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APRESENTAÇÃO

No Capítulo 1, intitulado OBJETO DO LICENCIAMENTO, é apresentado sucintamente o trecho a 
ser licenciado, identificando as obras a serem executadas e uma figura da vista aérea da região de 
inserção do trecho denominado Prolongamento Vila Sônia, incluindo a Estação Vila Sônia até o 
Poço David Matarasso, da Linha 4 – Amarela da Companhia do Metropolitano de São Paulo – 
Metrô.

No Capítulo 2, denominado HISTÓRICO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA LINHA 4 
– AMARELA é apresentado um breve relato do processo até a última licença obtida.

No  Capítulo  3,  intitulado  JUSTIFICATIVA  DO  EMPREENDIMENTO  são  demonstradas 
tecnicamente  as  razões  pelas  quais  se  faz  necessária  a  execução  do  empreendimento  a  ser 
licenciado.

No Capítulo 4,   CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DO PROLONGAMENTO VILA SÔNIA, 
são apresentadas  a caracterização geológica da área,  métodos construtivos a serem adotados,  e 
informações e projetos da Estação, do Terminal, poços e túneis a serem construídos.

No Capítulo 5, DESAPROPRIAÇÕES, são apresentadas plantas das áreas a serem desapropriadas 
para implantação da linha e pesquisa socioeconômica realizada com os possíveis desapropriados.

O capítulo 6,  AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS, são relacionados os 
aspectos e impactos ambientais relativos ao empreendimento.

No Capítulo  7,   PLANO DE AÇÃO AMBIENTAL,  é  apresentado o  plano e  os   programas  para  o 
gerenciamento ambiental do empreendimento.  

No Capítulo 8,  é apresentado o CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROLONGAMENTO VILA 
SÔNIA.

Finalizando são apresentados, como ANEXOS VII, VIII e IX - Certidão de Conformidade com a 
Legislação de Uso e Ocupação do Solo da SEMPLA, Parecer Técnico da Secretaria do Verde 
e do Meio Ambiente e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, respectivamente.
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1. OBJETO DO LICENCIAMENTO

O trecho objeto deste licenciamento, denominado Prolongamento Vila Sônia da Linha 4 - Amarela, 
inicia-se nas proximidades da Rua Cânio Rizzo, km 2,98 da via 1, até o km 1,44 entre as Ruas Bom 
Jesus dos Passos e Nossa Senhora dos Navegantes. Este trecho, com 1.540 metros de extensão, 
localiza-se  ao  longo do eixo da  Avenida  Francisco  Morato,  sendo constituído  da Estação Vila 
Sônia,  túneis,  poços de ventilação e saída de emergência – VSEs Vila Sônia,  Edmundo Lins e 
David Matarasso e um Terminal de Integração de Ônibus.

Vista aérea da região de inserção da Linha 4 – Amarela de Luz a Vila Sônia com Pátio e Terminais de Integração
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2. HISTÓRICO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA LINHA 4 – AMARELA

A Linha 4 – Amarela, com 14,3 quilômetros de extensão e onze estações totalmente subterrâneas, 
ligará o bairro da Luz, no centro, à Vila Sônia, na zona Oeste da cidade de São Paulo. As obras 
foram iniciadas em 2004.

Os impactos gerados durante a implantação de um empreendimento do porte de uma linha de metrô 
alteram significativamente o meio físico, muitas vezes com implicações nas atividades econômicas 
e no bem estar da população, exigindo por parte do empreendedor uma série de ações e medidas 
mitigadoras.

Considerando  esses  aspectos  e  as  exigências  da  legislação  ambiental,  a  Companhia  do 
Metropolitano de São Paulo – Metrô, submeteu o projeto da Linha 4 – Amarela ao licenciamento 
ambiental.  O Estudo de Impacto Ambiental  – EIA e o Relatório Ambiental  Preliminar  – RAP, 
elaborados  para  instruir  o  processo  de  licenciamento  ambiental,  caracterizaram  os  impactos 
previstos  e  as  ações  e  medidas  de  tratamento  referentes  aos  aspectos  físicos,  urbanos  e 
socioeconômicos da área de inserção do empreendimento.

A viabilidade ambiental da Linha 4 – Amarela foi atestada pela SMA mediante as Licenças Prévias 
sob os números 0220 de 09/06/99  e 0098 de 08/04/97, respectivamente para os trechos Luz / 
Paulista e Paulista / Vila Sônia.

O processo de licenciamento ambiental  teve seqüência com a emissão da Licença de Instalação 
0219 em 19/12/01, com prazo de validade de cinco anos, podendo ser estendido por mais um ano. 
Ao fim do quinto ano foi concedida a LI sob número 0035 com data de expiração em 09.01.07.

Em novembro de 2007 foi solicitada nova Licença de Instalação para a continuidade dos trabalhos 
de construção de túneis, estações, poços e pátio. Em atendimento à solicitação, a SMA concedeu a 
LI 0524 em 09/01/08, com prazo de validade de seis anos, para os 12,8 km entre Luz e Vila Sônia.

A LI 0524 compreende o Pátio de Estacionamento e Manutenção Vila Sônia,  os túneis de via, 
ventilações e saídas de emergência, subestação elétrica, terminais de integração Metrô-Ônibus e dez 
estações, sendo a Estação Morumbi localizada na extremidade mais a sudoeste, antes do Pátio Vila 
Sônia.

O trecho objeto deste relatório não está incluído no escopo das Licenças Prévias ou Licenças de 
Instalação emitidas até o momento, ainda que sempre tenha feito parte do planejamento original da 
Linha  4 -  Amarela  e  que  tenha sido  descrito  nos  estudos  de alternativas  e  de viabilidade  que 
serviram de insumo para o RAP e o EIA / RIMA. Atendendo a orientação contida  no PARECER 
TÉCNICO CPRN/DAIA/05/2008, que solicita estudo específico para o licenciamento deste trecho, 
foi  elaborado  este  Relatório  Ambiental  Preliminar  com a  finalidade  de  obtenção  da  respectiva 
Licença Prévia.
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3. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

Os estudos de transporte detalhados a seguir, bem como as caracterísiticas de operação do sistema 
metroviário,  indicaram a oportunidade da  construção de  um trecho adicional   além da Estação 
Morumbi, compreendendo a implantação da Estação Vila Sônia e do terminal de ônibus localizado 
sobre a faixa de vias do estacionamento de trens do Pátio Vila Sônia.  

Esta  nova configuração permite  a  eliminação  do Terminal  Morumbi  Sul,  evitando os  impactos 
ambientais decorrentes de sua implantação e operação sobre os bairros residenciais do entorno – 
Vila  Inah  e  Três  Irmãos,  além  de  permitir  uma  redução  significativa  do  volume  de  ônibus 
circulando na Avenida Francisco Morato no trecho próximo ao cruzamento desta com a Avenida 
Jorge João Saad / Avenida Deputado Jacob S. Sveibil.
  
A localização do Terminal  Vila Sônia sobre a área já desapropriada para implantação do Pátio 
permitiu  à  PMSP suspender  as  desapropriações  previstas  para  implantação  de  um terminal  de 
ônibus da SPTrans no lado oposto da Avenida Francisco Morato. A configuração do projeto do 
terminal  definida  em  conjunto  com  a  EMTU,  SPTrans  e  CET  criará  condições  operacionais 
excepcionalmente adequadas para o sistema ônibus da região, trazendo significativos ganhos de 
desempenho em comparação às condições originalmente previstas no Terminal Morumbi Sul, agora 
eliminado.
  
A redução do percurso das linhas de ônibus e o melhor desempenho operacional, tanto dos ônibus 
quanto do tráfego geral, permitirão ganhos ambientais significativos, especialmente no que se refere 
à redução da emissão dos poluentes atmosféricos e das emissões de gases de efeito estufa.
  
  
3.1 Uso e Ocupação do Solo - Caracterização do Entorno
  
As áreas previstas para a instalação da Estação Vila Sônia, do Terminal de Integração de Ônibus, 
bem como do Poço de Ventilação e Saída de Emergência David Matarasso, caracterizam-se como 
de  uso  misto  com  predominância  residencial.  O  setor  terciário  existente  na  região  é  bem 
diversificado,  composto  na  sua  maioria  por  pequenas  e  microempresas  de  comércio  e  serviços 
concentrados no eixo da Avenida Francisco Morato.  As ruas no entorno dessas áreas apresentam 
uma ocupação onde prevalece um padrão de construção de classe média baixa, mas já apresentando 
indícios de alteração bem visíveis de verticalização que tende a se acentuar à medida que as obras 
desse novo empreendimento metroviário avancem.
  
A partir da travessia do Rio Pinheiros, a Avenida Professor Francisco Morato, apresenta-se como o 
principal  eixo  de  ligação  do  vetor  sudoeste  da  cidade.  Sua  permanente  ocupação  por  veículos 
pesados,  sobretudo  caminhões  de  grande  porte  e  ônibus  regionais  e  interestaduais  tornam seu 
alargamento  indispensável.  A  partir  de  1970  ocorreu  um  abrupto  adensamento  nessa  região, 
resultando  numa estrutura  urbana  desordenada que  beira  ao  caos,  com uma malha  viária  local 
limitada dependente de eixos estruturais insuficientes e com poucas vias secundárias, incapazes de 
fornecer uma ordenação e uma hierarquização minimamente necessárias para o conjunto do sistema 
viário, o que torna plenamente justificável a implantação desse empreendimento.
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Inserida numa Zona de Centralidade Polar (ZCP), a Estação está situada num importante eixo de 
estruturação  urbana  que  é  a  Avenida  Francisco  Morato,  com  acessibilidade  a  bairros 
predominantemente residenciais, como Vila Sônia, Morumbi e Butantã.

Cabe salientar que tanto a Estação Vila Sônia como o Terminal Intermodal estão previstos no Plano 
Regional Estratégico – Sub-Prefeitura do Butantã, na Rede Estrutural de Transporte Público - Lei 
13.885 de 25 de agosto de 2004, Livro X, Mapa 03. O mesmo PRE também prevê no mesmo local a 
possibilidade de desenvolvimento de duas Áreas de Intervenção Urbana – AIU Sistema Viário e 
AIU  Transporte  Público  –  e  da  Operação  Urbana  Vila  Sônia,  que  se  sobrepõe  no  trecho  do 
prolongamento em análise (Livro X, Mapa 5).
  
Nas áreas que envolvem a Estação Vila Sônia registram-se, além das Zonas de Centralidade Polar 
(ZCPa e b), na qual está localizada integralmente à Estação, Zonas Mistas de Baixa, Média e Alta 
Densidades (ZM1 e 2, ZM3b), contendo ainda uma Zona Mista de Proteção Ambiental, situada a 
noroeste da Estação Vila Sônia.
  
As  Zonas  de  Centralidade  Polar  (ZCPa  e  b)  apresentam,  respectivamente,  Coeficientes  de 
Aproveitamento Básico iguais a 1 e 2, e Máximo de 2,5 e 4, com Taxa de Ocupação Máxima de 0,7 
da área do lote.  As Zonas Mistas apresentam, respectivamente,  Coeficientes de Aproveitamento 
Básico iguais a 1 e 2, e Máximo de 2 e 4, com Taxa de Ocupação Máxima de 0,5 da área do lote. A 
Zona Mista de Proteção Ambiental apresenta Coeficiente de Aproveitamento Básico e Máximo 1, 
com Taxa de Ocupação Máxima de 0,5.
  
As  informações  associadas  às  zonas  de  usos  e  às  características  de  aproveitamento, 
dimensionamento e ocupação dos lotes e a figura que representa as macrozonas de estruturação e 
qualificação urbana da área de influência da Estação Vila Sônia estão apresentadas a seguir.
  
  
CARACTERÍSTICAS DE APROVEITAMENTO, DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES

Estação Zona de 
Uso

Coeficiente de Aproveitamento Caract. de Dimensionamento e Ocupação dos Lotes
Básico Máximo Taxa de Ocupação

Vila Sônia

ZER 1,00 1,00 0,50

ZM1 1,00 1,00 0,00

ZM2 1,00 2,00 (g) 0,50 (a) (g)

ZM3b 2,00 4,00 (g) 0,50 (a) (g)

ZCPa 1,00 2,50 (h) 0,70 (h) (i)

ZCPb 2 4,00 (i) 0,70 (h) (i)

ZMp 1,00 1,00 0,50

Notas
Subprefeitura do Butantã
a - Ver artigo 192 da Parte III desta Lei n º 13.885/04 quanto à taxa de ocupação na ZM para edificações com até 12 metros de altura.
g- Ver o artigo 35 deste livro quanto à relação entre a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento máximo nas ZM-2 e nas ZM3b.
h - Ver parágrafo único do artigo 43 e artigo 44 do  Plano Regional Estratégico  quanto à relação entre a taxa de ocupação e coeficiente de 
aproveitamento máximo nas ZCPa.
i - Ver artigo 46 do Plano Regional Estratégico quanto à relação entre a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento máximo nas ZCPb.
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- Plano Regional Estratégico da Subprefeitura do Butantã
- Lei nº 13.885/04 – Livro X, Mapas 03, 04 e 05
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3.2 Sistemas Modais em Operação 

Plano de Remodelação e Integração do Transporte Coletivo e Implantação dos Terminais 
Butantã, Morumbi Norte e Vila Sônia

A proposta de integração do sistema de transporte municipal e intermunicipal na área de influência 
da Linha 4 - Amarela já foi estudada conjuntamente pelo Metrô, EMTU, SPTrans e CET. Com a 
instituição do Comitê Diretor de Transporte Integrado - CDTI, envolvendo a Secretaria de Estado 
dos Transportes Metropolitanos - STM e a Secretaria Municipal de Transportes - SMT, o plano de 
integração para a Linha 4 - Amarela envolvendo os terminais junto às Estações Butantã, Morumbi 
Norte1 e Vila Sônia foi retomado e colocado na pauta de análise e deliberação do CDTI, visando, a 
partir de estudo conjunto entre as empresas envolvidas, atualizar e compatibilizar as propostas e 
projetos  e  otimizar  os  recursos  a  serem  investidos,  resultando  na  indicação  de  eliminação  e 
substituição do Terminal Morumbi Sul (Metrô) e do Terminal Vila Sônia (SPTrans) por um único 
terminal intermodal a ser implantado pelo Metrô sobre o feixe de vias do Pátio Vila Sônia, em nível 
com a Avenida Francisco Morato, bem como na recomendação do prolongamento da Linha 4 – 
Amarela para a implantação da Estação vila Sônia.

