
SÍNTESE
Síntese

Plano de trabalho 
Para atendimento aos
Programas Ambientais

Efluentes Líquidos
Resíduos Sólidos 

Ruído 
Vibração 
Recalque

Instrumentação 
Padrões de Referência 

São Paulo, 04 de outubro de 2007



ÍNDICE

1 - Introdução                                                                                                                        ....................................................................................................................  3  

1.1 - Ata de Reunião, em 01/08/2007, com representantes do Metrô, PMOC e 

Consórcio Via Amarela                                                                                                          ......................................................................................................  4  

1.2 - Providências apresentadas pelo Consórcio Via Amarela:                                            ........................................  4  

1.3 - Atuação da Companhia do Metrô referente à Ata de 01/08/2007:                               ...........................  4  

2 - A forma de atuação da Cia. do Metrô                                                                              ..........................................................................  5  

2.1 - Efluentes - Programa de Gerenciamento Ambiental de Resíduos e Efluentes – A7 

..........................................................................................................................................5

2.2 - Resíduos Sólidos – Programa de Gerenciamento Ambiental - A7.                              ..........................  6  

2.3 - Ruído – Programa de Gerenciamento Ambiental de Ruídos – C2.                          ......................  ....7  

2.4 - Vibração - Programa de Gerenciamento Ambiental de Vibração – C3....................7

2.5 - Recalques – Programa de Gerenciamento Ambiental de Recalques – C4.                 .............  8  

2.6 – Instrumentação........................................................................................................8

2.7 - Padrões de Referência.............................................................................................9

3 - Conclusão                                                                                                                        ....................................................................................................................  .9  

4 - Súmula de ata de reunião.........................................................................................10

5 - Plano de Controle de Qualidade dos Efluentes Líquidos..........................................12

6 - Plano de Controle de Qualidade dos Padrões de Ruído...........................................16

2



ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DO BANCO MUNDIAL

1 - INTRODUÇÃO

A  Cia.  do  Metrô,  em  20/03/2007,  recebeu  a  visita  do  Engº  Ambientalista, 

representante  do  Banco  Mundial.  Nessa  ocasião  foram  solicitadas  e  enviadas 

cópias dos Relatórios de Andamento Ambiental de dezembro de 2006 a março de 

2007,  com  os  comentários  elaborados  pelo  Metrô,  além  dos  procedimentos 

ambientais do próprio Consórcio Via Amarela. Os documentos foram entregues por 

meio de mídia eletrônica (CD-ROM).

O  representante  do  Banco  Mundial  solicitou  ao  Chefe  da  Unidade  de 

Gerenciamento de Empreendimentos – PMU da Cia do Metrô que fosse agendada 

reunião  em  20/07/2007,  entre  o  Banco  Mundial,  a  Cia.  do  Metrô  e  o  Project 

Management  Oversight  Consultant  -  PMOC,  com  a  finalidade  de  relatar  suas 

observações sobre os relatórios ambientais enviados. Nessa reunião foi solicitado 

que fosse agendada nova reunião entre a Cia. do Metrô e o Consórcio Via Amarela 

para que fossem explicitadas as ações adicionais a serem adotadas aos programas 

ambientais em andamento e a forma que seriam implementadas, juntamente com a 

forma de atuação.  A referida reunião foi  realizada em 01/08/2007 e encontra-se 

registrada na ata anexada ao presente programa.
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1.1 - Ata de Reunião, em 01/08/2007, com representantes do Metrô, 
PMU, PMOC e Consórcio Via Amarela

Conforme acordado na ata de 01/08/2007, o primeiro item, sob responsabilidade do 

Metrô, foi objeto de verificação da possibilidade de contratação da Companhia de 

Tecnologia  de  Saneamento  Ambiental  -  CETESB  e  Metrô  para  prestação  de 

serviços  de  auditoria  e  realização  de  contraprovas  no  Programa  Ambiental  de 

Tratamento de Efluentes.

O  Metrô  está  verificando  junto  a  outras  empresas  especializadas  o 

dimensionamento dos serviços a serem prestados e a obtenção de contraprovas no 

tratamento de efluentes das obra da Linha 4 – Amarela, pelo fato da CETESB não 

ter disponibilidade, no momento, em prestar estes serviços à Cia do Metrô. 

