visuais, treinamentos, reuniões e exposições.

O uso dessa sala pode também ser de atendimento à comunidade da região.

As portas desta edificação deverâ o ter sentido de abertura para o lado externo.

Acabamento intemo: tratamento térmico e acústico inclusive forros, piso lavávei e
E pintura nas paredes.

a . Acabamento externo: pitura.

Este salão poder ser dispensado em casos especiais a critério do Metrô de São Paulo.

6.22 De Produclo: almoxarifado, laboratório, central de armação e carpia
5D * cenr de ar comprimido e geradores estacionários, oficinas, pátio de pré-mod

central de concreto e frentes de serviço.

z Dó6.2.2.1 Almoxarifado

E. °O projeto deve obedecer as condições mnimas de adequaboidade de
armazenamento de forma distinta e de acordo com os materiais, considerandose a

; o eistência de inflamáveis e de outros que requeira cuidados especas.

G A construção dessa edificação deve evitar o uso de materiais combustíveis e atender às
especificações de instalação de proteção contra incéndios.

A armazenagem de explosivos e outros que possam trazer iscos locais ou ao eno j
deve ser realizada fora do canteiro e atender à NBR 7678 - Segurança na eeuo j
de obras e serviços de construção (item 5.9)

6.2.2.2 Laboratório

Deve ser compatível com a instrumentação e os processos utilizados de acordo com
as especificações para o controle tecnológico da obra.

RESP TECNICO IEMITENTE) DiTA V6RiFCAÀ0 IMTRO0 1

FE . 0396



DOCUMENTO TÉCNICOE] ~~~~~(Continuag>o>
EMWTENTE CODIGO

IC-4.00.00.00 /3C4-001
DEPARTAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA EMlSSAO 9 de 20

03/01/95 9de2O 

Acabamento interno: pisos e paredes devem ser impermeáveis e laváveis (nas
paredes até a ahra mínima de 2,00m) e a cobertura deve ter forro incombustível
e isolante térmico.

Acabamento externo: Pintura

r ó6.2.23 Central de armaçio e carpintaria

. O projeto deve considerar os riscos ínerentes as atividades, e locaizando as
edificações de modo a reduzir o incômodo advindo dos equipamentos que produzam
poluição sonora ou atmosférica (ruidos e poeiras).

ao

* 1 Todo equipamento pesado de tabalho dever ser apoiado sobre bases rígidas de modo
a evitar trepidação e desnivelamento.

Acabamento: o piso deve ser monolítico, rígido, antiderrapante e lavável com
,- caimento para as laterais. A cobertura deve abranger toda a área da central de
, * armação e da carpintaria, exceto a estocagem de ferro.
OC

6.2.2.4 Central de ar comprimido e geradores estacionários.

O galpão desado a abrigar estes equipamentos deve ter paredes e forros com
isolamento acústico e aberta para o exterior suficiente apenas para a necessária
ventilação dos equipamentos.

Deve distar o máximo possível das áreas de trabalho e de moradias.
va EPsta Edificação poderá ser dispensada em casos especiais a critério do Metró de

São Paulo.

1 36.2.75 Oficinas

Todo equipamento pesado de trabalho deve ser apoiado sobre bases rigidas de
modo a evitar a transmissão de efeitos vibratórios provenientes dos equipamentos.

Acabamento: o piso deve ter as seguintes caractersticas: monolítico, rígido,
antiderrapante e lavável, com caimento para as laterais, cobertura para toda a área de
trabalho e fechamentos laterais.

O pé direito e o piso devem ser dimensionados de acordo com seu uso, podendo ou
não, o piso ser armado.
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6.2.2.6 Pátio de pré -moldado e central de concreto

Toda a área abrangida pelo páio ou pela cermal deve ter piso pavimentado com
pedrisoo sobre terreno devidamente compactado e com caimento para evitar áreas
de empoçamento.

Quando o pátio de pré-moldado e a central de concreto e/ou de britagem estweren
localizadas em áreas separadas do canteiro de obras, estas deverão ser totalmeme

* fechadas.

6.2.2.7 Frentes de serviço

Local onde se desenvolve atvidades laboratoriais em atendimeto ao objeto do
contrato.

As frentes de serviço deverão apresentar condições de habitalidade dos funcionarios e
trafegabilidade de equipamentos, compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas.

As fientes de serviço deverão prever controle de acesso de fincionáinos e equipamentos,
de acordo com as exigências de segurança de trabalho e segurança patimonial.