A seguir é apresentada a proposta de integração do sistema de transporte coletivo com a finalidade 
de  reorganizar,  integrar  e  otimizar  o  sistema  na  região  do  vetor  sudoeste,  tendo a  Linha 4 – 
Amarela  do  Metrô  como elemento  estruturador,  a  partir  do  qual  os  modos  sobre  pneus,  tanto 
municipais como intermunicipais, atuarão como alimentadores. 

O “Plano  de Reorganização  e  Integração  do  Transporte  Coletivo  e  Implantação  dos  Terminais 
Butantã, Morumbi e Vila Sônia” tem por objetivo otimizar o sistema de transporte público nas áreas 
de influência da Linha 4 – Amarela do Metrô, ampliando e aprimorando o atendimento à população. 
Sua concepção buscou racionalizar a circulação de veículos, permitindo obter reduções adicionais 
nas  emissões  de  gases  de  efeito  estufa  e  nas  emissões  de poluentes  atmosféricos,  reduzindo  o 
volume de ônibus nas áreas centrais, contribuindo para a fluidez do trânsito, para diminuição do 
consumo de derivados de petróleo e para redução das  emissões  de ruídos.  A reorganização do 
sistema de ônibus em torno da Linha 4 – Amarela do Metrô contribuirá assim para a mitigação do 
fenômeno do aquecimento global e sobretudo para a melhoria da qualidade ambiental na metrópole.

Na 1ª fase de implantação da Linha 4 – Amarela foi priorizado o Trecho Luz / Vila Sônia,  com a 
implantação das Estações Luz, República, Paulista, Faria Lima, Pinheiros e Butantã. Esta fase já 
garante a integração da Linha 4 – Amarela com a Rede de Metrô nas Estações Paulista, República e 
Luz, com o Trem Metropolitano nas Estações Pinheiros e Luz e com parte da demanda integrada do 
sistema de ônibus municipal e intermunicipal, originários da região oeste, no Terminal Butantã, a 
ser construído junto à estação de mesmo nome.

1 Para maior concisão, a partir deste ponto o Terminal Morumbi Norte passará a ser designado somente  “Terminal 
Morumbi”.
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Na 2ª  fase da Linha 4 serão construídas as Estações Morumbi e complementadas as construções das 
Estações Fradique Coutinho, Oscar Freire e Higienópolis. A demanda do sistema ônibus integrada 
ao  Metrô,  remanescente  da  1ª  fase  será  absorvida  na  2ª  fase  com a  construção dos  Terminais 
Morumbi e Vila  Sônia. A Estação Vila Sônia, cuja construção estava prevista para uma 3ª fase, 
deverá ser antecipada para garantir os benefícios da reorganização do transporte coletivo em sua 
plenitude.

Foi  definida  uma  proposta  de  integração  conjuntamente  pelo  Metrô,  EMTU,  SPTrans  e  CET, 
contemplando  a  nova  configuração  do  transporte  na  região,  permitindo  estabelecer  o 
dimensionamento dos terminais Butantã, Morumbi e Vila Sônia.

O estudo foi desenvolvido considerando a compatibilização dos seguintes projetos envolvendo o 
transporte coletivo da região:

• operação da Linha 4 - Amarela completa, com todas as estações de Luz a Vila Sônia;

• implementação  do  Sistema  Integrado  da  SPTrans,  inclusive  o  corredor  Francisco 
Morato / Rebouças, e 

• troncalização do sistema intermunicipal sob gestão da EMTU, no corredor Francisco 
Morato,  Raposo Tavares e Corifeu  de Azevedo Marques,  com a implantação dos 
terminais de integração previstos nos planos da EMTU (Taboão, Embu, Itapecerica, 
Cotia e Osasco).

A seguir é apresentada figura com as duas fases de operação da Linha 4 – Amarela.
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3.2.1 Caracterização do Transporte Coletivo Existente

Para definir a abrangência da área atendida pelo transporte coletivo existente na área de inserção da 
Linha  4  -  Amarela,  foram considerados  os  Trechos  Vila  Sônia  -  Pinheiros  e  Pinheiros  -  Luz, 
levando-se em conta as diferentes características do atendimento prestado pelas linhas de ônibus 
que cobrem as áreas onde está localizado cada um dos trechos.

O subtrecho Vila  Sônia  /  Pinheiros,  implantado  na  região oeste  do  Município  de  São Paulo é 
caracterizado  por  grande  concentração  de  linhas  de  ônibus  municipais  e  intermunicipais  que 
acessam o subcentro de Pinheiros e o centro expandido. As propostas de reorganização e integração 
estão concentradas neste subtrecho por ser a região de maior sobreposição com a Linha 4, onde é 
recomendável implantar terminais de integração.

O sistema viário principal deste subtrecho é composto por quatro eixos radiais que dão suporte 
viário aos principais corredores de transporte coletivo dessa área de abrangência:

• no Corredor Francisco Morato trafegam as linhas de ônibus originárias dos Municípios 
de Taboão da Serra, Embu e Itapecerica da Serra , dos bairros de Campo Limpo, Vila 
Sônia, Caxingui e bairros adjacentes ao corredor;

• no Corredor Raposo Tavares trafegam as linhas de ônibus originárias dos Municípios 
de Cotia e Carapicuiba  e dos bairros de Educandário, Bonfiglioli e outros; 

• no Corredor Corifeu de Azevedo Marques / Vital Brasil trafegam as linhas de ônibus 
originárias dos municípios  de Osasco, Barueri, Itapevi,  Jandira e Carapicuíba, dos 
bairros do Rio Pequeno, Parque Continental, Jaguaré, da USP e outros, e

• no Corredor Eliseu de Almeida, embora com menor utilização por transporte coletivo, 
trafegam linhas de ônibus que utilizam alguns dos corredores acima citados.

As linhas que utilizam-se destes eixos para atender ao subcentro de Pinheiros e a região central, 
utilizam as pontes Bernardo Goldfarb e Eusébio Matoso para a transposição do Rio Pinheiros. A 
continuidade e finalização das viagens iniciadas antes das pontes se dá pelos corredores Teodoro 
Sampaio / Cardeal Arcoverde, Avenida Eusébio Matoso, Rebouças e Consolação.

Nos corredores  da área onde está inserido o subtrecho entre a Estação Vila  Sônia e a Estação 
Pinheiros existe um total de 151 linhas de ônibus trafegando com uma frequência de 794 on/h. 
Deste total de linhas, 61  se destinam ao subcentro de Pinheiros, 16 ao Hospital das Clínicas,  34 à 
área central, 19 aos terminais de ônibus junto às estações da Rede de Metrô existente e 21 para 
outras regiões.

O volume dos ônibus nos principais corredores de transporte está indicado na figura a seguir. Como 
se pode observar, um total de 738 ônibus cruzam o Rio Pinheiros no sentido centro na hora-pico.
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3.2.2 Proposta de Reorganização do Transporte Coletivo

A proposta de reorganização do transporte coletivo foi desenvolvida em conjunto com a EMTU, 
SPTrans e CET,  tendo como diretrizes promover a integração com os sistemas de ônibus municipal 
e intermunicipal e proporcionar a racionalização dos sistemas, ampliando o atendimento prestado 
aos usuários.

O  estudo  de  integração  das  linhas  intermunicipais  está  compatibilizado  com  o  plano  de 
troncalização  da  EMTU  para  os  corredores  Francisco  Morato,  Raposo  Tavares  e  Corifeu  de 
Azevedo Marques, a partir de terminais de integração a serem implantados em Taboão da Serra, 
Embu, Itapecerica da Serra, Cotia e Osasco.

Para  a   proposta  de  integração  das  linhas  municipais  nos  três  terminais  do  Metrô,  a  SPTrans 
considerou o "Sistema Integrado"  implantado em sua totalidade. Assim, além dos terminais junto 
às estações do Metrô, faz parte da reestruturação do transporte coletivo municipal nesta área de 
influência os terminais Campo Limpo e Raposo Tavares, em implantação pela PMSP, e o corredor 
exclusivo Francisco Morato / Rebouças / Consolação.

Embora as linhas propostas no sistema integrado apresentem características diferentes das linhas 
atuais,  o atendimento prestado aos usuários é preservado, uma vez que a área coberta pelas 78 
linhas atuais correspondem à área de origem das linhas do setor 8, diretamente relacionado com a 
Linha 4 - Amarela.

Tanto no sistema intermunicipal como municipal serão mantidas linhas troncais ou estruturais de 
passagem pelos  corredores  Francisco  Morato,  Eliseu  de  Almeida,  Raposo  Tavares,  Corifeu  de 
Azevedo Marques e Vital Brasil, com o objetivo de prestar atendimento complementar ao da Linha 
4 – Amarela e realizar ligações com regiões não concorrentes com a área de atuação do Metrô. Em 
especial, o sistema de ônibus intermunicipal depende de uma definição sobre política tarifária de 
integração com o Metrô  e  com o sistema estrutural  da SPTrans  para  que  se  possa  reavaliar  a 
situação  das  linhas  remanescentes  nestes  corredores  e,  sobretudo,  as  consequências  para  os 
usuários.

Para a elaboração da proposta de reorganização do sistema ônibus integrado à Linha 4 - Amarela 
foram  mantidas as seguintes premissas:

• integração da Linha 4 - Amarela com as linhas metroferroviárias com transferência 
livre;

• integração  da  Linha  4  -  Amarela  com  os  sistemas  de  ônibus  municipal  e 
intermunicipal com as tarifas atualmente praticadas;

• promoção da racionalização do sistema de ônibus sem comprometer  os desejos  de 
viagem dos usuários;

• priorização do atendimento pelo metrô na área de influência da Linha 4 - Amarela, 
configurando a mesma como principal modo estruturador;

• eliminação das  linhas de ônibus concorrentes com a Linha 4 – Amarela, e 
• distribuição das linhas de ônibus nos terminais de integração propostos de acordo com 

suas regiões de origem, evitando percursos ociosos.
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A  implantação  deste  plano  proporcionará  uma  significativa  redução  de  linhas  de  ônibus  em 
circulação  no  centro  de  Pinheiros  e  região  da  Avenida  Faria  Lima,  propiciando  minimizar  os 
impactos ocasionados pelo grande volume de veículos, melhorando as condições de deslocamento 
da população e a qualidade ambiental da região.

A figura a seguir indica as principais origens das linhas que serão integradas nos terminais Butantã, 
Morumbi e Vila Sônia.

Cabe ressaltar que os Terminais Butantã e Morumbi já estão contemplados na Licença Ambiental 
de Instalação 0524 de 29.02.08.
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3.2.3 Terminal Vila Sônia

A proposta de reorganização do sistema de ônibus intermunicipal e municipal prevê a integração no 
Terminal  Vila Sônia de linhas oriundas dos municípios de Embú e Taboão da Serra,  além dos 
bairros  das regiões de Campo Limpo, Vila Sônia e Caxingui, adjacentes ao corredor Franscisco 
Morato.  

Na concepção do Sistema Integrado - Corredor Rebouças, a SPTrans projetou seu Terminal Vila 
Sônia em frente ao PátioVila Sônia do Metrô, na Avenida Francisco Morato, entre as Ruas Taborda 
e Joaquim Galvão. O Terminal foi proposto para abrigar as linhas de ônibus municipais e, apenas de 
passagem,  as  linhas  intermunicipais  com  destino  principalmente  à  região  de  Pinheiros,  que 
deveriam ser troncalizadas conforme o plano de linhas troncais da EMTU. O Metrô projetou um 
terminal a ser implantado sobre a área do pátio de manutenção para promover a integração com o 
sistema intermunicipal de ônibus do Corredor Francisco Morato, concentrando assim na Vila Sônia 
a integração das linhas de ônibus da região que trafegam pelo eixo Francisco Morato, contemplando 
também nesse terminal o sistema municipal, evitando assim a duplicação de terminais no local.

Linhas Integradas Intermunicipais

No Terminal Vila Sônia serão integradas 35 linhas intermunicipais  de ponto final, com freqüência 
de 122 on/h, originárias dos Municípios de Taboão da Serra e Embu. 

O  sistema  operacional  adotado  utiliza  berços  compartilhados  por  mais  de  uma  linha,  sendo 
necessários 284 metros  de plataforma.

Está  previsto  também espaço para  a  acomodação  dos  ônibus  que  farão  a  ligação  Vila  Sônia  / 
Taboão da Serra,  conforme previsto  no Edital  da Parceria  Público-Privada -  PPP da Linha 4 - 
Amarela.

Linhas Integradas Municipais

A proposta de integração das linhas municipais, foi baseada no sistema integrado da SPTrans e 
prevê a integração de 19 linhas de ponto final com freqüência de 167 on/h que serão alocadas em 
358 metros de plataforma. Destas, 14 linhas locais (107 on/h) originam-se nos bairros à sudoeste do 
Município  de  São  Paulo  e  serão  seccionadas  no  Terminal  Vila  Sônia.  As  outras  cinco  linhas 
estruturais (60 on/h) partirão do Terminal Vila Sônia prestando atendimento ao longo do Corredor 
Francisco Morato com destino ao Hospital das Clínicas, Praça da Bandeira, regiões de Moema e 
Santo Amaro e  Terminal Campo Limpo.
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Terminal de Integração e Acessibilidade Viária

O Terminal Vila Sônia foi projetado para promover a integração multimodal entre o sistema de 
ônibus  intermunicipal  da  EMTU,  Linha  4  do  Metrô  e  o  sistema  de  ônibus  local  e  estrutural 
municipal da SPTrans.

Trata-se de um  terminal de ponta que atenderá o sistema troncalizado da EMTU possibilitando a 
transferência de seus usuários para o Metrô ou para as linhas previstas no sistema integrado da 
prefeitura, locadas no próprio terminal, que atendem diferentes destinos. 

A implantação de sistemas de transporte de baixa, média e alta capacidade irá, neste ponto, alterar a 
dinâmica de transporte da região por oferecer atendimento diferenciado, adequando a demanda dos 
passageiros à oferta de  diferentes modos de transporte.