1.2 - Providências apresentadas pelo Consórcio Via Amarela

O Consórcio Via Amarela apresentou, em CD-ROM, as providências que constavam 

como de sua responsabilidade na Ata de 01/08/2007.

1.3 - Atuação da Cia. do Metrô referente à Ata de 01/08/2007

Com  base  no  item  18.5  das  Condições  Gerais  do  Contrato,  aliado  as 

Correspondências Internas de Controle do Meio Ambiente e Plano da Garantia da 

Qualidade,  a  Cia.  do  Metrô  notificará  e  emitirá  “não-conformidade”  quando 

detectadas alterações ambientais, conforme previsto nos programas constantes do 

Apêndice 9 do Contrato firmado entre Metrô e Contratada .

Nos casos específicos de “não-conformidade” do programa de alteração nos níveis 

de vibração – C3 e alterações na estabilidade do solo – C4 (instrumentações), que 

envolvam aspectos de segurança, a obra poderá ser paralisada.
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2 - A FORMA DE ATUAÇÃO DA CIA. DO METRÔ

A forma de atuação da Cia.  do Metrô,  para o Meio Ambiente,  está prevista  no 

cumprimento do item 18.5 das Condições Gerais do Contrato,  entre Metrô e os 

Consórcios  Contratados,  que  é  transcrito  abaixo.  Além  deste  documento  são 

seguidas  as  Instruções  Complementares  IC  –  4.00.00.00/3N4-001  Controle  de 

Impacto  ao  Meio  Ambiente  e  IC  –  4.00.00.00/3A0-001  Plano  da  Garantia  da 

Qualidade.

  18.5 Work Procedures

The  Contract  shall  be  executed  in  accordance  with  the  Contract  
Documents and the procedures given in the Technical Specifications.
The Contractor may execute the Contract in accordance with its own
standard project execution plans e procedures to the extent that they do  
not conflict with the provisions contained in the contract.

The  Contractor  shall  for  Employer’s  approval,  the  Quality  Guarantee 
Plan’s proposal, for civil works and systems.

Conforme Appendix 9, da secção 7, item 3 “Form of Contract Agreement” seguem 

os itens mencionados na ata de reunião de 01 de agosto de 2007, entre as partes: 

Metrô, Consórcio Via Amarela e PMOC.

2.1 - Efluentes - Programa de Gerenciamento Ambiental de Resíduos e 
Efluentes – A7

A Cia. do Metrô está verificando, junto a empresas especializadas, a possibilidade 

para contratação de serviços de análise do tratamento de efluentes gerados pelas 

frentes de obras da Linha 4 - Amarela.

Será objeto dessa contratação a periodicidade e freqüência nas contraprovas que a 

contratada (órgão fiscalizador) realizará.

O  escopo  do  serviço  será  a  análise  do  "pH"  e  da  quantidade  de  material 

sedimentável que é lançado nas galerias de água  pluvial de São Paulo.
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Com base nas leituras efetuadas pelo Consórcio Via Amarela ao longo da linha, das 

vinte e duas frentes de obra, que são realizadas três vezes ao dia, todos os dias da 

semana  e  embasados  nas  contraprovas  a  serem  efetuadas  pela  empresa  em 

contratação, com freqüência e periodicidade a serem ainda definidas para o serviço, 

as quais serão confrontadas com base na norma CONAMA 370 de 06/04/2006 e 

Decreto nº 8.468 de 08/09/1976.

Caso  a  contraprova  da  contratada  acuse  alterações  nos  níveis  admissíveis  da 

norma  CONAMA  370  e/ou  Decreto  8.468,  o  Consórcio  Via  Amarela  será 

comunicado. Caso não apresente a leitura do referido dia, bem como a justificativa 

pela alteração ambiental, será emitida a não conformidade ambiental e, neste caso, 

o referido programa, nessa frente será auditado e a contratada efetuará medições 

sistemáticas  até  a  comprovação  da  normalização  da  emissão  de  efluentes. 

Somente quando atendida a “não conformidade”, esta será considerada sanada.

2.2 - Resíduos Sólidos – Programa de Gerenciamento Ambiental - A7

Os  Resíduos  Sólidos,  cuja  responsabilidade  está  a  cargo  do  Consórcio  Via 

Amarela, continuam sendo monitorados com acompanhamento da Cia. do Metrô. O 

Consórcio  se  comprometeu  a  enviar  mensalmente,  por  meio  de  Relatório  de 

Andamento Ambiental , o volume e a natureza dos resíduos sólidos gerados pelas 

frentes de obra e pelo Canteiro Central do Jaguaré.