7. REDES BÁSICAS E INSTALAÇõES

7.1 Cadastmento de interferências e possiveis remanejamentos.

Para o desenvolvimento do Projeto de implantaçio de um canteiro com ocupação de áreas
públicas, a contratada deverá conhecer as redes de utilidades, compatbilizando-as com o
projeto em desenvolvimento de forma a atender as especfficações de reman~amento de
utilidades públicas e a manutenção das redes existentes.

7.2 Projetos de instalações

Elaborar projetos para instalações elétrica, hidráulica ( água, esgoto e águas pluviais),
telefonia, gás e combate a incêndio, os quais devem ser do conhecimento do Metrô de São
Paulo e aprovados pelas concessionárias, quando for o caso.

Para canteiros implantados em áreas já edificadas: executar as revisões e possiveis adaptações
dessas instalações.
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7.2.1 Instalações elétricas

Os serviços deverão ser executados de acordo com o estabelecido na NR-10, da poruaia
3.214.

As cabines primriias elou de transfonuação deverão ser instaladas em áreas não confina e
pennanecerem isoladas e sinalizadas, conforme estabelece a NR-10.

*. Em regiões onde o trabalho requer a utiliço de nta provisória ou com equipamentos
ou sistemas elétricos instalados, não serão admitidos alagamentos ou inunões.

Em meios agressivos deverão ser exeoutads proteçÕes para quadros elétricos com nichos de
chapa pintada e instalação de borracha de vedação nos quadros ou aparelhos utilizo em
ambientes com grande quantidade de poeira e outros.

n ° 7.2.1.1 Quadros de distribuição

Devem ser executados com chapa pintada e portas.

Em áreas extemas, devem ser instalados em nichos, de modo a ficarem abrigados de
intempéries e posicionados sobre cavaletes, pedestais auo-portantes ou muros.

72.1.2 Painéis de luz

Deverão ser fixados em paredes, à altura de 1,5m do piso, em relação ao seu ecxo
central ou sobre pedestais auto-portantes de ferro.

Qt 7.2.1.3 Linhas de distribuição

Extensões ou deuivações devem ser exeutadas a aprir dos quadros de distrbuição e
nunca diretamente das linhas principais.

As linha de distribuição não devem receber outras dervaçoes além das previstas pera
os quadros de distribuição e iuminação e não devem sofrer qualquer tipo de
intervenção, para a inclusão de ramais ou cargas não previstas em projeto.

7.1.4 Extensões elétricas

Os cabos devem ser protegidos e acomodados, observando-se: não cruar os cros
sobre trilhos de uma via, não lançar cabos em locais inundados, não posicionar a w
com tomada em local inundado e acomodar cabos e tomadas em locais seguros, Ir'.es
de choques mecânicos, soterramento e cimentação.
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72.1.5 Iluminação

Considerar condições menos favorveis para a aplicação de métodos teóncos de
definição dos niveis de ihmin eno e devido às condições fisicas da obra,
improvisaç~es de materiais empregados e muta,ões sofridas no decorrer do tempo,
esses niveis deverão ser verificados por métodos práticos, "in loco".

O nivel de iuminamento para o balizamento de tuneis deverá ser de, no minimo, 75hLx.

Deverá ser prevista a instalação de geradores para a alimentação elética de iluminação
de emergência. Esta deverá ter um nível de iluminamento de 301ux e operar por 30
minmtos, no mínimo.

A iluminação especifica de apoio a serviços que necessitem de um nivel de iluminamento
supeior, deve ser feita através de uma ou mais luminárias portáteis, com proço
contra choques ou refletores blindados, garantindo-se uma ibiminância mínim de
300hux, de acordo com a NBR 5413 - Ruminação Geral Para Areas de Trabalho -

2 s°^ ~~fiLixa 8.

Em areas iternas, a iluminação deve ser feita com lâmpadas incandescezes,
a o interc s com lâmpadas de luz mista, podendo ser ufilizadas luminrias fluorescentes
aI E fixadas em perfilados ou vergalhões.

Em áreas externas, poderão ser utilizadas limpadas de luz mista, vapor de mercino ou,
conforme necessário, limpadas especiais para projetores em grandes áreas.

Não será permitido o uso de cabos paralelos ou nançados.

o 2 Não será permitido o uso de limpadas fixadas apenas pelo rabicho do cabo, em balo.

Devem ser utilizados soquetes de porceana com corpo cônico.