O terminal será implantado sobre o pátio de manobras e manutenção do Metrô, junto à Estação Vila 
Sônia, na esquina da Avenida Francisco Morato com Rua Heitor dos Prazeres. A área prevista para 
a implantação deste terminal é de 17.580 m2, dividida em dois níveis, com a utilização de uma faixa 
de 32 metros paralela à Rua Heitor dos Prazeres. O Terminal proposto se desenvolve no nível 749,5 
metros  projetado  com duas  plataformas  centrais  para  embarque  e  desembarque  de  passageiros 
totalizando 642 metros de plataformas. Terá capacidade para abrigar as linhas em 25 berços simples 
e 6 berços duplos e área destinada à implantação de apoio operacional ao terminal. O acesso dos 
passageiros à Estação Vila Sônia se dará através de uma galeria na cota 744,17. Uma passarela na 
mesma  cota,  na  extremidade  oposta  à  estação,  possibilitará  o  acesso  direto  para  os  lindeiros 
provenientes da Avenida Eliseu de Almeida, em condição segura e ao abrigo das intempéries.

O projeto do terminal,  apresentado na página seguinte,  foi desenvolvido considerando o acesso 
através de passagem subterrânea para as linhas que chegam pela Avenida Francisco Morato  sentido 
bairro / centro. Estudos de acesso em nível também foram desenvolvidos para análise comparativa 
das alternativas.

O volume de ônibus que terá acesso ao terminal pela Avenida Francisco Morato chega a 300 on/h. 
Tal  situação,  associada  as  alterações  de  circulação  que  ocorrerão  na  região,  apontaram  a 
necessidade de alargamento da Avenida Francisco Morato no trecho em frente ao pátio até a Rua 
José Valter Seng. Para tanto, será necessário um acréscimo de desapropriação nos lotes de frente 
para a Avenida Francisco Morato entre as Ruas Cel. Otaviano da Silveira e José  Valter Seng, não 
previsto no decreto de desapropriação do pátio do Metrô.

Terminal V. Sônia – Integração – Linhas de Ponto Final
nº de linhas Freqüência (on/h) Comprimento da Plat. (m)

Linhas Municipais 19 167 358
Linhas Intermunicipais 35 122 284
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Planta Esquemática do Nível 749,5                                                                 
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4. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DO PROLONGAMENTO VILA SÔNIA

4.1 Caracterização Geológica do Prolongamento Vila Sônia 

Este estudo, sob o ponto de vista regional, contempla um setor da borda oeste da Bacia Sedimentar 
de São Paulo, além dos limites das últimas ocorrências dos depósitos terciários dessa bacia, em 
terrenos francamente pertencentes ao domínio das rochas pré-cambrianas no Planalto Paulistano. A 
Bacia  Sedimentar  de  São  Paulo  é  uma estrutura  geológica  pertencente  ao  Rift  Continental  do 
Sudeste Brasileiro, uma feição tectônica formada no Cenozóico após os eventos da abertura do 
Atlântico  Sul  e  da  formação  da  Serra  do  Mar,  reativando  grandes  falhamentos  de  idade 
précambriana.

A origem do processo de formação da bacia foi conseqüência da pressão gerada por movimentos 
verticais opostos: subsidência na bacia e soerguimento da linha costeira adjacente. A principal fase 
de sedimentação ocorreu no Oligoceno, entre 33 e 23 milhões de anos, uma das épocas do Período 
Terciário.  A  bacia  ocupa  um  grande  compartimento  alongado  segundo  a  direção  E-NE,  com 
extensão d a ordem de 75 km e largura de cerca de 25 km. A espessura máxima encontrada de 
sedimentos superou a profundidade de 300 metros.

O relevo na área da bacia é formado por colinas suaves, morros e espigões de baixas amplitudes 
relativas, cujas altitudes situam-se entre 710 e 900 metros. Nas regiões mais baixas são encontrados 
os  terraços  aluviais  relacionados  à  deposição  dos  Rios  Tietê,  Pinheiros,  Tamanduateí,  etc.  e 
córregos afluentes.

Na zona limítrofe da borda da bacia, o relevo está diretamente relacionado aos processos tectônicos 
locais. Dessa forma, em função dos movimentos epirogenéticos escalonados durante a formação do 
Planalto Atlântico, houve a formação de diversos patamares erosivos, desenvolvendo o sistema de 
colinas e morrotes dos terrenos cristalinos das bordas da bacia.

Em síntese, pode-se dizer que o município abrange dentro de seu limite administrativo, três setores 
geológicos  bastante  diferenciados:  a  Bacia  Sedimentar  de  São  Paulo,  de  idade terciária;  o  seu 
entorno granito-gnaíssico pré-cambriano e colúvios e aluviões de idade quaternária, Hasui, 1993.

Sedimentos Cenozóicos
Estão sob esta denominação todos os depósitos sedimentares de idades Terciária e Quaternária.

Sedimentos Quaternários
Os depósitos aluviais têm distribuição recente e restrita. Ocorrem ao longo das várzeas dos rios e de
córregos do município, intensamente alteradas pela ocupação humana com as retificações de canais, 
aterramento de planícies de inundação, exploração de areias, etc. As espessuras desses depósitos, 
geralmente,  não ultrapassam os cinco metros e compreendem, sistematicamente,  conglomerados 
basais, sob sedimentos argilo-arenosos, capeados por argilas com concentração variável de matéria 
orgânica.
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As coberturas coluviais são descontínuas e de espessuras pouco significativas, mas têm distribuição 
generalizada na bacia. São sedimentos com textura argilo-arenosa, caracterizados pela presença de 
cascalheiras na base do pacote. Os colúvios mais antigos foram datados com cerca de 52.000 anos. 
Os  aluviões  da  Barra  Funda,  com pelo menos de 30.000 anos,  são os  registros  de sedimentos 
fluviais mais antigos. 

Sedimentos Terciários
Os sedimentos terciários se encontram por toda a área central do município e em manchas isoladas 
ao sul, entre as represas Guarapiranga e Billings; ao norte, em Santana; a leste, por toda a margem 
esquerda do Tietê e nos bairros adjacentes e a sudeste, invadindo os municípios de São Caetano e 
São Bernardo.

Litoestratigrafia
O Grupo Taubaté  engloba  a  totalidade  dos  sedimentos  terciários  dispostos  em três  formações, 
Resende, Tremembé e São Paulo, recobertas, discordantemente, pela Formação Itaquaquecetuba.

Formação Resende -  compreende  mais  de  80% dos  sedimentos.  Engloba  depósitos  de  leques 
aluviais, gradando para depósitos aluviais de rios entrelaçados.
• Origem:
a) intenso intemperismo das bordas da bacia, em clima quente e úmido, gerando espessos regolitos;
b) diagênese das argilas acima formadas, já em condições de clima semi-árido em esmectitas;
c) corridas de lama de alta viscosidade, em condições de chuvas torrenciais, com recrudescimento 
do tectonismo;
d) preservação dos depósitos devido à alta taxa de subsidência tectônica e pouco retrabalho fluvial 
(clima semi-árido).
•  Litotipos:  os  depósitos  proximais  dos  leques  incluem  conglomerados  (com  seixos,  blocos  e 
matacões angulosos, em matriz lamítica a arenosa). Os depósitos distais são lamitos arenosos cinza 
esverdeados e arenitos, às vezes conglomeráticos, estes últimos decorrentes de rios entrelaçados. 
Localmente há corpos de arenitos médios a grossos, em matriz silto-argilosa.
• Ocorrência: praticamente em toda base da Bacia.

Formação Tremembé
• Origem: lacustre em condições semi-áridas.
•  Litotipos: Camadas tabulares de argilas verdes, intercaladas com argilas orgânicas, ambas com 
espessuras decimétricas.
• Ocorrências: Estação Barra Funda do Metrô, Parque Antártica e rua Oriente.

Formação São Paulo
• Origem: depósitos de rios meandrantes, decorrentes de climas mais úmidos.
• Litotipos: arenitos grossos conglomeráticos de espessuras métricas. Com ocorrência de folhelhos 
orgânicos e arenitos médios a grossos, variando a areias finas, siltes e argilas. São comuns couraças 
limoníticas gerando surgências.
• Ocorrência: ao longo do espigão da Av. Paulista e Heitor Penteado, Jaguaré, Cidade Universitária, 
Largo de São Bento, Pátio do Colégio.
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Formação Itaquaquecetuba
• Origem: sistema fluvial entrelaçado, em clima semi-árido.
• Litotipos: arenitos médios e grossos, com estratificação cruzada, arcoseanos, com restos vegetais; 
conglomerados  com  seixos  bem  arredondados,  alternando-se  com  o  anterior;  arenitos  finos  a 
médios  resultantes talvez de processos de fluidificação de areias  saturadas,  por sismos;  lamitos 
verdes; blocos métricos subangulosos.
• Ocorrência: associados às rochas do embasamento, sendo a ocorrência típica os portos de areia de 
Itaquaquecetuba, Osasco e Cidade Universitária. Não há relação com os demais depósitos terciários.

Embasamento Cristalino Pré-Cambriano
O embasamento está caracterizado na região por rochas cristalinas sob uma trama de falhamentos 
transcorrentes, com orientação geral ENE a E-W, criados pelos dobramentos policíclicos, atuantes 
do Proterozóico até o Cambriano. Desde o início do Terciário até o Oligoceno (quando começou a 
deposição na bacia)  esta zona de cisalhamentos foi  reativada,  gerando, a partir  de movimentos 
verticais dos blocos definidos pelas descontinuidades estruturais,  o processo de rifteamento que 
formou a bacia.

Suítes Graníticas Indiferenciadas
Nesta  unidade  agrupam-se  granitos,  granodioritos,  monzogranitos  e  granitóides  indiferenciados. 
Ocorrem, predominantemente, na região norte, aflorando na Serra da Cantareira e ao Sul, em corpos
isolados.

Grupo São Roque e Grupo Serra do Itaberaba
Nesta  unidade  agrupam-se  dois  grupos  litológicos:  metassedimentos  de  origens  diversas  e 
metavulcânicas básicas. Esses grupos podem ser subdivididos em:
•  metarenitos,  metarcóseos,  metagrauvacas,  quartzitos  e  metasiltitos,  com  ocorrência  restrita  a 
lentes, na região noroeste da cidade e em Perus;
• sedimentos clastoquímicos, de ocorrência restrita a região norte, em corpos isoladas como o Pico 
do Jaraguá e nos bairros de Santana e do Jaçanã;
• micaxistos, anfibolitos, metacalcários e rochas calcossilicáticas do Grupo S. Roque indiferenciado. 
No município de S. Paulo ocorre isoladamente na região de Perus;
•  rochas vulcano-sedimentares, em corpos isolados na região norte, em meio às rochas das suítes 
graníticas;
•  ortoanfibolitos, rochas calcossilicáticas, metavulcânicas básicas, e intercalações de metarenitos, 
filitos, e metaconglomerados de ocorrência pouco freqüente, na região noroeste.

Complexo Embu
É composto por uma grande variedade litológica, distribuídas pelos seguintes subgrupos:
• gnaisses graníticos, migmatitos e biotita-gnaisses, que ocorrem em Campo Limpo e Ipiranga.
•  xistos,  filitos,  quartzitos,  rochas  calcossilicatadas  e  lentes  de  anfibolitos  mais  ou  menos 
migmatizados,  predominantes  em  toda  a  região  sul  e,  também,  em  Itaquera,  São  Mateus  e 
Guaianazes, na região leste.
• corpos de quartzitos nas margens direita da Represa Billings. 
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A figura abaixo apresenta as unidades geológicas mencionadas e sua relação com o localização da 
área de implantação do trecho em questão.

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL. Hasui et al. (1976)

Zonas de transcorrência dúctil: T - Taxaquara, C - Caucaia, J - Jaguari, B - Buquira, AF – Alto da 
Fartura, CB - Cubatão. Unidades do embasamento adjacente à área de interesse: CI - Complexo 
Ibiúna, GE - Grupo Embu, IT - Granitóide de Itapecerica.

As unidades  geológicas  e  litologias  mencionadas  desenvolveram-se a  partir  do  Pré-Cambriano, 
resumidamente em três etapas subseqüentes. Na etapa inicial ocorreu a formação dos granitóides 
variados,  transformados nos gnaisses do complexo gnáissico-migmatítico  e  os  sedimentos,  com 
possíveis vulcânicas e diques associados. Na segunda etapa incidiram processos de metamorfismo e 
deformação  simultâneos  sobre  todas  essas  rochas,  os  quais  as  transformaram  nos  conjuntos 
metamórficos mencionados.

Condicionamento Estrutural
Do ponto de vista estrutural, os maciços rochosos e os solos residuais provenientes do embasamento 
cristalino Pré-Cambriano apresentam dobramentos e feições estruturais de idade Pré-Cambriana, 
que foram reativadas no rifteamento do Mesozóico.

CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
25/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



Conforme Hasui  (1976) o processo tectônico incluiu processos  inicialmente  dúcteis  passando a 
rúpteis,  gerando as complexas feições estruturais superpostas.  Cronologicamente pode-se dividir 
esse processo em quatro fases sucessivas:
• cisalhamento dúctil de baixo ângulo, acompanhando o ápice do metamorfismo;
• cisalhamento dúctil de alto ângulo; em condições termais um pouco mais brandas;
• dobramento suave e crenulação, em condições dúctil-rúpteis, e
• fraturamento, em condições rúpteis, formando famílias de juntas.

As  juntas  desenvolvidas  na  fase  de  dobramento  constituem  essencialmente  quatro  famílias 
subverticais cujas direções gerais são:
•  em torno  de  NNW-SSE -  juntas  de  partição,  com direção  perpendicular  à  da  foliação,  aqui 
referidas como juntas transversais;
•  em torno de NW-SE - juntas de cisalhamento, com direção oblíqua à da foliação, aqui referidas 
como juntas oblíquas do tipo lateral esquerdo;
• NNE-SSW - juntas de cisalhamento, com direção oblíqua à da foliação, aqui referidas como juntas 
oblíquas do tipo lateral direito, e
•  em torno de  ENE-WSW -  juntas  de distensão,  ligadas  a  relaxamento  final  das  tensões,  com 
direção paralela à da foliação, aqui referidas como juntas longitudinais.

Não foram ainda realizados estudos de Neotectônica na área mostrada na Figura 1. É importante, 
porém, destacar que os estudos executados até o presente em diversos locais das regiões Sudeste e 
Leste, indicam, de maneira consistente, tensor de deformação com:
• eixo de estiramento X em torno de NNW-SSE/horizontal;
• eixo intermediário Y horizontal, segundo ENE-WSW, e
• eixo de encurtamento Z, vertical.