A empresa responsável pelo transporte de resíduos, contratada pelo Consórcio,  é 

comprovadamente regularizada, conforme alvará de licença Nº 091399 emitido pela 

CETESB, sendo destinados os resíduos resultantes para a CDR Pedreira – Centro 

de  Disposição  de  Resíduos  LTDA.,  com endereço  na  Estrada  da  Barrocada  nº 

7.450  –  Tremembé  –  São  Paulo  -  SP,  possuindo  Licença  de  Operação  Nº 

29001208, emitida pela CETESB.
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2.3 - Ruído – Programa de Gerenciamento Ambiental de Ruídos – C2

O Consórcio Via Amarela reforçará o novo plano de amostragem do nível sonoro 

nas frentes de obra, com ênfase à medição no período noturno, quando se dá a 

maior quantidade de reclamações da população lindeira, nos termos determinados 

na norma CETESB nº Resolução CONAMA 1/90, norma ABNT nº NBR 10.151/2000 

e norma CETESB nº L11.031/86; nº L 032/92 e nº 11.034/92. 

Este plano de medição noturna se dá em função do número de reclamações da 

vizinhança e para o serviço em execução serão definidos o tipo e prazo para a 

resposta.

A contraparte,  contratada pela Companhia  do Metrô,  solicitará  ao departamento 

especializado do Metrô as medições pontuais (parâmetros) para confrontar com as 

leituras efetuadas pelo Consórcio Via Amarela. Este procedimento foi utilizado na 

Estação República, entre outros locais, para determinar, no caso, o ruído causado 

pelo serviço de desmontagem das estruturas na Estação República, em operação, 

para a passagem da tuneladora SHIELD. Estas medições efetuadas pela Cia. do 

Metrô no período noturno serviram para determinar o nível sonoro existente no local 

antes  do  início  das  atividades  e,  inclusive,  com  a  simulação  das  várias 

metodologias a serem adotadas no serviço de demolição da referida estação.

A forma adotada na Estação República será o padrão seguido pelo Metrô para 

efetuar as medições e comparar com as leituras realizadas e apresentadas pelo 

Consórcio Via Amarela ao longo das frentes de obra da Linha 4 Amarela.

As alterações de ruído que se verificarem persistentes, comprovadamente por meio 

de  leituras  e  não  receberem  as  devidas  mitigações  ,que  o  consórcio  já  vem 

aplicando  em  outras  frentes,  receberá  a  “não-conformidade”  de  acordo  com  o 

procedimento atual. 

2.4 - Vibração - Programa de Gerenciamento Ambiental de Vibração – 
C3

O Consórcio passará a apresentar no Relatório de Andamento Ambiental as tabelas 

resumo  dos  relatórios  sismográficos  emitidos  mensalmente  com  os  parâmetros 
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admissíveis, bem como, para os casos que ultrapassem os níveis admissíveis de 

vibração, (freqüência admissível-m/s),  emitirá suas próprias “não-conformidades”, 

as respectivas medidas reparadoras e as mitigações, visando evitar a repetição dos 

mesmos,  tais  como: alterar  o plano de fogo,  o tempo de espera em função da 

geologia do local, “cortinados” com "neoprene" nas saídas dos túneis, atenuando os 

ruídos e instalação de abafadores.

2.5 - Recalques – Programa de Gerenciamento Ambiental de Recalques 
– C4

O Consórcio Via Amarela incluirá no Relatório Ambiental as tabelas com a relação 

dos  imóveis  afetados  pelos  recalques  provocados  pela  obra.  Essa  tabela 

corresponderá com as ocorrências citadas no item de comunicação social e será 

confrontada  às  “não-conformidades”  relativas  a  este  programa,  permanecendo 

aberta até a solução do problema ou apresentação do prazo para o término das 

causas da alteração ambiental e início à reparação dos imóveis.

Estas “não-conformidades” têm o poder de “paralisar” as frentes de obra, até que a 

solução técnica com garantias de segurança sejam implementadas.