O

* 7.2.2 Instalaç~es sanitirias

As instalações sanitrias ao longo dos trechos de obras deverião atender a NBR 12284,
item 4.1. .
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8. COMUNICAÇÃO VISUAL NO CANTEIRO

8.1 Placas de Obras

Instalar no canteiro somente duas placas: a do goveno e a da contratada principal, sendo que
esta não poderá se sobresair em relação à placa oficial de identfficação da obra (dimensões e
tamaoho de letras).

A locaão das placas e seus respectivos leiautes devem constar na proposta de projeo
para aprovação do Metrô de São Paulo.

8.2 A sinaização de advertência provisória necessária no decorrer da obra também deve sw
objeto de aprovação do Metrô de São Paulo conforme Projetos Padrão, reacionados no item
8.6.

o. ̂  8.3 É vedada a instalação de placas da contratada em tapunes-

8.4 Os canteiros devem prever comunica visual externa e intema nas edificações e vias.

8.5 Padronizaç4o de Cores.

8.5.1 Fechamentos, Acessos e Passaeas

Exewtar pintura interna e externa na cor azul institucionál do Metrô de Sao Paulo, padrão
ELMLNSEL - 7.5PB 3112.

Logotipos do Metrô de São Paulo, bem como demais detalhes (mata-juntas, montantes, eu:)
devem ser pintados na cor branca no 08 do MetrÔ de São Paulo padrio
MUNSELL - N 9,5.

85.2 Áreas Operacionais

- Administrativas e de produção (vide item 6.2 e 6.2.2).

Pintaras paredes tanto interna quanto externamente com tinta de cor branca n° 08 da
Metrô de São Paulo, padrão MUNSELL - N 9,5. Portas, jndas, ciilhos, tabeiiis<
demais arremates bem como outras estuturas aparentes devem ser pintadas na cor
institucional do Metro de São Paulo, padrão MNSELL- 7.5 PB 3/12.
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As pinturas, tanto interna quanto externamente, devem propiciar condiç~es de assmo e
limpeza, durabilidade, fãcil cons o, vitando manutenção constante e a
descoloração.

Salienta-se que o material a ser usado extemamente deve ser resistente a intempéries.
1

8.6 Instar para as diversas atividades do canteiro: placas de sinço atendendo os
* Projetos Padrões abaixo relacionados:

PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 004: Placa "NÃO ESTACIONE/OBRAS DO METRÔ"
PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 005: Placa 'OBRAS DO METR"
PP - 9.00.00.00/6B5 - 006: Placa 'DESVIO'
PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 007: Placa "CUIDADO OBRAS'

12 =PP - 9.00.00.001 6B5 - 008: Placa "PEDESTRE" - a direita
yi 2PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 009: Placa 'PEDESTRE' - a esquerda

PP - 9.00.00.006/ B5 - 010: Placa TRÍNSITO PROIBIDO"
0: =, PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 01 1: Locação e fixaço das placas

PP -9.00.00.00 / 6B5 - 100: Sinação I Placa -"ALTA TENSÃO"
Ij PP - 9.00.00.0016B5 - 101: Sinaz 1 Placa -VENENO'
3 ] PP - 9.00.00.0016B5 - 102: Placa NÃO FUME"

O. 5PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 103: Sinlao /Placa "NÃO BEBA"
PP - 9.00.00.001 6B5 - 104: Sinaliao ! Placa wNÃO ACENDA FOGO"

; { PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 105: Sinlização 1 Placa "NÃO TOQUE"
PP - 9.00.00.00 16B5 - 106: Sinao 1 Placa "NÃO LIGUE"
PP - 9.00.00.00 /6 B5 - 107: Siniaão / Placa NÃO CORRA"
PP - 9.00.00.00 16B5 - 108: Sinalização 1 Placa "NÃO TRANSITE"
PP .9.00.00.0016B5 109: Sinaizaço Paca NÃO ENTREN
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 1 10: Sinalização 1 Placa "INFA VEIS'
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 111: Sinalização / Placa WEXPLOSIVOS"

ii «PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 112: Sinalização 1 Placa "CORROSIVO'
PP - 9.00.00.00/6B5 - 113: Sinalização / Placa 'PARE'
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 114: Sinalizaço 1 Placa "CARGA SUSPENSA"
PP-9.00.00.00/6B5- 115:SinPalizao/Placa"CRUZAMENTO"

- PP - 9.00.00.001/6B5 - 116: Sinalização /Placa DEVAGARW
PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 117: Sinli o/ Placa