X, Y e Z correspondem, respectivamente aos eixos menor (3), intermediário (2) e maior (1) de 
tensões, e marca regime tectônico distensivo.

GEOLOGIA LOCAL
O trecho em estudo está  totalmente  inserido nos terrenos da borda da Bacia  de São Paulo,  no 
domínio  das  rochas  pré-cambrianas  do  Embasamento  Cristalino.  Na  área  ocorrem  rochas 
pertencentes  ao  Complexo  Gnáissico-Migmatítico  Embu  do  Grupo  Açungui,  datadas  do 
Proterozóico Superior.

A área em estudo pode ser representada por uma unidade geológica, onde a estruturação tectônica 
local  condicionou a formação da unidade geomorfológica.  A conformação topográfica  define  o 
local  como pertencente à  classe das  colinas pequenas e  morrotes  baixos (com declividades  até 
20%). Pertence ao grupo de corpos gnáissicos milonitizados, de dimensões variáveis, lenticulares e 
justapostos, que estão relativamente alinhados na direção geral NE-SW, com foliação geral vertical 
a sub-vertical.
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Os tipos litológicos, constituintes do substrato rochoso local, apresentam ligação genética com as 
rochas originadas  a  partir  dos  processos tectônicos  dos grandes falhamentos  pré-cambrianos.  A 
lineação  de  estiramento,  por  volta  de  N75/75E,  coincide  com  o  alinhamento  da  Zona  de 
Transcorrência de Caucaia. No trecho em questão o túnel está em direção subparalela à direção 
deste alinhamento.

Nas sondagens executadas no local, os testemunhos apresentaram amostras de rochas gnáissicas 
migmatizadas, com texturas miloníticas bandadas ou porfiróides. Os solos ocorrentes, residuais e 
saprolíticos,  sendo  eles  derivados  do  intemperismo  in  situ  das  rochas  constituintes,  têm como 
características  a  natureza  siltosa  e  espessuras  significativas  da  ordem de  30  m.  A variação  da 
espessura do horizonte saprolítico, superior a 5 m, infere a natureza irregular dos tipos litológicos, 
foliações e sistemas de juntas  do topo rochoso.  Os testemunhos de sondagens apresentam uma 
freqüência  maior  de  fraturas  horizontais  e  subhorizontais  localizadas  no  topo  rochoso,  mas 
existentes em todas as profundidades amostradas. Essas fraturas, relacionadas ao sistema geral de 
juntas de alívio de tensão, apresentam-se abertas e, muitas vezes preenchidas por solo. As paredes 
dessas descontinuidades também se encontram alteradas, indicando processos de percolação.

Aspectos Geológico-Geotécnicos Específicos da Área
Os estudos geológicos-geotécnicos da área de estudo foram baseados nos perfis individuais das 
sondagens mistas e à percussão, nas seções geológicas interpretadas e em resultados de ensaios 
executados nas proximidades do pátio Vila Sônia.

A  superfície  do  local  está  totalmente  recoberta  por  materiais  tecnogênicos.  Nas  sondagens 
executadas  foram realizados  ensaios  SPT quando  a  espessura  excedeu  três  metros.  Os  valores 
obtidos caracterizaram a ocorrência de aterros lançados, sem controle tecnológico de compactação. 
Os valores obtidos não ultrapassaram os 4 golpes.

Sob os depósitos tecnogênicos encontram-se solos residuais da rocha gnáissica, subdivididos nesses 
estudos em função de sua textura e de seu desenvolvimento pedogenético. Dessa forma, o solo 
residual  propriamente  dito,  diz  respeito  à  camada  superior  do  manto  de  alteração  da  rocha 
subjacente, enquanto o saprolito é a inferior, em contato com o substrato rochoso.

Saprolito
O saprolito, indicado com o símbolo 5SP nos perfis geológico-geotécnicos, constitui um horizonte 
heterogêneo logo acima da rocha gnáissica. Apresenta diferentes estágios de alteração dos minerais 
constituintes da rocha subjacente, mas conserva a sua macro-estruturação original. Podem ocorrer 
bandas máficas bem desenvolvidas, alternadas com níveis de caulim, onde o feldspato original foi 
totalmente lixiviado. Sua textura predominantemente é silto-argilosa, pouco arenosa. Possui níveis 
arenosos ou micáceos, invariavelmente descontínuos. É comum a presença de fragmentos de rocha 
de tamanhos e estágios de alteração variáveis. No local ocorre com espessuras entre 6 e 12 metros. 
Apresenta valores de SPT acima de 40 golpes.

Sua principal característica, a heterogeneidade, herdada dos diferentes graus de alterabilidade dos 
constituintes minerais e da acentuação das descontinuidades estruturais do maciço rochoso, confere
também ao horizonte saprolítico altos índices de permeabilidade.
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Solo Residual de Alteração de Rocha
O solo residual, indicado com o símbolo 5Sr nos perfis geológico-geotécnicos, é a camada que 
recobre o saprolito Tem como características principais uma relativa homogeneidade e a ausência 
da forte estruturação encontrada no horizonte saprolítico. Está subdividido nos horizontes jovem e
maduro.  O  solo  residual  maduro  é  o  mais  superficial.  É  homogêneo  e  tem  textura 
predominantemente  siltoargilosa,  minerais  muito  alterados,  com  forte  presença  de  feldspatos 
caulinizados.  A  espessura  média  deste  horizonte  no  trecho  em estudo  é  cerca  de  dez  metros. 
Caracteriza-se por apresentar uma compacidade diretamente proporcional à profundidade (de pouco 
compacta a compacta), com valores de SPT variáveis entre 7 e 20 golpes.

O solo residual  jovem é o horizonte  mais  próximo ao saprolito,  podendo, inclusive,  apresentar 
resquícios incipientes da estruturação da rocha original. Tem textura silto-arenosa predominante. É 
principalmente cinza escuro, mas é comum bandas micáceas e caulínicas conferirem-lhe um aspecto 
heterogêneo.  A espessura  desse horizonte  varia,  no trecho em estudo,  entre 5  e  13 metros.  Os 
valores de SPT são altos, variando de próximos a 20 a mais de 50 golpes.

Aspectos Estruturais Específicos da Área
No trecho abrangido por este estudo observa-se que o lineamento de Caucaia corre em direção 
subparalela  e muito próxima ao eixo do túnel  de via proposto.  Entretanto,  a  foto interpretação 
permite detectar a existência de duas estruturas ortogonais a esse eixo, que devem condicionar o 
método  construtivo  dos  túneis  em  sua  proximidade,  seja  exigindo  a  instalação  de  sistemas 
adicionais  de controle do lençol freático,  seja  reduzindo espaçamento  de cambotas,  avanços da 
escavação ou atrasos de fechamento do arco invertido. A figura a seguir, apresenta a localização 
aproximada dessas estruturas.

               Detalhe Geomorfológico Local e Lineamentos Fotointerpretados
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O trecho em questão será executado em região de ocorrência das rochas do embasamento cristalino 
pré-cambiano e de seus produtos de alteração, com influência da zona de cisalhamento dúctil de 
Caucáia, de direção NE-SW.

Segundo Hasui et al. (1976), trata-se de um conjunto de gnaisses de tipos diversos, que se mostram 
mais ou menos migmatizados e possuem enclaves esparsas e diversas de metassedimentos e de 
anfibolitos.  A foliação  tem direção de  ENE-WSW, com mergulhos  variados,  sendo verticais  e 
subverticais nas proximidades da falha de Caucáia.

O traçado do trecho da Linha 4 - Amarela se desenvolve ao longo da Avenida Francisco Morato 
entre as cotas 720 metros e 730 metros, onde serão escavados materiais  com grau de alteração 
variado, passando de solo residual maduro a jovem, saprolitos e, em menor quantidade, rocha sã.

Os solos residuais e saprolitos são formados por siltes arenosos e argilosos, micáceos, com variação 
da coloração, passando de vermelho (material mais alterado) a cinza escuro e verde (material menos 
alterado),  bem  como  variações  de  compacidade  de  pouco  a  muito  compacto.  Já  a  rocha  sã, 
caracteriza-se  por  um  gnaise  de  textura  protomilonítica,  com  granulação  média,  pouco  a 
medianamente alterada.

Com relação às condições hidrogeológicas, nível do aqüífero livre ocorre entre 2 e 8 metros da 
superfície do terreno, não sendo observados aqüíferos confinados ou suspensos.

A seguir são apresentados os desenhos de nºs. DE-4.20.00.00/4C3-001, DE-4.20.00.00/4C3-002, 
DE-4.20.00.00/4C3-003 e DE-4.20.00.00/4C3-004.
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  DE-4.20.00.00/4C3-001
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DE-4.20.00.00/4C3-002
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DE-4.20.00.00/4C3-003
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DE-4.20.00.00/4C3-004
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4.2 Método Construtivo

As  obras  relativas  ao  Prolongamento  Vila  Sônia  da  Linha  4  -  Amarela  da  Companhia  do 
Metropolitano de São Paulo – Metrô estão  distribuídas ao longo do eixo da Avenida Francisco 
Morato. O trecho de implantação do projeto tem seu início nas proximidades da Rua Cânio Rizzo, 
km 2,98 da via 1, até seu ponto final localizado entre a Rua Bom Jesus dos Passos e Rua Nossa 
Senhora dos  Navegantes  no km1,44.  Este  trecho tem 1540 metros de extensão e  contempla  as 
seguintes unidades construtivas:

• trecho em vala a céu aberto – VCA, com extensão de 158 metros e entrevia de 4,50 metros 
entre os km 2,82 e 2,98, via 1, em rampa  e que conecta a vala existente de acesso ao Patio 
Vila Sônia com o trecho em túnel NATM;

• túnel em NATM via dupla, com extensão aproximada de 400 metros e entrevia de 4,50 
metros, localizado entre o final do VCA, km 2,82, e a Estação Vila Sônia, km 2,42;

• ventilação e saída de emergência - VSE Vila Sônia, localizada no km 2,67, construída em 
vala a céu aberto com 17,6 metros de extensão e que intercepta o trecho em túnel NATM 
referido no item anterior;

• estação subterrânea Vila Sônia,  em NATM, com poços de acesso em VCA, localizada entre 
o km 2,42 e km 2,29, com extensão de 134 metros;

• túnel NATM em via dupla, com extensão de 450 metros, e entrevia variável de 4,50 metros 
a 3,75 metros, localizado entre a Estação Vila Sônia, km 2,29, e o trecho em VCA com poço 
de ventilação e saída de emergência - VSE Edmundo Lins, km 1,84;

• trecho em VCA, com extensão de 60 metros localizado entre o km 1,84 e km 1,78, com 
poço de ventilação e saída de emergência VSE - Edmundo Lins;

• túnel em NATM via dupla, com extensão de 340 metros e entrevia de 3,75 metros que se 
desenvolve após a VSE Edmundo Lins até o final do trecho, localizado no km 1,44;

• ventilação  e  saída  de  emergência  David  Matarasso,  localizada  no  trecho  do  túnel  em 
NATM, item anterior, no km 1,50; 

• túnel em NATM singelo de acesso ao Pátio Vila Sônia, com extensão de 694 metros, que 
inicia  no  trecho  em  VCA  da  Estação  Vila  Sônia  e  termina  na  Ventilação  e  Saída  de 
Emergência - VSE Edmundo Lins; 

• túnel de ligação de emergência somente para pedestres, que interliga o túnel NATM de via 
dupla  com o túnel singelo de acesso ao pátio, item anterior, com extensão de 14 metros.

A seguir  são  apresentados  os  desenhos  DE –  4.20.00.00/4A1-001 e  DE –  4.20.00.00/4A1-002 
mostrando o método construtivo e sequência de execução deste trecho.
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DE – 4.20.00.00/4A1-001
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DE – 4.20.00.00/4A1-002
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4.3 Estação Vila Sônia

A obra principal  deste trecho, tanto do ponto de vista operacional quanto de sua complexidade 
construtiva é a Estação Vila Sônia, que será interligada ao futuro Terminal Intermodal Vila Sônia, 
localizado entre as Avenidas Francisco Morato e Eliseu de Almeida paralelo à Rua Heitor dos 
Prazeres. Essa Estação será dividida em dois conjuntos - o corpo da estação propriamente dito, 
constituído de plataformas laterais em túnel NATM e localizado sob a Avenida Professor Francisco 
Morato e  os  acessos Norte  e  Sul,  sendo que pelo  acesso Norte  os passageiros  terão acesso ao 
terminal de ônibus. 

A Estação Vila Sônia é constituída por um túnel de plataforma tipo “óculos”, com pilar central 
executado a partir de um túnel piloto; esse túnel tem seção transversal com área de 155,6 m2 e 
cobertura variável de 13,8 a 15 metros, exceto na região sob o acesso de ônibus, onde essa cobertura 
cai para cerca de 6,5 metros. Interligando esse túnel com as valas a céu aberto, está projetado um 
túnel de ligação com 189,2 m2 e 12 metros de cobertura. Dentro do túnel de ligação o acesso aos 
dois  lados  da  plataforma  de  embarque  será  a  partir  de  um mezanino  localizado  em seu  terço 
superior. A partir desse mezanino o acesso será feito utilizando-se de escadas instaladas em túneis 
específicos para esse fim, posicionados paralelamente ao túnel da plataforma. Para interligação dos 
túneis com a plataforma foram projetados oito pequenos túneis de acesso de pedestres. As figuras a 
seguir, apresentam detalhes geométricos desses túneis em planta e em seção transversal.

Além desses túneis, o projeto prevê um túnel de pedestres interligando os acessos em Vala a Céu 
Aberto Norte e Sul. Esse túnel está situado sob a Avenida Francisco Morato e sobre o Túnel de 
Ligação da Estação.

                                          Planta Esquemática da Estação Vila Sônia – nível plataformas
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                                  Corte Esquemático dos túneis da Estação Vila Sônia

Os túneis de via têm seção transversal com formato ovóide e área de 94,6 m2, entrevia 4,50 metros e
83,6m2, entrevia 3,75 metros com cobertura variando entre 8 e 16 metros.

A figura a seguir, apresenta detalhes geométricos destes túneis.