2.6 - Instrumentação

A instrumentação se calcará no cruzamento das reclamações dos moradores com 

as vistorias cautelares dos imóveis lindeiros à obra. Sua duração está diretamente 

relacionada  ao  método  construtivo  da  frente.  O  processo  de  instrumentação 

indicará  se  o  imóvel  será  reparado  de  pronto,  por  questões  de  segurança,  ou 

poderá aguardar até o término dos serviços no local, quando cessarem as causas 

dos recalques, para início, das reformas. 
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2.7 - Padrões de Referência
Em todos os programas apresentados serão adotados padrões de referência que 

não deverão ser ultrapassados, caso sejam, receberão não- conformidade.

3 - CONCLUSÃO

A  partir  da  emissão  do  próximo  Relatório  de  Andamento  Ambiental  serão 

evidenciados  os  aspectos  que  salientarão  o  atendimento  acordado  entre  as 

partes,  constantes  na  Ata  de  Reunião  de  01/08/2007,  juntamente  com  as 

observações efetuadas pelo Banco Mundial,  que serão implementadas de forma 

sistemática e abrangente. 
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4 - SÚMULA - ATA DE REUNIÃO 

DATA: 01/08/07 às 11hs

LOCAL: Cia. Do Metrô – Rua Boa Vista, 170 – 8º andar – São Paulo

Participantes: Metrô – PMOC -  Consórcio Via Amarela 

Assunto: 
Compromissos para o controle do Meio Ambiente – Contratos nº 4130121201,  

4130121202 e 4130121203 – Linha 4 – Amarela.

Efluentes  Líquidos:  O  Metrô  consultará  empresas  que  possam  realizar  uma 

contraprova nas amostras recolhidas nas frentes de obras. Serão definidas com 

essas empresas a freqüência, periodicidade e legislações a serem seguidas.

Serão objetos de análise o nível de “pH” e a quantidade de material sedimentável 

que é lançado nas galerias de água pluvial da Cidade de São Paulo. Na Ata de 

Reunião  emitida  em 01/08/2007,  foi  anexada  uma  relação  das  Instituições  dos 

Programas Ambientais e responsáveis pelas auditorias de suas áreas.

Resíduos Sólidos: O Consórcio Via Amarela fornecerá a comprovação da origem e 

descarte  dos  resíduos  gerados  pelas  frentes  de  obras  e  canteiro  central  do 

Jaguaré. Será apresentada a quantidade (toneladas) e a natureza desses resíduos.

Ruído: O Consórcio Via Amarela reavaliará o programa de ruídos e apresentará um 

novo plano de amostragem a ser comprovado através de relatório com tempo de 

exposição e quantidades de pontos de amostragem em frentes com atividades de 

serviços.

Em paralelo a Cia. Do Metrô irá monitorar os níveis de ruídos nas frentes de obras, 

tanto  diurno  quanto  noturno,  para  confrontar  com  as  leituras  obtidas  pelo 

Consórcio.

Vibração:  O  Consórcio  apresentará  nos  Relatório  de  Andamento  Ambiental  a 

síntese do Relatório de Vibração com os parâmetros admissíveis, baseados nos 
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Relatórios  Sismográficos  por  ele  emitidos.  Os instrumentos  utilizados consistem 

basicamente em implantação de sismógrafos e geofones.

Recalque: O Consórcio apresentará no Relatório Ambiental, tabelas com os imóveis 

afetados por recalque provocados pela obra e seu “status”.

Instrumentação:  A  instrumentação  é  baseada no  desenvolvimento  dos  serviços, 

qualquer  que  seja  o  processo  executivo,  definido  pela  “área  de  influência”  dos 

impactos.

Antes do início dos serviços, é realizada a Vistoria Cautelar nos imóveis lindeiros à 

obra,  verificando  a  integridade  dos  edifícios,  para  que  durante  e  ao  final  dos 

serviços se possa analisar  se houve interferência  da obra nos imóveis  e  assim 

poder repará-los ou protegê-los.  Cabe ao Consórcio a coleta,  armazenamento e 

processamento dos dados obtidos.

Padrões  de  Referências:  o  Consórcio  Via  Amarela  apresentará  em  todos  os 

programas ambientais os padrões definidos por normas, decretos ou leis. 
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5  -  PLANO  DE  CONTROLE  DE  QUALIDADE  DOS 
EFLUENTES LÍQUIDOS 

5.1 - Situação Atual

As informações atualmente disponibilizadas pelo Consórcio Construtor, nas 
frentes de serviço e nos relatórios referentes às atividades de controle da 
qualidade de efluentes líquidos, apresentam os seguintes dados:

• Medição do “pH” e dos SS (Sólidos Sedimentáveis), processada três 
vezes ao dia;

A determinação do “pH” e SS para os efluentes líquidos é feita em função da 
manutenção das condições iniciais dos corpos d’água, que irão receber os 
efluentes originados pela atividade da construção civil da Linha 4-Amarela.