"EXAMINE SUA FERRAMENTA"
PP - 9.00.00.001 6B5 - 118: Sinaliço J Placa "ATENÇÃO CUIDADO"
PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 1 19:Sinalízação Placa PISO ESCORREGADIO"
PP - 9.00.00.001 6B5 - 120: Sinalião /Placa OXIGENIO E ACETILENO"
PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 121: Sinalização Infonmativa - Placas TIpo
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 122: Sinalização Informativa - Texto Padrão
PP - 9.00.00,00 / 6B5 - 123: Sinalizaç~o Inforativa - Texto Padrão
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 124: Sinaição Informativa - Texto Padrão
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PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 125: Sinalio Informativa - Pictogramas
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 126: Siaiao Informativa - Pictogramas
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 127: Sinalo J Placa Tipo - Direção
PP - 9.00.00.001 6B5 - 128: Sinalização Segurança 1 Plaa
PP -9.00.00.001 6B5 - 129: Sinalízação Segurança I Placa

"OBRIGATORIO OCULOSW
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 130: Sinalização Segurança / Placa

"OBRIGATÓRIO CAPA"
PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 131: Sinaução / Placa ̀ OBRIGATÓRIO BOTAS`

' E° PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 132: Sinaliação / Placa "OBRIGATÓRIO
MASCARA DE GASES"1 2 PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 133: Sinaio Segurança / Placa

eOBRIGATÓRIO LUVAS"
PP- 9.00.00.00/6B5 - 134: Sinalzão Segurança / Placa

oc ÁMASCARA DE SOLDA"
PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 135: Sia Surança ( Placa

"TELEFONE DE EMERGENCLA"
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 136: Sinalização Segurança / Placa

'SAIDA DE EMERGENCIA"
PP - 9.00.00.001 6B5 - 137: Sinalização Segurança Placa

a f WPRIMEIROS SOCORROS"
PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 138: Sinalização Incêndio / Placa

'USE EM MATERIAL COMUM"
PP - 9.00.00.00/6B5 - 139: Sinalizo Incêndio / Placa

'USE AREIA EM LÍQUIDOS'
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 140:Sinal~ Incêndio /Placa

"USE EM MATERIAL CO1M ANUEIRA"
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 141: Sinalização Incêndio /Placa

'USE EM LÍQUIDOS E ELETRICIDADE/CO2
PP - 9.00.00.00/ 6B5 - 142: Saio Incêndio 1 Placa

.NÃO USE ÁGUA"
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 143: Sial Incêndio 1 Placa
O "DESLIGUE EM CASO DE INCENDIOw
PP-9.00.00.00 / 6B5 - 144: Sinalização Segnça / Placa

-USE EM LÍQUIDOS E ELETRICIDADE 1
PÓ QUI MICO'

PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 145: Sinalização Segurança ! Placa
`USE EM MATERIAL COMUM 1 ESPUMA"

PP - 9.00.00.001 6B5 - 146: CODIFICAÇÃO VISUAL DE CAPACETE FAIXA
PP - 9.00.00.00 / 6B5 - 148: Sizalição 'ATENÇÃO ' / Placa

`RUA SEM SAI DA"
PP - 9.00.00.00/ 5B5 - 032: Asinatura de identificação dos tapumes
PP - 9.00.00.00/6B2-006: Portão alto telado.

RESP TÉZNICO EMtENTE) |F1 OE| PIfCACÀO IMETROI
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9. COMENTÁRIOS GERAIS

9.1 As condições descitas neste documento devem ser mantidas, bem como a manutenção e
e opeação do canteiro, durunte a vigência do contato.

9.2 Após a conclusão e aceitação final dos se-viços a construtora removerá todas as
8 nstalações e edificações de seu canteiro entregando ao Metô de São Paulo a área e,

desembaraçada e limpa.
c

9.3 Os projeto para implantação de canteiro que apresentarem --- ou mais das seguint
instaações: alojamento para 1 00 opeáros ou mais, postos de abastecimento, anmbulatodio,
cozinha (s), almoxorifados parm inlamáveis e para explosivos, deverão ser ubmeidos à
aprovação do Corpo de Bombeiro.

10. NORMAS E ESPECIFCAÇõES TÉCNICAS A SEREM ATENDIDAS

3s NBR 5410 - Instalções elétricas de baixa tensão.
* NBR 5413 - Ilumináncias de interiores,
O NBR 7678 - Segurança na execução de obms e serviços de construção.