                                                 Corte Esquemático dos Túneis de Via

O Documento  Técnico  Memorial  Descritivo  da  Estação  MD-4.20.03.00/4B2-001 é  apresentado 
como Anexo I. A seguir são apresentados os desenhos de arquitetura da Estação Vila Sônia  DE-
4.20.03.00/4B2-001  DE-4.20.03.00/4B2-002,  DE-4.20.03.00/4B2-003,  DE-4.20.03.00/4B2-004, 
DE-4.20.03.00/4B2-005,  DE-4.20.03.00/4B2-007,  DE-4.20.03.00/4B2-008,  DE-4.20.03.00/4B2-
011, DE-4.20.03.00/4B2-012 e DE-4.20.03.00/4B2-015.  
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4.4 Terminal de Integração de Ônibus no Pátio Vila Sônia

O Terminal Vila Sônia foi concebido com o objetivo de ordenar o transporte público na região em 
que será inserido, integrando linhas de ônibus municipais, intermunicipais e o sistema de metrô. 
Assim sendo, será operado conjuntamente pela SPTrans e EMTU. 

O terminal será construído sobre o Pátio Vila Sônia, porém, não irá interferir nas áreas operacionais 
do  pátio,  ficando  fisica  e  operacionalmente  isolado  deste.  Será  edificado  entre  as  Avenidas 
Francisco  Morato  e  Eliseu  de  Almeida,  paralelo  a  Rua  Heitor  dos  Prazeres,  em  áreas  já 
desapropriadas. O projeto prevê a edificação em dois pisos: o inferior para acesso de usuários e 
distribuição de fluxo, será dotado de espaços para comércio e serviços de apoio e terá ligação direta 
com a Estação Vila Sônia do Metrô pelas ruas lindeiras: Avenida Francisco Morato, Rua Heitor dos 
Prazeres e Avenida Eliseu de Almeida; o piso superior contará com as plataformas de embarque e 
desembarque dos ônibus urbanos e metropolitanos. 

Está prevista a movimentação de 600 ônibus / hora nos horários de pico, com capacidade para 
atender aproximadamente 45.000 usuários / hora naqueles períodos. 

O detalhamento da implantação do Terminal de Ônibus Vila Sônia contendo o dimensionamento, 
concepção arquitetônica, detalhamento dos acessos, sistema de ventilação, esgoto, reservatório de 
água,  e  as  indicações  de  acabamentos  ,  bem  como  os  equipamentos  de  transporte  vertical 
,elevadores,  estão  descritos  no  Anexo  II  -  Documento  Técnico  Memorial  Descritivo  MD-
4.18.00.81/4B2-001. 

O projeto do terminal e dos acessos e ajustes no sistema viário do entorno foram desenvolvidos em 
conjunto  com  a  EMTU,  SPTrans  e  CET,  sob  a  coordenação  da  Secretaria  de  Transportes 
Metropolitanos - STM e a Secretaria Municipal de Transportes - SMT.

O Projeto Básico de Arquitetura  consta de um conjunto de desenhos DE-4.18.00.81/1B2-040, DE-
4.18.00.81/1B2-041,  DE-4.18.00.81/1B2-044,  DE-4.18.00.81/4B2-002 e  DE-4.18.00.81/4B2-015, 
apresentados a seguir. 
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4.5 Poço de Ventilação e Saída de Emergência Vila Sônia

O VSE Vila Sônia será localizado adjacente à Avenida Francisco Morato, sentido centro-bairro, na 
altura da  Avenida Imigrante Japonês.

A  saída  de  emergência,  bem como os  equipamentos  de  ventilação,  pressurização,  antecâmara, 
escada de emergência e duto de maca serão instalados em terreno de propriedade da Companhia do 
Metrô.

A ventilação e saída de emergência é constituída de duas partes, uma enterrada e outra  externa, 
acima  do  nível  da  rua,  composta  por  torre  e  dutos  de  exaustão,  pequeno edifício  de  saída  de 
emergência e sala de equipamentos de pressurização. 

O VSE Vila Sônia será construído em VCA com a vala principal de seção retangular,  medindo 
C=19,60 metros x L=16,40 metros, descendo até  aproximadamente 12,00 metros.

Na parte inferior da vala principal será executada um túnel de ligação de seção retangular em VCA, 
conectando o túnel de vias duplo sob o leito da Avenida Francisco Morato à torre de ventilação e 
saída de emergência. 

O sistema de ventilação projetado tem por objetivo renovar o ar do túnel de vias por meio de dois 
canais  (dutos)  que  acomodam  os  ventiladores  e  atenuadores  de  ruídos,  instalados  na  posição 
vertical. Esse ar é lançado para fora, através de torres com altura aproximada de 19,00 metros em 
relação ao nível da  Avenida Francisco Morato.

A saída de emergência, através do túnel de conexão, é formada pelo conjunto de circulação com 
antecâmara, escada de emergência e duto de maca. 

Os espaços ocupados pela ventilação e saída de emergência Vila Sônia totalizam área construída de 
905,90m2 e área do terreno de 423,50m2.

O  detalhamento  da  implantação  do  poço  de  ventilação,  concepção  arquitetônica,  sistema  de 
ventilação  da  saída  de  emergência  estão  descritos  no  Anexo  III,  documento  técnico  Memorial 
Descritivo MD-4.20.02.74/4B2-001.

A  seguir  são  apresentados  os  desenhos  do  VSE  Vila  Sônia  DE-4.20.02.74/4B2-001,  DE-
4.20.02.74/4B2-002, DE-4.20.02.74/4B2-003 e DE-4.20.02.74/4B2-004.
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4.6 Poço de Ventilação e Saída de Emergência Edmundo Lins

O VSE Edmundo Lins será localizado adjacente à Avenida Francisco Morato, sentido centro-bairro, 
na altura da Rua Itucuma.

A saída  de  emergência,  bem como os  equipamentos  de  ventilação,  pressurização,  antecâmara, 
escada de emergência e duto de maca serão instalados em terreno de propriedade da Companhia do 
Metrô.

A ventilação e saída de emergência é constituída de duas partes, uma enterrada e outra  externa, 
acima do nível da rua, composta por pequena torre, dutos de exaustão, pressurização e pequeno 
edifício de saída de emergência e sala de equipamentos de pressurização. 

O VSE será executado em VCA com a vala principal de seção retangular, medindo C=60,00m x 
L=20,00 metros, descendo até  aproximadamente 21,00 metros.

Será executado um túnel de ligação de seção retangular em VCA, na parte inferior da vala principal, 
conectando o túnel de vias duplo sob o leito da Avenida Francisco Morato à torre de ventilação e 
saída de emergência. Em nível intermediário será locado os canais e equipamentos de ventilação. 

O sistema de ventilação projetado tem por objetivo renovar o ar do túnel de vias por meio de dois 
canais  (dutos)  que  acomodam  os  ventiladores  e  atenuadores  de  ruídos,  instalados  na  posição 
horizontal. Esse ar é lançado para fora, através de torre com altura aproximada de 6,00 metros em 
relação ao nível da  Avenida Francisco Morato.

A saída de emergência, através do túnel de conexão, é formada pelo conjunto de circulação com 
antecâmara, escada de emergência e duto de maca. 

Os espaços ocupados pela ventilação e saída de emergência Edmundo Lins, totaliza área construída 
de 398,70m2 e área do terreno de 423,50m2.

O  detalhamento  da  implantação  do  poço  de  ventilação,  concepção  arquitetônica,  sistema  de 
ventilação  da  saída  de  emergência  estão  descritos  no  Anexo  IV  documento técnico  Memorial 
Descritivo MD-4.20.06.74/4B2-001.

A  seguir  são  apresentados  os  desenhos  do  VSE  Edmundo  Lins  DE-4.20.06.74/4B2-001,  DE-
4.20.06.74/4B2-002,  DE-4.20.06.74/4B2-003 e  DE-4.20.06.74/4B2-004,  DE-4.20.06.74/4B2-005, 
DE-4.20.06.74/4B2-006, DE-4.20.06.74/4B2-007 e DE-4.20.06.74/4B2-008.
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4.7 Poço de Ventilação e Saída de Emergência David Matarasso

O  Poço  de  Ventilação  e  Saída  de  Emergência  David  Matarasso  será  implantado  na  Avenida 
Professor Francisco Morato do lado esquerdo no sentido centro-bairro, esquina com a Rua David 
Matarasso.

O poço de ventilação é constituído de uma parte enterrada, representada pelo próprio poço e um 
túnel de ligação com as Vias 1 e 2 do Metrô e uma parte externa acima do nível da rua, representada 
por um volume semi-circular aberto e pela saída de emergência.

Dentro deste poço está prevista a instalação futura do sistema de exaustão, sendo que inicialmente 
serão construídas  somente  as  escadas de emergência,  poço para  passagem de  macas e  duto de 
insuflação de ar para a própria escada.

Na parte inferior do poço de ventilação será executado um túnel de ligação que atravessará o túnel 
das Vias 1 e 2 do Metrô. Dentro deste túnel encontram-se a ante-câmara e parte do futuro duto de 
ventilação.

Saindo  das  Vias  1  e  2,  está  projetado  um  trecho  pavimentado  em  nível  com a  passagem de 
emergência, que liga a uma escada de emergência para possibilitar a evacuação do local. Junto a 
escada de emergência haverá abertura nos patamares intermediários para passagem de macas, cuja 
retirada terá a mesma saída de emergência de passageiros.

Ao nível  do terreno  está  prevista  saída  de  passageiros  para  rua  bem como entrada  e  saída  de 
veículos de bombeiros e ambulâncias através de uma área, entre a edificação e o fundo do terreno.

O sistema de ventilação para retirar o ar do túnel das Vias 1 e 2 utilizará dois ventiladores instalados 
no poço. Serão instalados atenuadores de ruído, a montante e a jusante de cada ventilador.

O  detalhamento  da  implantação  do  poço  de  ventilação,  concepção  arquitetônica,  sistema  de 
ventilação da saída de emergência estão descritos no Anexo V - Documento Técnico Memorial 
Descritivo MD-4.20.07.73/4B2-001.

Os   desenhos   de   arquitetura   do   VSE  David  Matarasso  DE-4.20.07.73/4B2-001,  DE-
4.20.07.73/4B2-002, DE-4.20.07.73/4B2-003 e DE-4.20.07.73/4B2-004  são  apresentados a seguir. 
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5. DESAPROPRIAÇÕES

5.1 Imóveis Sujeitos a Desapropriação

As plantas constando os imóveis passíveis de desapropriação para execução do trecho objeto desta 
solicitação são apresentadas no Anexo VI.

5.1.1 Decreto de Utilidade Pública
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5.1.2 Endereço e Ocupação dos Imóveis em Processo de Desapropriação

Embasado pelo  Decreto de  Utilidade Pública  –  DUP 50.312,  de 07 de dezembro de  2005 que 
"declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, ocupação temporária ou instituição de 
servidões, imóveis situados no Município e Comarca de São Paulo, necessários à Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ”, foram declarados sujeitos à desapropriação os imóveis 
abaixo relacionados. 

ENDEREÇO DO IMÓVEL TIPO DE OCUPAÇÃO
R. David Matarazzo, 25 Liquigás/ Residencial
Av. Prof. Francisco Morato, 4923
Av. Prof. Francisco Morato, 4415/4427/4429/4467 Misto (recusado)
Av. Prof. Francisco Morato, 3985/3987/3989/3991/4001 ---------
-----------------------------------, 3985 Ótica
-----------------------------------, 3987 Bazar
-----------------------------------, 3989 Clinica de Olhos
-----------------------------------, 3991 Depósito fechado
-----------------------------------, 4001 Oficina
Av. Prof. Francisco Morato, 4040 --------
---------------------------------, 4040 a Cabeleireiro
 --------------------------------, 4040 b Posto de Combustíveis
Av. Prof. Francisco Morato, 4080 Oficina Mecânica
Av. Eliseu de Almeida,  3150 --------
----------------------------, 3150 a Loja de Conviméncia
----------------------------, 3150 b Posto de Combustíveis
Av. Prof. Francisco Morato, 2900/2918/2920 -------
-----------------------------------, 2900 Eletrotécnica 
-----------------------------------, 2918 Mecânica
-----------------------------------, 2920 Imobiliária
Av. Prof. Francisco Morato, 1785/1791/1801 ------
-----------------------------------, 1785 Terreno 
-----------------------------------, 1791 Farmácia
-----------------------------------, 1801(a) Residencial
-----------------------------------, 1801(b) Lanchonete
-----------------------------------, 1801(c) Contabilidade
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5.2 Pesquisa Socioeconômica

Embasada  pelo  Decreto  n.º   50.312,  de  07  de  dezembro  de  2005,   foi  realizada  pesquisa 
socioeconômica  junto aos moradores e ocupantes dos imóveis sujeitos à desapropriação para a 
implantação da Estação Vila  Sônia,  Terminal  de Integração no Pátio Vila  Sônia e  do Poço de 
Ventilação e Saída de Emergência David Matarasso da Linha 4 – Amarela. Os trabalhos de campo 
foram  realizados  entre  os  dias  15  e  22  de  agosto  de  2006   pela  DM/GPM/PMR/CRA,  atual 
DM/AGS.

PESQUISA REALIZADA RECUSADA TOTAL

Residencial 2 6 8
Não Residencial 15 4 19
TOTAL 17 10 27

Adotou-se como unidade de análise a família residente no imóvel -  para os casos de pesquisa 
residencial,  e  a   empresa  -  para  os  casos  de  pesquisa  não  residencial.  No caso  das  pesquisas 
residenciais, as entrevistas foram realizadas, preferencialmente, com o chefe da família na própria 
residência. Na pesquisa não residencial, o formulário foi aplicado ao proprietário ou responsável 
pelo estabelecimento.

5.2.1 Dimensionamento e Caracterização da População

De um universo de 27 imóveis, seis tinham ocupação residencial, dois  eram de uso misto e 19 não 
residencial. Desse total foram realizadas 17 entrevistas, sendo que as demais foram recusadas.

Considerando-se as 17 entrevistas realizadas, duas foram com ocupantes residentes  e 15 pertenciam 
ao grupo de atividades econômicas.

Em relação aos imóveis de uso residencial cabe esclarecer que uma das famílias mora em imóvel 
cedido (pela empresa Liquigás ao chefe de família que é empregado desta empresa) e no outro 
imóvel,  embora próprio,  tem sua proprietária morando nos fundos,  sendo que a parte da frente 
encontra-se alugada para fins comerciais,  ou seja,  os imóveis  apresentam características  de uso 
misto.