Os  Efluentes  Líquidos  são  provenientes  basicamente  de  operações  de 
rebaixamento do lençol freático e, eventualmente, de refluxos de injeções e 
águas de trabalho.

O lançamento final dos efluentes é feito em galerias de água pluvial e não 
em rede de esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo – SABESP.

5.2 - Proposição

Contratação  de  laboratório  independente  especializado  para  a 
implementação  de  um  PLANO  DE  CONTROLE  DE  QUALIDADE  DE 
EFLUENTES LÍQUIDOS com os seguintes objetivos e escopo de trabalho:

-Visita  a  campo,  nas  frentes  de  obra  em  atividade,  verificando  o 
desenvolvimento dos serviços realizados;

-Coleta de amostras dos efluentes;

-Análise dos resultados dos ensaios realizados pelo Consórcio Construtor; 
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-Comparação  com  as  medidas  adotadas  pelo  Consórcio  e  o  seu 
procedimento;

-Elaboração de relatório conclusivo e

-Emissão de sugestões de não-conformidade à Cia. do Metrô, para análises.

-As  frentes  de  obra  onde  se  dará  a  coleta  das  amostras  de  efluentes, 
realizados os ensaios e verificadas as atividades do Consórcio Construtor 
serão:

• VSE João Teodoro
• Estação Luz
• VSE Rio Branco
• Estação República
• VSE Roosevelt
• Estação Higienópolis
• VSE Cel. José Eusébio
• Estação Paulista
• VSE Incór
• Estação Oscar Freire
• VSE Brasil
• Estação Fradique Coutinho
• VSE Cunha Gago
• Estação Faria Lima
• VSE Ferreira Araújo
• Estação Pinheiros
• VSE Waldemar Ferreira
• Estação Butantã
• VSE Três Poderes
• VSE Caxingui
• Estação Morumbi
• VCA Vila Sônia
• Pátio Vila Sônia

Critérios de amostragem para cada local de controle e ensaio

As amostras deverão ser coletadas de acordo com o artigo 18 do Decreto 
8468/74, com periodicidade mensal.

Em  função  da  amostragem  ser  efetuada  no  local  da  obra,  não  há 
necessidade de cadeia de custódia. 
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Para  a  verificação  da  qualidade  do  descarte  dos  efluentes  nas  galerias 
públicas  de  água  pluvial  da  Cidade  de  São  Paulo,  as  amostras  serão 
ensaiadas, determinando o “pH” e material particulado em suspensão (SS) 
nas frentes de obra.

Será realizado um ensaio em cada frente de obra, acima mencionado, uma 
vez  ao  mês,  além  de  acompanhar,  nessa  oportunidade,  o  procedimento 
desenvolvido pelo Consórcio Construtor.

Prazo de Contratação dos Serviços: 2 anos.

5.3 - Sistemática de Controle

As não-conformidades  levantadas  durante  o  processo  serão  apontadas  e 
caberá ao Metrô a sua emissão ao Consórcio Construtor.  Este aplicará a 
medida mitigadora que vise sanar o dano que a atividade na frente de obra 
esteja ocasionando. 
Serão verificados nas medições subseqüentes as correções aplicadas pelo 
Consórcio  Construtor.  As  novas  medições  apontarão  para  a  solução  ou 
recomendarão  ao  Metrô  a  emissão  da  não-conformidade  e/ou  proporão 
medidas que visem alterar os procedimentos até então adotados.

No aspecto operacional, no referido caso, haverá a intensificação de análise 
e controle do Programa Ambiental de Efluentes. 