}0 NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências às edificações e ao
espaço mobiliário e equipamentos ~banos.

i NBR 12284 - Areas de vivência em canteiros de obras.

RP.TECNICO (EMrTENTE) D>ATA VE1 FIACÃO (METRO)O&
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ANEXO 1

ESCRiTÓRiOS Do METRÔ DE SÃO PAULO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL (REFERENCIA NURICA PARA MÓVEIS, UTENSILOS E
EQUIPAMENTOS)

DEPENDÉNCIAS ÁREAS REFERENCIA NUMERICA PARA
MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS

EO
E

a CHEFIA

Espera 16,00m2 1
c Secretaria 12,00m2 2

h3 °, Chefia de canteiro 20,00m2 3
Sanitário 4

O. Reuniões 24,00m2 5
ji Copa 12,00m2 6

Sanitário 3,002 7
ç! e Sanitário feminino 3,00m2 8
D 2 TOTAL 95,00m2

= E ENGENHEIROS FISCAIS (3X)

Sala 1O,00m2 9
* ç Sanitário 3,00m2 10
": Vestário 6,00m2 11

ç TOTAL
e (3x19,00m2) 57,00m2

TÉCNICOS

Medição 1 5,00m2 12
Topografia 24,00m2 13
Obra 12,00m2 14
Arquivista 12,00m2 15
Sanitário (3x3,00m2) 9,00m2 16
Vestiário 6,00m2 17
TOTAL 78,00m2

TOTAL GERAL 227,00m2

| REsr rECNICO ~EmreNTEi | oDATA |VERlfCACÂO <METRO[ OATA
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MÓVEIS, UTENSíLUOS E EQUIPAMENTOS

1 - 1 poltrona com 3 lugares
1 poltrona com 1 lugar
i mesa de 0,60 x 0,60m, H = 0,30m
1 bebedouro com filtro

2 - l escrivaninha de 1,60 x 0,80m, com seis (6) gavetas
3 cadeiras estofadas com rodízios

I E 1 mesa para máquina de escrever de 0,60 x 0,45m
E: ;1 máquina de escrever

1 mricrocomputador modelo AT-486, ou equivalente, com a respectiva mesa de 1,00 x 0.75m
1 impressoram ical de 136 colunas com areectiva mesa de 0,70 x 0,50m
1 aparelho de fax-símile, modelo atualizado e respectiva mesa de 0,60 x 0,45m

*. t 1 mesa para telefones de 0,60 x 0,45m
1 rede tedefònica, tipo KS, com 4 linhas extemas, sendo una privativa do Chefe de Cantei:o, e
com no mínimo 1 1 ramais (poaa, chefe de Canteiro, secretaria, copa, salas dos engenbiros
(3x), salas de medição, de técmncos de obra, topografia e arquivo tcco)
4 arquivos de aço com 4 gavetas cada
4 armários de 1,O0 x 0,45m, H = 1,60m, com 6 prateleirase 2 portas cada.

e 0 3 - 2 escrivaninha de 1,80 x 0,80m, com 6 gavetas
1 cadeira estofada com braços e com rodizios
1 mesa redonda O 1,20m
4 cadeiras estofadas

.i 21 mesa pala telefones de 0,60 x 0,45m

.0a In ário de 1,00 x 0,45m, H = 1,60m, com ses (6) prateleiras e duas (2) portas

15& 4 - Antecâmara com lavatório e área para bacia sanitária e chuveiro elétrico com dimensão
nínimm de 1,00m

5 - I mesa de 4,00 x 2,00m
_ 10 cadeiras esto1àtas

1 mesa para telefone de 0,60 x 0,45m
1 armário de 1,00 x 0,45m, H = I,60m, com 6 prateleiras e 2 poras

:6 - I fgo com 4 bocas
1 geladeira média
1 mesa de 1,60 x 0,80m
4 cadeiras com concha plástíca
1 cafeteira
1 filtro para agua

RESP. TÉCNICO (EWTENTE) DATA | VIRIFCACÃO .. 1EThOí OAI;
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7 - Antecamara com lavatório e área para bacia sanitária, com dimensão minima de 1,OOm

8 - A,ntecâmara com lavatório e á,rea para bacia sanitária, com dimensão mnimms de l,OOm

9 - 3 escrvaninhas de 1,40 x 0,80mn, com três (3) gavetas cada
r 3 cadeira estofadas

3 cadeiras com concha plástica
3 armários de 1,00 x 0,45m, H = 1,60m, com seis (6) prateleiras e com 2 portas cada

a~mrio de 1,00x 0,45m, H= 1,60, com cabideiro e 2 portas

Gi E 10- Antecánara com lavatório e área para bacia sanitária com dimensão minima de 1,OOm