Das duas famílias entrevistadas, uma é do tipo nuclear e a outra do tipo  expandido. Quanto aos 
chefes de família, um do sexo masculino com idade de 46 anos e o outro do sexo  feminino com 
idade de 67 anos. No tocante à idade dos moradores, predomina a faixa de 21 a 50 anos com quatro 
indivíduos, dois moradores têm  mais de 60 anos e um com 16  anos.
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Com referência ao tempo de moradia, um entrevistado mora há 23 anos no município de São Paulo 
e há menos de um ano no bairro e no imóvel a ser desapropriado. O outro entrevistado, reside há 52 
anos no município de São Paulo, sendo 35 anos no bairro e no mesmo imóvel.

Em se tratando da situação ocupacional dos chefes de família, um trabalha como assalariado no 
setor de comércio, incluindo-se na faixa de renda familiar mensal inferior a 4 salários mínimos, o 
que o faz pertencer do ponto de vista socioeconômico, à classe C. Trabalha em bairro próximo, 
utiliza-se de modo individual de transporte (veículo da empresa) e leva 15  minutos para acessar o 
local de trabalho. O outro é aposentado, se enquadra na faixa de renda familiar mensal de 15 a 29 
salários mínimos,  pertencendo à classe socioeconômica A2.*1. No tocante ao grau de instrução, 
ambos possuem o segundo grau incompleto.

Considerando-se a situação ocupacional dos moradores dos imóveis residenciais, quatro  trabalham, 
dois são aposentados e um é estudante. Dos moradores que trabalham três são assalariados e um é 
empresário.  Destes, dois trabalham no comércio, um em empresa pública e um no setor de serviços. 
Quanto ao  local de trabalho dois trabalham em bairros próximos, um na própria residência e um em 
outro município - Osasco, cujos acessos ocorrem da seguinte maneira:  um pelo modo coletivo 
ônibus  consumindo  15  minutos  e  dois  fazem esse  deslocamento  pelo  modo  individual  (carro) 
levando de 31 a 60 minutos de deslocamento domicílio – trabalho.

Com relação ao grau de instrução dos moradores, três possuem 1º grau incompleto, três 2º grau 
incompleto e um superior incompleto. Desses, apenas dois encontram-se estudando, sendo que um 
cursa o ensino superior em outro município e o outro está no 2º grau em escola localizada em bairro 
distante. Para efetuar o deslocamento do domicílio até a escola  um se utiliza do modo de transporte 
coletivo (ônibus) e o outro utiliza automóvel.

5.2.2 Dimensionamento e Caracterização das Atividades Econômicas 

Dos 15  imóveis não residenciais pesquisados, seis são próprios, sete alugados e dois cedidos. As 
principais atividades desses  imóveis encontram-se distribuídas entre comércio varejista e serviços.

No tocante à especificação de atividades, a distribuição se dá em 13 diferentes tipos de atividades 
heterogêneas, onde nenhuma  se faz prevalecer sobre as demais, ou seja, há uma certa pulverização 
das atividades, típico das micro empresas que perfazem 67% do total pesquisado. Entre os diversos 
tipos  de  atividades  desenvolvidas  pelas  empresas  pesquisadas  destacam-se  dois  postos  de 
combustíveis  considerados empresas de médio porte  e duas oficinas mecânicas  com funilaria e 
pintura, que se enquadram na categoria de micro empresas.

As empresas pesquisadas empregam um total de 71 trabalhadores, sendo que 40% possuem apenas 
dois empregados.

Com relação à situação das empresas, 12 são únicas representando 80% do total, duas são franquias 
e apenas uma é filial.
1* Segundo classificação ABIPEME
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O tempo de instalação das empresas  nos imóveis  a serem desapropriados apresenta  um ligeiro 
predomínio na faixa de mais de 11 anos, representando 53% do total.  O mesmo ocorre em relação 
ao tempo de fundação da empresa, das 15 empresas pesquisadas 11 existem a mais de 11 anos 
(73%).

Por  prevalecer  a  característica  de  micro  empresas  (46%),  o  maior  atendimento  é  centrado  no 
consumidor final (individual) proveniente de bairros próximos (67%) e em números que variam de 
10 a 50 clientes diários. 

Com relação aos imóveis residenciais os resultados obtidos permitem inferir que das duas famílias 
sujeitas à desapropriação, uma possui um alto grau de fixação na região com mais de 35 anos no 
bairro e  a  outra  reside há menos de um ano no bairro.  As duas  famílias  pesquisadas mostram 
também um perfil  diferenciado em termos de renda ,  uma se enquadra nas camadas médias da 
população apresentando renda média familiar entre 15 e 29 salários mínimos e a outra situa-se entre 
as camadas pobres cuja renda média familiar é inferior à 4 salários mínimos.

No que se refere ao grau de escolaridade  não ocorre diferença substancial entre as duas famílias, 
um morador cursa universidade enquanto os demais possuem até segundo grau incompleto.

Cabe ressaltar  que entre  os  moradores  dos  imóveis  pesquisados  há uma pessoa idosa,  do sexo 
feminino com mais de 80 anos de idade e também um morador do sexo masculino que, segundo 
informações de sua mãe, apresenta deficiência que o impossibilita de trabalhar normalmente, sendo 
que por esse motivo foi instalada uma pequena lanchonete na garagem do próprio imóvel a ser 
desapropriado.
 
Quanto aos imóveis de ocupação não residencial cabe destacar o predomínio das micro empresas no 
setor de serviços e comércio, dando atendimento principalmente ao consumidor final, procedente na 
sua maioria, do próprio bairro.

Os  resultados  obtidos  através  da  pesquisa,  também mostram um certo  grau  de  fixação  dessas 
empresas na região, já que 53% delas estão instaladas há mais de 11 anos nos imóveis a serem 
desapropriados.

Pela descrição acima constata-se que o perfil socioeconômico dos ocupantes dos imóveis sujeitos a 
desapropriação não difere do perfil encontrado ao longo do traçado da Linha 4 - Amarela na sua 
totalidade, o que permitirá a adoção do mesmo Plano de Relocação da População e Empresas.
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6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os impactos durante a implantação das obras concentram-se principalmente nas áreas adjacentes às 
frentes de obra, com o carregamento do sistema viário devido à implantação de desvios de tráfego; 
ao movimento de caminhões para o transporte de insumos e esgotamento do material excedente 
proveniente  das  escavações  dos  túneis,  estação  e  VSE;  ocasionando  aumento  nos  níveis  de 
contaminação do ar e de ruídos, eventual suspensão temporária de serviços para a relocação da rede 
de serviços, dentre outros.

As áreas diretamente afetadas pela implementação efetiva do empreendimento são: áreas próximas 
à Estação Vila Sônia,  aos VSEs Vila Sônia, Edmundo Lins e David Matarasso, ao Terminal de 
Ônibus Vila Sônia, assim como, o sub-solo utilizado para a implantação da estação e dos túneis e as 
áreas de empréstimo, de depósito de materiais excedentes e de canteiro de obras.

Estas  áreas  serão  atingidas  pelas  transformações  físicas  necessárias  à  implantação  do 
empreendimento, compreendendo a desapropriação e demolição de imóveis urbanos, a relocação de 
redes de utilidade pública, dentre outros. Além disso, as edificações nessas áreas tornam-se mais 
sujeitas a danos em decorrência das trepidações e eventuais recalques associados às escavações.

Os impactos negativos de maior magnitude ocorrem durante a fase de implantação das obras e são 
temporários. Afetam o meio físico, especialmente pelo aumento dos níveis de ruído e vibrações, 
podendo,  inclusive,  comprometer  o  estado  das  edificações  situadas  nas  imediações,  conforme 
mencionado acima.

O meio  antrópico,  que  compreende  a  população  desapropriada  e  a  população  remanescente,  é 
afetado também pelo aspecto da insegurança, ruptura de vínculos de vizinhança e eventuais perdas 
por parte da população, empresários e trabalhadores atingidos diretamente pela desapropriação e 
pelo deslocamento compulsório. Em contrapartida, a implantação do empreendimento propiciará a 
criação de empregos diretos e indiretos.

Na alternativa selecionada de implantação da obra subterrânea é mais relevante ter informações das 
edificações  do  que  das  utilidades  enterradas,  uma  vez  que  as  obras  subterrâneas  estarão  em 
profundidade que pouco afetarão as interferências de pequeno porte (água, esgoto, gás, telefonia, 
alta  tensão,  e  outras).   Os recalques e  distorções induzidos pela escavação dos túneis,  poços e 
estações subterrâneas podem afetar mais significativamente as edificações lindeiras. 

Com base nestes aspectos e a partir do levantamento de campo, foram identificadas e cadastradas as 
edificações  que  se  encontram ao  longo  do  trecho  onde  será  implantada  a  linha  metroviária  e 
apresentadas  as  características  de conservação,  provável  tipo de  fundação  e  a  profundidade do 
subsolo para cada edificação.
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Também foi realizada, a partir de pesquisa nas concessionárias e em órgãos públicos, tais como a 
Empresa Municipal de Urbanização - EMURB e a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e 
Obras - SIURB, a  identificação das interferências de grande porte (galerias de córregos, fundações 
de viadutos, e assemelhados) nas proximidades das áreas em estudo, que possam vir a ser afetadas. 
É importante salientar que, no caso das interferências das concessionárias, uma definição precisa 
das posições e profundidades de cada tipo de interferência, tais como água, esgoto, gás, telefonia e 
energia, freqüentemente só será possível a partir de investigações “in situ”, como abertura de valas 
de inspeção, uso de varredura com geo-radar, que será feito nas fases de projeto básico e executivo.

Os principais aspéctos ambientais considerados são descritos a seguir:

6.1 Alteração na Qualidade do Ar

As alterações na qualidade do ar em função da implantação do empreendimento, dependendo da 
fase e das ações envolvidas, podem ser favoráveis ou desfavoráveis.

Na  fase  de  implantação  do  empreendimento  as  ações  que  usualmente  acarretam  impactos  na 
qualidade do ar são provenientes de:

• demolição de edificações,  provocando suspensão de material particulado e emissão de gases 
oriundos das máquinas e caminhões utilizados;

• instalação  e  operação  de  canteiros,  gerando  emissões  provenientes  de  equipamentos 
estacionários, máquinas e caminhões;

• remanejamento  do sistema viário,  podendo implicar  em aumento de emissões veiculares 
pelas alterações na operação do tráfego;

• remanejamento de redes públicas, podendo provocar suspensão de material particulado em 
função das obras de escavação e reaterro;

• execução da Estação e do VSE provocam suspensão de material  particulado e  emissões 
veiculares oriundas das máquinas e caminhões utilizados, e

• transporte  e  a  deposição  de  material  excedente  podem provocar  impactos  análogos  nos 
trajetos e nos aterros onde será depositado.

Estes são impactos negativos, temporários e localizados, cujos efeitos no meio ambiente podem ser 
potencializados, por tratar-se de região densamente ocupada e que, conforme os dados levantados, 
já encontram-se nos limites dos padrões primários de qualidade do ar. Entretanto, a movimentação 
de  caminhões  e  equipamentos  responsável  pelas  emissões  de  gases,  assim  como  a  potencial 
suspensão  do  material  particulado  proveniente  das  obras  não  diferem essencialmente  daquelas 
provocadas pelas  obras  correntes  na região.  Estes  impactos  podem ser  controlados e  mitigados 
através de procedimentos adequados de trabalho.

É  de  responsabilidade  do  Empreendedor  ou  prepostos,  em  todas  as  fases,  a  realização  de 
esclarecimentos à comunidade sobre os incômodos relativos à qualidade do ar, sobretudo aqueles de 
mais difícil mitigação, bem como quanto às medidas de controle adotadas.
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As medidas necessárias para a fase de implantação estarão contidas nas Diretrizes para Projeto e 
Implantação  e  nos  Programas  de  Comunicação  Social  e  de  Interações  Institucionais,  a  serem 
elaborados para o empreendimento. 

6.2 Ruído e Vibração

Na etapa de implantação, as ações que acarretam elevação dos níveis de ruído e vibração são:
• limpeza da área e demolições de edificações;
• instalação e operação dos canteiros, devido à movimentação de equipamentos e caminhões;
• remanejamento do sistema viário e de redes públicas;
• execução da Estação, do VSE, dos túneis e do Terminal de Ônibus, e
• transporte  e  a  deposição  de  material  excedente,  pela  movimentação  de  caminhões  e 

equipamentos.

Este impacto negativo é temporário e localizado, com possibilidade de mitigação. Considerando-se 
que a região já apresenta altos níveis de ruído provenientes, principalmente, da intensa circulação de 
veículos,  além de  outras  fontes,  o  diferencial  a  ser  provocado  pelo  empreendimento  pode  ser 
considerado de pequena ou média intensidade. Ainda assim, será necessário implementar ações de 
mitigação efetivas, a serem concebidas na etapa de elaboração do projeto executivo e detalhadas nas 
Diretrizes para Projeto e Implantação.

6.3 Alteração no Lençol Freático

O nível e a qualidade das águas subterrâneas podem sofrer alterações em função das operações de 
rebaixamento  do  lençol  freático,  esgotamento  de  escavações,  tratamentos  para  estabilização  de 
solos na perfuração dos túneis, que ocorrem na etapa de implantação, durante:

• o remanejamento de redes públicas;
• a execução da Estação, do VSE e túneis, e
• a deposição do material excedente.

As medidas de mitigação para este impacto estarão contidas nas Diretrizes para Elaboração de 
Projeto. 

6.4 Alteração na Estabilidade do Solo

As alterações provocadas nas camadas do subsolo pela implantação do empreendimento podem 
gerar  instabilidade,  recalques  e  riscos  a  serviços  públicos  e  edificações  lindeiras.  Como  as 
escavações  dos  túneis  deverão  ocorrer  a  grande  profundidade,  a  probabilidade  de  ocorrerem 
desestabilizações não é grande, devendo ser minimizada através de monitoração e controle. 
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Estes impactos podem ocorrer na etapa de implantação, em função das seguintes ações:
• remanejamento  de  serviços  públicos,  na  abertura  de  valas  de  grande profundidade  para 

passagem de dutos, e
• execução  da  Estação,  do  VSE  e,  principalmente,  dos  túneis,  dependendo  dos  métodos 

construtivos adotados  e do rebaixamento do lençol freático.