5.4 - Cronograma Físico do Metrô 

1ª Etapa – Contratação 

1 - Apresentação para Diretoria Plena

● Proposição de Resolução de Diretoria – 04/11/2007

● Apresentação em reunião de diretoria – 10/11/2007

2 - Processo de contratação 

2.1 Recebe a documentação – 29/11/2007

2.2 Elabora a versão definitiva do edital – 12/12/2007

2.3 Solicita aprovação do Edital à DE – 20/12/2007

14



2.4 Marca data de abertura da licitação – 27/12/2007

2.5 Conduz o processo de julgamento das propostas – 07/01/2008

2.6 Publica o resultado – 09/01/2008

2.7 Processa a contratação – 15/01/2008

2ª Etapa – Execução 

Em 2008:

1ª Leitura 21/01/2008
2ª Leitura 21/02/2008
3ª Leitura 21/03/2008
4ª Leitura 21/04/2008
5ª Leitura 20/05/2008
6ª Leitura 20/06/2008
7ª Leitura 21/07/2008
8ª Leitura 20/08/2008
9ª Leitura 19/09/2008
10ªLeitura 21/10/2008
11ªLeitura 20/11/2008
12ªLeitura 19/12/2008

Em 2009:

1ª Leitura 20/01/2009
2ª Leitura 21/02/2009
3ª Leitura 20/03/2009
4ª Leitura 20/04/2009
5ª Leitura 20/05/2009
6ª Leitura 19/06/2009
7ª Leitura 20/07/2009
8ª Leitura 20/08/2009
9ª Leitura 21/09/2009
10ªLeitura 20/10/2009
11ªLeitura 20/11/2009
12ªLeitura 18/12/2009
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6 - PLANO DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS PADRÕES 
DE RUÍDO 

6.1 - Situação Atual

Os dados atualmente disponibilizados pelo Consórcio Construtor, nas frentes 
de  serviço  e  nos  relatórios  referentes  à  estas  atividades,  constam  das 
seguintes informações:

a. Leituras iniciais antes do início das operações da obra civil;
b. Dimensionamento do número de pontos em cada frente de obra;
c.  Leituras  diurnas  mensais  e  noturnas  em  função  de  reclamações  de 
vizinhos das frentes de obra.
 

6.2 - Proposição

A contratação de empresa independente especializada para implementar O 
PLANO DE CONTROLE DE QUALIDADE nas alterações dos Padrões de 
Ruído, que terá como objetivo e escopo:

- Apresentação do Programa de Amostragem nas frentes de obra, no período 
diurno e noturno;
-  Visita  a  campo,  nas  frentes de  obra,  com e sem atividade,  fazendo as 
leituras dos ruídos diurnos e noturnos;
-  Realização  de  acompanhamento  nas  leituras  efetuadas  pelo  Consórcio 
Construtor;
- Realização de suas próprias leituras, incrementando novos pontos;
- Confrontação dos valores com a leitura inicial de maio / junho /2004 e com a 
legislação  (dados em poder da contratante que serão entregues);

- Elaboração de relatório de conformidades das leituras apresentadas pelos 
Consórcios;
-  Realização  de  leitura  suplementar  nos  pontos  acrescidos  no  plano  de 
amostragem apresentado, aumentando o período de exposição;
- Verificação aferição dos aparelhos utilizados pelo Consórcio Construtor;
- Apresentação a aferição dos seus próprios aparelhos;
- Elaboração relatório conclusivo;
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– Emissão  de   sugestões  de  “não-conformidade”  à  Cia.  do  Metrô,  para 
análise.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Dentre  as  atribuições  e  responsabilidades  deve-se  destacar  que  todo  o 
planejamento  dos  trabalhos  será  submetido  ao  Metrô  para  aprovação, 
seguindo sua implementação. 
Para  os  serviços  acima,  a  contratada  apresentará  para  a  contratante, 
Relatório Mensal de Conformidade, até o final da obra (dezembro de 2009).

O PLANO DE CONTROLE DE QUALIDADE, ora proposto terá a seguinte 
metodologia: 

Definição dos pontos de amostragem:

Serão feitas leituras com as seguintes quantidades de pontos.