11- Local para troca de roupa, com 1 banco de 2,00 x 0,40m, e área para chuveiro elétrico, com
dimensão minima de 1OO0m

z ec 12- 2 escivaninhas de 1,40 x 0,8Om, com 3 gavetas cada
2 cadeiras estofadas
2 cadeias com concha plástica
3 arquivos de aço com 4 gavetas cada

.i" E 13- 1 escrivaninha de 1,40 x 0,80m, com 3 gavetas
3 cadeims estofadas
2 mesas de 2,40 x 0,80m
1 armário de aço para guarda de intrumentos
1 armário de 1,00 x 0,45m, H = 1,60m, com cabideiro e 2 portas
'arquivo de aço com 4 gavetas
1 arquivo ou cabideiro para desenhos

ã

Ew 14- 4 mesas de 1,40 x 0,80m
4 cadeirm estofadas
2 amários de 1,00 x 0,45m, H =1,60m, com 6 prateleiras e com 2 portas cada
Iarmário de 1,00 x 0,45, H 1,60m com cabideiro e 2 portas

15- mesa de 2,00 x 1,20m
1 cadeira estofada
1 arquivo ou cabideiro para desenhos
1 arquivo de aço com 4 gavetas
Iescrivaninha de 1,40 x 0,80, com 3 gavaas:

16- Antecâmara com lavatório e área para bacia sanitária, com dinsão mínima de 1,OOm

17- Local para troca de roupa, com 1 banco de 2,00 x 0,80n, e área para chuveiro elétrico cc«
dimensão minima de l,OOm

RESP TECN.CO IEMITENTE. DATA VERIFICACÃO (METRO, 0A.
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ESCRITÓRIOS DO METRÔ DE SÃO PAULO NOS CANTEIROS DE FRENTES DE
SERVIÇOS

l Cada frente de serviço, se não estiver próxima ao carneiro cen deverá ter um escritório com
B 30,00m2 de área úti, ou escrtório pré-fabricado (tipo contaíner) com a mesma área e ar
: condicionado, além do respectivo sanitáirio, com antecâmara e lavatório, área para bacia sanáitia,

com dimensão mnínim de 1,OOm.
-

oE A adoção de móveis e utensDios sera:

2 escrivaninhas de 1,40 x 0,65im, com 3 gavetas cada
4 cadeira estofadas
2 armários de 1,00 x 0,45m, HI=,60m, com cabideiro e 2 portas cada.

.3

.

,.2

ao

1
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METRO O

9. COBERTURA VEGETAL

Embora a Linha 4 não afete vegetações significativas ao longo de sua diretriz,
a não ser poucos espécimes em alguns locais de estações, a Companhia do
Metrô tem procedimentos estruturados e consolidados para lidar com remoção
e recomposição vegetal e com projetos de paisagismo.

Inicialmente, é preciso ressaltar que ela mantém, em convênio com o Instituto
Botánico de São Paulo (IBt), um viveiro de plantas no Parque Estadual das
Fontes do Ipiranga, para utilização na implantação e manutenção dos jardins
do Metrô.

A primeira experiência fruto desse convenio foi o projeto de paisagismo da
Estação Santa Cruz, resultado do trabalho entre as equipes técnicas do IBt e
do Metrô, com a inserção de espécies da Mata Atlãntica, nos jardins dessa
Estação. A proposta, embora modesta no que se refere à área plantada, dá
ciência da preocupação dessa Companhia em recompor plantas nativas que
outrora ocupavam essa parte da cidade.

Além desse convênio, que será acionado para a elaboração dos projetos de
paisagismo da Linha 4, o Metro conta também com diretrizes específicas
quanto a projetos de paisagismo, cujos parâmetros são exigidos das empresas
contratadas para elaboração dos projetos básico e executivo. Essas Diretrizes
seguem em anexo.

Finalmente, é anexado também, a título de exemplo dos procedimentos do
Metrô quanto a paisagismo, o tratamento que foi dispensado ao levantamento
paisagístico e recomposição vegetal na Estação Clínicas, devidamente
aprovado pelo CONDEPHAAT, pois se tratava também de área tombada.
Ressalta-se a preocupação de contratação de consultoria especializada e o
levantamento minucioso das espécies a serem remanejadas, sacrificadas,
preservadas, e a serem plantadas

Esses procedimentos nortearão também a execução dos projetos e obras da
Linha 4.

10. EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS

O Metrô tem intenções de implantar no espaço de algumas de suas estações,
empreendimentos associados que, se viabilizados, obedecerão às posturas e
fecislações existentes.

5R
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1Z de outubro de 1989'-

Senhor Coordenador

Em atenção ao Oficio CPC/SG/10489/010989, estamos encaninhanrd

cópias do projeto da Estação Clínicas, aprovados pplo

CONDEPHAAT, referentes ao Projeto Preliminar de Arquitetura,

Levantamento Paisagístico, Rec o ição Vegetal e Ãrea de

intervençao dos Canteiros.

Com protestos de el e subscrevemo-nos atenciosamente.

original 0.svindn PoT
~ontofLo Net00 elteandes

AETONIO SERGIO FE2BNANDES

Presidente

Ilustríbsimo Senhor

NESTOR GOULART REIS FILIIO

DignLssimo Coordenador da Ccmi..s3o de Pdtrii.-r,iO Cao t 1

da Reitoria da Universidade Oe São Patulo - USP

sio Paulo - SP

C. DE/ AR DAG

PAR - KS/dss I 



RODOLFO GEi'SER
paisagis-mo e

:t,.-'-"' \' ,v -" ,`- .' '-":' _ ` meio ambiente

PARECER TECNICO SOBRE O RELATORIO DO CONDEPHAAT N9 25618/87.

Em resposta ao relatõrio em epi2rafe, nias especificanente ao seu
item de n. 3 - Jardim e Vegetaçao, temos as seguintes ponderaçoes
a fazer, como se segue

a.- Não propomos erm planta a locaçao das especies remanejadas, s Le
nas indicamos alguns lugares em relatõrio, pois achamos mel:'-
que no momento oportuno do remanejamento, seja acionado o cr-
gão municipal (DEPAVE) responsãvel por este setor, que devera
indicar um ou mais lugares fora da ãrea do Hospital, onde de-e
rão ser transplantadas estas ãrvores.
Este remanejamento serã realizado com acompanhamento tecnicc
de nosso Escritõrio e profissionais respons3veis da Prefeitu!-.

b.- Anexo unia planta onde constarã mais cotas de anmarraçoes para
localizaçaío das és.pcies utilizadas na recomposiçio vegetal.

c.- Em relaçao ã questão de disponibilidade hidrica, e irrigação,
achamos que a região de São Paulo náo sofre com problemas de
deficiencia Hidrica, e que o volume de terra no local de pl,.r-
tio das arvores, e o suficiente pai-a armazenar a agua da pro-
pria chuva.
Em caso de uma eventual necessidade de irr'gação, adotar uma
quantia de 80 mm/mês, irrigadõs em 4 parcelas semanais, com
unia velocidade de irrigação de modo que permitai uma boa absor--
çWo da ãgua pelo solo. Para isso propõe-se a trrrgaçao simples
por esguicho. A planta mostra a locação de algumas torneiras.

d.- O total de ãrvores a serem remanejadas e de 19, confornie rela-
cionamos abaixo :
12 CP (Caesalpina Peltophoroides)
2 SC (Spathodea Campanulata)
5 J31 (Jacarandã Mimoaaeofolia)

e.- Anexo planta mostrando a reduçao de ãrvores propostas para a
recomposiç3?o vegetal, colocando as 33 ãrvores plantadas atual-
mente.
Nossa postura e a de projetar algo que permanece na escala dE

* tempo, por mais de um seculo comb peroba, jequitiba, jatobã e
canelas enquanto que as atuais Tipuanas e espatodeas, tem mer.:r
longevidade, alem de serem exoticas.

São Paulo, 16 de agosto de 198E

* . . . .-. . . . . .

RodQlfo Ricardo Gciser
Eng, Agr, CREtt n9 17.470

NOVO ENnflircO

I-0nC3 28O*1280 . fl1`-

una cõnorno ouigénio iaito, 5G7 cop 0541'4 são paulo sp toiofonos 2809306 200 42Y._7
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METRÔ EO

11. ESTAÇÕES TRES PODERES, CAXINGUI E MORUMBI.

Com relação a essas estações, duas infrrmaçcõs ad,d.ionaiLs3frram solíciradas:
uma refere-se a indicação se o Plano de dès,apropriações' ind.uia os irÓveis
atingidos por essas estações; e outra, _: ir,dicacão do.projstc deias e possíveis
repercussões no entorno.