Este tipo de impacto pode ser permanente ou temporário, reversível e de baixa a alta magnitude, 
dependendo dos métodos construtivos empregados e das condições geotécnicas locais. 

As  medidas  mitigadoras  possíveis  deverão  ser  concebidas  na  fase  de  elaboração  do  projeto, 
considerando as condições de rebaixamento do lençol freático e tratamento para estabilização do 
solo,  devendo  ter  continuidade  na  fase  de  operação  com  programas  de  monitoramento.  A 
investigação  geotécnica  e  o  conhecimento  do  comportamento  dos  materiais  são  aspectos  de 
importância para prevenção e de tomada de decisões. 

Estas medidas deverão estar contidas nas Diretrizes para Elaboração do Projeto.

6.5 Alteração no Estado das Edificações

As edificações situadas na área diretamente afetada e principalmente junto ao traçado da linha, 
Estação  e  frentes  de  obras  poderão  sofrer  impactos  decorrentes  da  implantação/operação  do 
empreendimento que incluem o surgimento de trincas e rachaduras, deficiências nas instalações 
hidráulicas/elétricas e mesmo o risco em relação à integridade física do imóvel e de seus respectivos 
ocupantes.

O trabalho de avaliação prévia das edificações diretamente afetadas pelas obras e dos trechos das 
redes de infra-estrutura a serem remanejadas, reduzem a magnitude, desde que cuidados especiais 
sejam  observados  na  condução  das  obras  civis  e  no  monitoramento  das  condições  físicas  das 
edificações diretamente afetadas pelo empreendimento.

Na fase de implantação,  as ações que acarretam impactos no estado das edificações podem ser 
resumidas em:

• demolições, podem gerar risco de queda de objetos e/ou afetar a estabilidade das edificações 
remanescentes;

• instalação/operação  dos  canteiros  de  obras  devido  à  movimentação  de  caminhões  e 
máquinas de grande porte;

• remanejamento das redes de infra-estrutura de serviços públicos;
• execução da estação e VSE devido à desestabilização do solo decorrente das escavações, da 

cravação de perfis metálicos e da movimentação de máquinas de porte e guindastes, e
• execução de túneis, devido à desestabilização do solo pelas escavações e/ou rebaixamento 

do lençol freático.
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Estes  impactos,  principalmente  os  originados  pela  implantação  das  obras,  são temporários,  de 
magnitude média a baixa, de caráter negativo, reversíveis e circunscritos em termos espaciais às 
edificações diretamente impactadas pelo empreendimento.

As  medidas  mitigadoras  e  de  controle  devem  ser  concebidas  na  fase  de  projeto  quando  são 
analisadas as edificações lindeiras ao empreendimento para caracterizar as condições das estruturas 
e  das  fundações  e  avaliar  seu  provável  comportamento  quando  da  realização  das  obras  de 
implantação. O mesmo procedimento é realizado com relação às redes da infra-estrutura urbana.

No detalhamento do projeto deverá ser contemplada a necessidade de contenções e reforços de 
fundações e/ou estruturas, estabelecido o plano de controle instrumentado e, ainda, providenciado o 
seguro contra danos e depreciação dos imóveis potencialmente sujeitos a risco.

Na fase de implantação, deverão ser executadas as medidas de proteção para os imóveis lindeiros, a 
sinalização e o controle da movimentação das máquinas pesadas, a implementação do plano de 
controle  instrumentado  das  edificações  susceptíveis  a  risco  e,  se  necessário,  o  plano  de 
comunicação  social  para  informar  sobre  eventuais  riscos  e/ou  danos  que  possam  afetar  as 
edificações lindeiras.

As medidas para mitigação e controle do estado das edificações deverão ser estabelecidas no âmbito 
das  diretrizes  para  projeto  e  implantação  e  de  programa  de  monitoramento  ambiental  de 
implantação e operação.

6.6 Geração de Resíduos Sólidos

Os resíduos gerados nas fases de implantação e operação do empreendimento serão  reciclados ou 
dispostos adequadamente em áreas previamente escolhidas, de acordo com a legislação vigente.

Na  fase  de  implantação,  os  resíduos  a  serem  gerados  são  principalmente  inertes,  exceto  nos 
canteiros e alojamentos, que gerarão ainda outros resíduos orgânicos. Já com a operação da linha os 
resíduos decorrerão da limpeza das estações e das atividades de manutenção. O impacto da retirada 
de lixo dos canteiros durante a fase de implantação é de baixa magnitude, podendo ser mitigado 
mediante controle da produção dos resíduos, sua classificação e reciclagem, quando possível, além 
da disposição final apropriada.

Essas medidas deverão ser parte integrante das Diretrizes para elaboração do Projeto e Implantação 
do empreendimento.

6.7 Geração de Efluentes

Os efluentes sanitários e industriais, gerados na fase de implantação, decorrem da operação dos 
canteiros e alojamentos,  da execução de túneis, Estação,  Terminal, VSE e do remanejamento de 
redes subterrâneas.
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De magnitude  baixa/média,  este  impacto  é  temporário  e  reversível  na  fase  de  implantação  do 
empreendimento.

Para a etapa de implantação, os projetos de canteiros e frentes de obras deverão elencar as medidas 
a  serem  tomadas  pelas  construtoras,  quanto  à  geração  de  resíduos  e  efluentes,  conforme  as 
Diretrizes para elaboração do Projeto.

6.8 Disposição de Material Escavado

O volume total de material inerte das escavações provenientes dos túneis, poços de ventilação e da 
Estação será de aproximadamente 295.000 m3 .

As viagens necessárias  à retirada do material  dos poços de acesso e  Estação poderão provocar 
maiores impactos, uma vez que afetarão vias urbanas em áreas densamente ocupadas e com tráfego 
intenso.

Este impacto negativo é inevitável mas é temporário e afeta apenas as imediações da obra e trechos, 
podendo ser considerado de média intensidade e importância. As medidas a serem implementadas 
para  a  minimização  desses  impactos  referem-se  à  observância  de  horários  e  itinerários  mais 
adequados para o transporte do material até os aterros em locais previamente licenciados, o uso de 
cobertura das caçambas dos caminhões, lava-rodas nas frentes de obra e inspeções periódicas de 
controle de emissão de fumaça preta pelos caminhões.

Nos  aterros,  o  impacto  da  deposição  desse  material  consiste  tanto  nos  incômodos  gerados  à 
vizinhança em função da movimentação de equipamentos e caminhões, como nas alterações do 
quadro físico, podendo ocorrer processos erosivos, assoreamentos, alterações do lençol freático, e 
da drenagem natural e eventual contaminação do solo, no caso de disposição de material não inerte. 
Tais impactos negativos de abrangência local,  podem ser controlados através da observância de 
técnicas  apropriadas  de  disposição  do  material,  compreendendo  entaludamento,  implantação  de 
canaletas de drenagem e oportuno recobrimento vegetal.

O material proveniente das escavações será destinado a áreas de bota-fora devidamente licenciadas 
nos órgãos competentes.

6.9 Remoção de Vegetação

A supressão de árvores, devidamente justificada, deverá ser submetida à apreciação da SMA e da 
SVMA. As áreas diretamente afetadas pelas obras são áreas urbanas consolidadas, onde a vegetação 
existente corresponde à arborização dos logradouros públicos e jardins.

Mesmo não afetando  significativamente  a  vegetação  ao  longo  do  traçado,  a  implantação  deste 
trecho cria  condições  favoráveis  para  a  requalificação  urbana com plantios  compensatórios  e  a 
readequação da arborização das vias afetadas. 
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6.10 Alterações no Sistema Viário e na Acessibilidade

A implantação da estação e demais equipamentos poderá exigir alterações temporárias no sistema 
viário  que  causarão  transtornos  no  trânsito  local  e  de  passagem,  afetando  estabelecimentos 
comerciais, de serviços e residenciais localizados no entorno das obras. É um impacto negativo, 
porém  temporário  e  de  média  significância,  possível  de  ser  mitigado  através  de  medidas  de 
planejamento e fiscalização das obras civis, da reorganização viária, da realização de campanhas 
informativas e sinalização a serem implementadas quando da execução do empreendimento.

As medidas de planejamento e fiscalização das obras civis, de reorganização viária, de sinalização 
de trânsito e de pedestres e, ainda, a proteção de exemplares arbóreos, fazem parte das Diretrizes 
para Elaboração do Projeto.

6.11 Alterações no Transporte Coletivo

As alterações no transporte coletivo na fase de implantação do trecho em questão, terão de forma 
geral, caráter negativo e temporário, estando afetas às interdições do sistema viário advindas das 
execuções das obras e aos conseqüentes desvios de tráfego, ocasionando mudanças nos itinerários 
das linhas de ônibus, dos pontos de parada.

As medidas mitigadoras dos impactos adversos, e potencializadoras dos benefícios relacionados ao 
transporte coletivo na área de influência do empreendimento, devem se basear na articulação entre 
os  vários  gestores  e  agentes  operadores  do  transporte  coletivo  e  do  sistema  viário,  para  o 
estabelecimento de um planejamento global e coordenado das alterações previstas.

Essas  medidas  deverão  ser  parte  integrante  dos  Programas  de  Interação  Institucional  e  de 
Comunicação Social.

6.12 Alterações na Oferta de Serviços Públicos

Os remanejamentos de redes e equipamentos de serviços públicos ocorrerão em função de suas 
interferências  com as frentes  de serviços  ou dos recalques  associados à  execução de túneis  ou 
estações. 

Durante  o remanejamento são necessárias  interrupções dos serviços que podem comprometer  o 
desempenho  das  atividades  econômicas  e  causar  transtornos  à  população  residente  nas  áreas 
atendidas pelos mesmos. Os serviços afetados são basicamente: saneamento básico, fornecimento 
de energia elétrica e de gás encanado, telefonia, comunicações por cabo - TV, redes privadas ou 
associadas às redes públicas,  sistema viário e de transportes coletivos e coleta de lixo.

Este tipo de impacto,  apesar de temporário,  é de magnitude média a alta,  envolvendo inclusive 
riscos  de  acidentes,  sendo fundamental  a  elaboração  e  execução  das  obras,  de  acordo  com as 
Diretrizes de Elaboração do Projeto, incluindo a devida coordenação com as concessionárias dos 
serviços.
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7. PLANO DE AÇÃO AMBIENTAL

Os impactos gerados durante a implantação de um empreendimento do porte de uma linha de metrô 
alteram significativamente o meio físico, muitas vezes com implicações nas atividades econômicas 
e no bem estar da população, exigindo por parte do empreendedor uma série de ações e medidas 
mitigadoras. O conjunto dessas ações e medidas constituiu-se em um Plano de Ação Ambiental - 
PAA  que  prevê  a  implantação  de  um  Sistema  de  Gestão  Ambiental  com  o  objetivo  de 
operacionalizar a implementação desse Plano.

O Plano de Ação Ambiental tem a finalidade de nortear a gestão das ações de controle, mitigação 
ou  potencialização  dos  impactos,  para  garantir  o  cumprimento  das  exigências  assumidas  no 
licenciamento ambiental,  assim como as ações previstas no edital no que se refere a especificações 
técnicas, instruções complementares e normas técnicas, consistindo basicamente na incorporação de 
critérios  socioambientais  no  desenvolvimento  do  projeto  executivo  e  na  observância  de 
procedimentos adequados no processo de implantação e operação do empreendimento.

O Plano de Ação Ambiental deve apresentar o detalhamento das ações e medidas de tratamento dos 
impactos ambientais. A efetivação dessas medidas dependerá da implementação de um sistema de 
acompanhamento  do  empreendimento  que  constitui  um  dos  objetivos  primordiais  da  Gestão 
Ambiental. Dentre as atribuições da Gestão Ambiental está também a manutenção da regularidade 
do empreendimento frente à legislação e às normas ambientais, assim como, à implementação das 
atividades  necessárias  ao  oportuno  atendimento  das  exigências  impostas  no  processo  de 
licenciamento do empreendimento.

O gerenciamento e o acompanhamento da evolução dos programas são realizados pelo Metrô, que 
assume  também  a  aplicação  das  ações  previstas  no  Programa  de  Relocação  de  População  e 
Empresas.  Para  tal  acompanhamento  foi  constituído  um  Grupo  de  Gestão  Ambiental  –  GGA 
reunindo representantes das áreas diretamente envolvidas na implantação da linha, cujas atribuições 
são: acompanhar o desenvolvimento dos programas constantes do Plano de Ação Ambiental durante 
as fases de planejamento, implantação e início de operação da linha; propor ações na ocorrência de 
impactos ambientais não previstos no Plano de Ação ou que ocorram em intensidade superiores às 
previstas e analisar as ações dos planos ambientais propostos pelas contratadas.

Conforme estabelecido no edital de concorrência, cabe às empresas contratadas a implementação 
dos  programas  ambientais  que  compreendem  as  diretrizes  para  projeto  e  implantação  e  o 
monitoramento  dos impactos  do meio  físico.  Estas  empresas constituíram um núcleo ambiental 
independente  dos  setores  de  produção  da  obra,  responsável  perante  o  Metrô  e  agências 
governamentais por todas as ações e conseqüências ambientais decorrentes das suas atividades.
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O Plano de Ação Ambiental deverá ser apresentado pelas empresas contratadas para implantação da 
linha antes do início das obras, detalhando as ações para o equacionamento das questões ambientais, 
contendo pelo menos:

• política ambiental da Contratada;
• estrutura organizacional e responsabilidades;
• revisão e controle dos procedimentos de construção;
• procedimentos para identificação e acompanhamento de não-conformidades;
• sistema para qualificação, acompanhamento e inspeção das sub-contratadas;
• plano de monitoramento conforme cronograma das atividades programadas;
• plano de treinamento ambiental para seus empregados e também das sub-contratadas;
• plano de comunicação social de forma integrada às ações do Metrô;
• plano de ação nas emergências, e
• plano para registrar as informações do monitoramento e comunicações com a comunidade.