VSE João Teodoro 01 ponto
Estação Luz 03 pontos
VSE Rio Branco 01 ponto
Estação República 03 pontos
VSE Roosevelt 01 ponto
Estação Higienópolis 03 pontos
VSE Cel. José Eusébio 01 ponto
Estação Paulista 01 ponto
VSE Incór 01 ponto
Estação Oscar Freire 02 Pontos
VSE Brasil 01 ponto
Estação Fradique Coutinho 02 pontos
VSE Cunha Gago 01 ponto
Estação Faria Lima 02 pontos
VSE Ferreira Araújo 02 pontos
Estação Pinheiros 03 pontos
VSE Waldemar Ferreira 02 pontos
Estação Butantã 03 pontos
VSE Três Poderes 02 pontos
VSE Caxinguí 02 pontos
Estação Morumbí 03 pontos
VCA Vila Sônia 03 pontos
Pátio Vila Sônia 04 pontos

Os critérios de amostragem para cada local seguirão a Norma NBR 10.151 
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Para  determinação  das  leituras  será  utilizado  decibelímetro  com  a 
apresentação de aferição do aparelho.
As leituras serão realizadas em cada um dos pontos acima relacionados, 
uma vez ao mês no período diurno e uma vez ao mês no período noturno, 
nos mesmos pontos.
Além destes pontos, em virtude de reclamações de vizinhos às obra, poderá 
ser necessária leitura complementar no período noturno para sustentar as 
reclamações recebidas. 

Prazo de Contratação dos Serviços: 2 anos.

6.3 - Sistemática de Controle

As não-conformidades levantadas durante o processo serão apontadas e 
caberá ao Metrô a sua emissão ao Consórcio Construtor. Este aplicará a 
medida mitigadora que vise sanar o dano que a atividade na frente de obra 
esteja ocasionando. 
Serão  verificadas  na  próxima  medição  as  correções  aplicadas  pelo 
Consórcio  Construtor.  As  novas medições  apontarão  para a  solução  ou 
recomendarão  ao  Metrô  não-conformidade  e/ou  proporão  medidas  que 
visem alterar os procedimentos até então adotados.

No aspecto operacional, no referido caso, haverá a intensificação de análise 
e controle do Programa Ambiental de Efluentes. 

Será  cotejada  com  as  reclamações  da  vizinhança  e  as  recebidas  por 
correspondência à Cia. do Metrô, além das verificadas “in loco”.

6.4 - Cronograma Físico do Metrô

1ª Etapa – Contratação 

1 - Apresentação para Diretoria Plena

● Proposição de Resolução de Diretoria – 04/11/2007;

● Apresentação em reunião de diretoria – 10/11/2007.

2 - Processo de contratação 

2.1 - Recebe a documentação – 29/11/2007
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2.2 - Elabora a versão definitiva do edital – 12/12/2007

2.3 - Solicita aprovação do Edital à DE – 20/12/2007

2.4 Marca data de abertura da licitação – 27/12/2007

2.5 Conduz o processo de julgamento das propostas – 07/01/2008

2.6 Publica o resultado – 09/01/2008

2.7 Processa a contratação – 15/01/2008

2ª Etapa – Execução 

Leituras diurnas e noturnas: nos 2 primeiros dias úteis da semana.

Em 2008:

1ª Leitura 1ª Semana do mês de janeiro de 2008
2ª Leitura 1ª Semana do mês de fevereiro de 2008
3ª Leitura 1ª Semana do mês de março de 2008
4ª Leitura 1ª Semana do mês de abril de 2008
5ª Leitura 1ª Semana do mês de maio de 2008
6ª Leitura 1ª Semana do mês de junho de 2008
7ª Leitura 1ª Semana do mês de julho de 2008
8ª Leitura 1ª Semana do mês de agosto de 2008
9ª Leitura 1ª Semana do mês de setembro de 2008
10ªLeitura 1ª Semana do mês de outubro de 2008
11ªLeitura 1ª Semana do mês de novembro de 2008
12ªLeitura 1ª Semana do mês de dezembro de 2008

Em 2009:

1ª Leitura 1ª Semana do mês de janeiro de 2009
2ª Leitura 1ª Semana do mês de fevereiro de 2009
3ª Leitura 1ª Semana do mês de março de 2009
4ª Leitura 1ª Semana do mês de abril de 2009
5ª Leitura 1ª Semana do mês de maio de 2009
6ª Leitura 1ª Semana do mês de junho de 2009
7ª Leitura 1ª Semana do mês de julho de 2009
8ª Leitura 1ª Semana do mês de agosto de 2009
9ª Leitura 1ª Semana do mês de setembro de 2009
10ªLeitura 1ª Semana do mês de outubro de 2009
11ªLeitura 1ª Semana do mês de novembro de 2009
12ªLeitura 1ª Semana do mês de dezembro de 2009

Elaboração: GC4 / CLC / Núcleo Ambiental 
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