Com relação às desapropriações, elas "zA1ãÕ -,-1Uudjas nr< iic apresentado
no EIA/RIMA e envolvem: no trecho entre as',Estações Troh L)oderes e Vital
Brasil, 2 residências; na Estação Três Poderes, 4 iroõvei' não residenciais
(postos de gasolina e depósitos de pedras); no trecho entre es3a Estaçãa e a
do Caxingui, 2 imóveis rino resiídnziais ( detspachan tê-e..iiobíliárié); na
Estação Caxingúi, 9 imóveis res;dencii, . nao resi Àrê..s (escritórios,
empório e clínica odontoiógica). e um te,T ro .vaz k no.; í tro entre essa
Estação e a do Morumbi, um imóvel - não resid&nci&r<:comércio de
equipamentos para construção); e na isTarÈão.Mórum..irriiveis não
residenciais ( posto e oficind mecánica) ç ki terrepovazío<

Com relação aos projetos prelimrinares dessas t-stações- o.s mesmos são
anexados nesta complementação.

Na Estação Três Poderes, além da desapropçpriaçço, a maior.íeprcussao será
devida à construçao do Termina! de õnib; qu| trazt- 1.ran stnrnos a
vizinhanças residencidis. No casc,, somente na Rua Miniss!Ao-Afredó Nasser
há uso residencial, porém ela fica num desnível de cerca de -4. metros acima
da Estação, o que a isola parcialmente. Adicionalmente,; a solução de projeto
foi incrementar esse isolamento pela implantação de um canteiro com
vegetação de porte, em toda a extensão da rua, entre ela e a Esiação.

Na Estação Caxingui, não há nenhuma repercussãò na vizinhança, a não ser
as desapropriações, pois a Estação é subterrânea e afloram apenas os
acessos.

Na Estação Morumbi, além das desapropriações, está prevista a construção
de um Terminal de ônibus voltado para a Av.Francisco Morato, que se limita
de um lado, com um conjunto de edifícios pertencentes à Igreja dos Mormons,
e de outro, com o Carrefour. Este Terminal se constituirá numa melhoria para
o sistema viário do entroncamento.
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12. POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÕES URBANAS

A Linha 4 do Metrô desenvolve-se em área urbana, com ocupação antiga e
consolidada, cujas transformações já vêm ocorrendo, independeritemente do
Melro

No trecho entre as Avenidas Paulista e Faria Lima, parcelas de ocupação de
Z-1, áreas tombadas e enclaves de uss-- institucionais de porte, impedem
qualquer alteração de uso e ocupação do solo. As outras zonas lindeiras. (Z-3
e Z-4), têm ocupações estruturadas, consolidadas' e aptigas, cujas
transformações de uso - a exemplo da concentração de bares e restaurantes
em Pinheiros - já vem ocorrendo e não se alterarão em função do Metrô, pois
sua acessibilidade e atividade funcional já estão determinadas.

No trecho Faria Lima, Pinheiros e Vital Brasil, as transformações já vêm
ocorrendo, impulsionadas pela Nova Faria Lima e necessidade de expansão
do centro metropolitano, inclusive com grandes equipamentos empresariais se
instalando nas Marginais. Essas transformações, que já estão em curso, são
determinadas preponderantemente pelas forças da dinâmica do mercado
imobiliário (que determinou a reurbanização da Av-Faria Lima), e pelas
oportunidades locacionais de vizinhança a usos de comércio e serviços de
porte, independendo da melhoria de acessibilidade veiculada pelo Metrô.

Assim, não se acredita ser correto o conceito de que esta obra incentive "a
dinamização e a transformação da estrutura urbana, com a alteração de valor
imobiliário, com consequente redistribuição da população e da atividade
econômica, podendo vir a consolidar ou incentivar a formação de. sub-centros
regionais", como registra o Parecer da SMA. Considera-se que esta linha será
implantada no Centro Expandido Metropolitano que já se encontra em
processo de expansão e consolidação não se tratando, portanto, de sub-
centros regionais.

As necessidades e o atraso histórico da implementaçHão de linhas metroviárias
na cidade, aliados a escassa intervenção urbana que essas obras requisitam
para sua implantação, fazem com que, quando são instaladas, apenas
substituam acessibilidades e funcionalidades já adquiridas pelas regiões onde
passam a operar, as quais já se sedimentaram em seu uso e ocupação, razão
pela qual, inclusive, têm demandas significativas e prioritárias para receber as
linhas metroviárias.
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