O PAA foi dividido em cinco programas, sendo três deles executivos e os outros dois de apoio. Os 
programas executivos abrangem os seguintes ítens:

• Programa  de  Diretrizes  para  Projeto  e  Implementação:  trata  de  interferência  com  a 
vizinhança,  alteração  nas  condições  de  segurança,  transporte  de  material  e  equipamentos, 
desvios de tráfego e remanejamento de serviço de transporte coletivo, disposição de material 
excedente, produção de resíduos e efluentes, alteração nas condições de drenagem, remoção de 
vegetação, remanejamento de redes de utilidades pública, intervenção em sítios arqueológicos e 
interferência em patrimônio histórico.

• Programa de Relocação de População e Empresas: trata do deslocamento compulsório de 
população e empresas.

• Programa de Monitoramento do Meio Físico: trata de alterações na qualidade do ar, alteração 
nos padrões de ruído, alterações nos níveis de vibração e alterações na estabilidade do solo.

O Programa de Comunicação Social e o Programa de Interação Institucional,  cujas funções são 
apoiar e assegurar a consecução eficaz dos programas executivos, correspondem às estratégias para 
nortear as ações exercidas junto à população, sociedade civil e órgãos públicos nas fases de anúncio 
da obra, implantação e operação dos serviços.

• Programa de Interação Institucional:  tem por objetivo a ação coordenada do empreendedor 
com entidades envolvidas nas esferas pública e privada, seja por meio de acordos, convênios ou 
contratos, de forma a minimizar a probabilidade de ocorrências negativas à população afetada 
pelas obras. 

• Programa de Comunicação Social: visa  estabelecer  canais  de comunicação com os vários 
segmentos de público para esclarecimentos sobre o empreendimento, detalhes do projeto, de sua 
implantação e da operação da linha, preparando a população para as transformações urbanas e a 
correta utilização do sistema.
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7.1 Programa de Diretrizes para Projeto e Implementação

Os impactos previstos e que poderão ocorrer durante a implementação do empreendimento, devem 
ser mitigados através de procedimentos a serem observados durante a implantação das obras.

As  diretrizes  definidas  para  mitigação  dos  impactos  listados  anteriormente,  que  deverão  ser 
incorporadas à licitação e aos contratos de projeto e obras, referem-se aos seguintes aspectos:

• elaboração de projetos;
• patrimônio histórico e cultural;
• vestígios arqueológicos;
• segurança e interferências com a vizinhança;
• higiene e saúde;
• transporte de material e equipamentos e desvios de tráfego;
• deposição de material excedente de escavação;
• resíduos e efluentes;
• drenagem superficial;
• remoção de vegetação;
• edificações lindeiras às frentes de obra;
• remanejamento de serviços públicos;
• passivo ambiental, e
• conclusão dos serviços e reurbanização do entorno.

Na elaboração  dos  instrumentos  de  licitação  deverão  ser  incorporadas  as  diretrizes  arroladas  a 
seguir,  além  das  Especificações  Técnicas,  Instruções  Complementares  e  Normas  Técnicas  já 
existentes  ou em processo de desenvolvimento  e  aprovação,  especialmente  aquelas que versam 
sobre os seguintes aspectos:

• localização e manejo de jazidas, armazéns e depósitos de materiais excedentes;
• cortes e aterros;
• drenagem de águas superficiais nas obras;
• túneis executados em vala a céu aberto e em NATM em solo e em rocha;
• estações subterrâneas em solo e em rocha;
• remanejamento de utilidades públicas e recomendações dos órgãos envolvidos;
• poços provisórios;
• instrumentação;
• sinalização e desvios de tráfego;
• demolição e limpeza;
• engenharia de segurança e medicina do trabalho, e
• instalação de canteiros de obras.
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7.1.1 Elaboração de Projetos

Deverá ainda integrar essa Instrução, a exigência para que as empresas contratadas implementem os 
programas de monitoramento de ruídos, vibrações e recalques. 

As  soluções  de  projeto  deverão  ser  orientadas  por  uma  visão  sistêmica  e  particularizada  das 
ocorrências dos impactos ambientais e medidas mitigadoras indicadas para o empreendimento e 
deverão observar um conjunto de recomendações e normas técnicas pertinentes ao caso específico.

Na  fase  de  elaboração  de  projetos  deverão  ser  considerados  os  condicionantes  ambientais, 
especialmente aqueles associados a:

• localização  das  edificações  do  empreendimento,  bem  como  dos  elementos  de  apoio 
(canteiros de obra, emboques, áreas de deposição de material excedente, entre outros);

• planejamento e cronograma de implantação, e 
• materiais, equipamentos e métodos construtivos adotados.

Os  projetos  devem incluir  a  formulação  de  planos  de  contingência  e  atuação  em situações  de 
emergência.

7.1.2 Patrimônio Histórico e Cultural

A legislação que rege o tombamento e que deverá ser observada é o Decreto-lei Federal nº 25 de 
30/11/37, o Decreto Estadual de 19/12/69 e as Leis Municipais nº 10.032/85 e 10.236/86.

As obras do trecho em estudo não se encontram próximas ou inseridas em áreas envoltórias de 
quaisquer bens tombados.

7.1.3 Vestígios Arqueológicos

Em atendimento à Portaria 230 IPHAN de 17/12/2002 e à Resolução SMA/SP 34 de 27/08/2003, 
deverá ser contratada empresa especializada para executar os trabalhos de diagnóstico, prospecção e 
resgate nos sítios arqueológicos em todas as frentes de obras. 

No encerramento dos trabalhos de prospecções, as informações coletadas durante as investigações 
bibliográficas e os vestígios coletados em campo serão analisados com o objetivo de subsidiar um 
relatório final a ser elaborado e encaminhado ao IPHAN. 
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7.1.4 Segurança e Interferência com a Vizinhança

Nos canteiros e nas várias frentes de execução dos serviços deverá ser observado um conjunto de 
normas que garantam a devida segurança e a mínima interferência com a vizinhança, quais sejam:

• controle da emissão de material particulado e de gases prevendo procedimentos para a sua 
manutenção dentro dos padrões legais vigentes;

• restrição da emissão de ruídos aos limites estabelecidos pelo Decreto Municipal n° 11.467 e 
em consonância com legislação municipal em vigor;

• garantia  da  segurança  de  pessoas  e  bens  contra  quedas,  choques,  cortes,  perfurações, 
temperaturas  elevadas,  emanação  de  gases  tóxicos,  corrosão,  descargas  elétricas,  ruídos 
locais, etc., prevendo atendimento de emergência para trabalhadores e terceiros;

• restrição  à  intrusão  física  ou  visual  de  locais,  materiais,  equipamentos  ou  pessoal  que 
prejudique o funcionamento de atividades, o lazer, o repouso, a segurança e a privacidade de 
moradores, usuários, visitantes e trabalhadores;

• prevenção a implantação de atividades ilegais ou socialmente inaceitáveis relacionadas com 
os canteiros ou frentes de serviços;

• padronização da comunicação visual em tapumes de obra, harmonizando-a com a paisagem 
urbana;

• definição  das  rotinas  de  acionamento  imediato  de  entidades  no  caso  de  acidentes,  com 
provisão de sistema de comunicação adequado;

• viabilização da vigilância treinada nos canteiros e nas áreas de serviços, com capacidade de 
orientar trabalhadores, visitantes e vizinhança para os prováveis riscos;

• criação de comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA);
• geração de credenciamento e programas de treinamento para motoristas e operadores de 

máquinas;
• implantação de sinalização de advertência e orientação em locais de acesso às obras e/ou 

rotas de caminhões;
• definição e submissão à aprovação do CET as rotas e horários para o tráfego de caminhões 

com destino aos DMEs, considerando as condições e volumes de tráfego local;
• limitação das atividades de canteiros de obra em áreas vizinhas a escolas, hospitais e zonas 

densamente povoadas, e
• submissão  à  prévia  aprovação  dos  órgãos  competentes  as  intervenções  associadas  à 

implantação deste trecho da Linha 4-Amarela, observando a legislação e as normas vigentes.

7.1.5 Higiene e Saúde

Nos  canteiros  e  frentes  de  trabalho  deverão  ser  mantidas  as  condições  de  higiene  adequadas, 
promovendo  a  coleta  de  lixo,  a  implantação  e  bom  funcionamento  das  instalações  sanitárias, 
evitando a atração ou migração de vetores de doença (insetos e roedores) e a contaminação do 
ambiente.

As  condições  de  saúde  do  pessoal  envolvido  nas  obras  deverão  ser  avaliadas  por  ocasião  dos 
exames  pré-admissionais  e  monitoradas  durante  as  fases  de  implantação  do  empreendimento. 

CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
90/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



Medidas preventivas ou corretivas deverão ser aplicadas ao sinal de qualquer sintoma de quadros de 
doenças transmissíveis.

7.1.6 Transporte de Material e Equipamentos

O transporte de material e equipamentos, com destino ou origem nos canteiros e frentes de serviço, 
deverá ser devidamente planejado e executado considerando os percursos e os horários das viagens, 
as condições físicas, geométricas,  de uso lindeiro e de trânsito das vias a serem percorridas, os 
volumes e  tipo de veículos,  além de submetido à  prévia aprovação das autoridades  de trânsito 
locais.

As entradas e saídas de caminhões, assim como os eventuais desvios de tráfego que se fizerem 
necessários,  deverão  ser  adequadamente  sinalizados,  de  acordo  com  as  normas  vigentes  no 
município.

7.1.7 Deposição de Material Excedente – DME

No transporte de materiais resultantes das escavações de túneis, estação e VSE, as caçambas dos 
caminhões deverão ser cobertas por lona, durante o trajeto obra / bota-fora.

Na saída dos caminhões basculantes, em direção às áreas de bota-fora será efetuada a lavagem dos 
pneus dos mesmos, para evitar que se espalhe lama e/ou poeira ao longo do trajeto a ser percorrido.

A deposição de material excedente, retirado das frentes de serviço, deverá ser feita em locais sem 
restrições  de  ordem  ambiental,  após  a  devida  aprovação  da  SMA  e  dos  órgãos  municipais 
competentes.  Na  seleção  das  áreas  para  DME  deverão  ser  priorizadas  áreas  degradadas  cuja 
recuperação garanta benefício para a comunidade - áreas de risco com processos erosivos, crateras, 
cavas de exploração de pedreiras, etc.

A deposição do material nessas áreas ou em outras que venham a ser selecionadas oportunamente, 
deverá  respeitar  projeto  a  ser  submetido  à  aprovação  da  SMA  para  obtenção  da  Licença  de 
Instalação  -  LI,  contemplando  a  segurança  geotécnica,  o  não  comprometimento  de  recursos 
hídricos,  a  devida  configuração  final  dos  platôs e  taludes,  o  sistema de drenagem,  a  cobertura 
vegetal, garantindo a estabilidade do conjunto e a possibilidade de sua futura utilização.

7.1.8 Resíduos e Efluentes

Os resíduos e efluentes gerados pelos canteiros e frentes de obra devem ter seu condicionamento, 
processamento, transporte e disposição final planejados e executados de forma a:

• não extravasarem para a vizinhança por efeitos de gravidade, expansão, ventos, drenagem 
ou por qualquer outra forma;

• não contaminarem o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas;
• sofrerem tratamento adequado segundo o transporte e disposição final previamente definido;
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• serem lançados em quantidades compatíveis com a capacidade das redes e equipamentos 
públicos que venham a ser utilizados;

• serem  lançados  em  locais  de  disposição  intermediária  ou  final  autorizados  por  seus 
proprietários, ocupantes e, quando necessário, por autoridades competentes, e 

• não permitir o carreamento de material sólido ou erodido para a rede de drenagem pública 
através da implantação de caixas de decantação.

7.1.9 Drenagem Superficial

A natureza e disposição física dos elementos que constituem os canteiros e as frentes de obra, 
deverão ser planejadas e executadas de forma a não comprometerem a drenagem superficial por 
bloqueios  ou  contribuição  excessiva  de  águas.  Sempre  que  necessário,  deverão  ser  previstos 
reservatórios de acumulação de águas pluviais, para evitar sobrecargas nas redes existentes.

Os dispositivos de drenagem deverão ser mantidos limpos e de forma operacional garantindo o 
escoamento das águas.

7.1.10 Remoção de Vegetação

A instalação e operação de canteiros e  frentes de obra deverão ser planejadas e executadas de modo 
a minimizar a remoção ou o dano à vegetação.

Em caso  de  rebaixamento  do  lençol  freático,  deverão  ser  tomadas  todas  as  providências  para 
proteger a vegetação afetada.

A remoção  de  vegetação,  caso  necessária,  deverá  ser  previamente  autorizada  pelo  DEPRN,  de 
acordo  com  as  normas  vigentes,  especialmente:  a  Lei  municipal  Nº  10.365  de  22/09/87  que 
disciplina  o corte  e  a  poda de  vegetação  de porte  arbóreo;  o  Decreto  municipal  Nº  26.535 de 
03/08/88, que regulamenta a Lei Nº 10.365 e o Decreto municipal Nº 30.443 de 20/09/89, que 
considera  patrimônio  ambiental  e  declara  imunes  de  corte  exemplares  arbóreos  situados  no 
município  de  São Paulo.  Como medida  compensatória,  deverá  haver  uma reposição através de 
plantios devidamente planejados no âmbito dos projetos paisagísticos a serem implementados nas 
desapropriações, nas estações, terminais e estacionamentos. 

7.1.11 Edificações Lindeiras às Frentes de Obra

Para  garantir  a  minimização  dos  potenciais  impactos  das  obras  sobre  as  edificações  lindeiras, 
deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

• levantamento e cadastro das edificações lindeiras nos seus aspectos estruturais e de fundação 
e vistoria técnica prévia com documentação fotográfica de seu estado de conservação; 

• estabelecimento  de  seguro  contra  danos,  para  que  os  eventuais  problemas  que  ocorram 
sejam integralmente sanados; 

• identificação  dos  riscos  potenciais  de  acidentes  e  medidas  preventivas  e  emergenciais 
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correlatas; 
• avaliação do comportamento de deformação de maciços e estruturas,  estabelecimento de 

limites e garantia o devido monitoramento; 
• informação  aos  ocupantes  dos  imóveis,  de  acordo  com  o  Programa  de  Interação 

Comunicação  Social,  sobre  os  procedimentos  de  acompanhamento,  comunicação  e  de 
emergência em caso de riscos; 

• garantia das condições de uso dos imóveis, com relação à estabilidade, vibrações, ruídos, 
qualidade do ar, acesso e serviços públicos, e

• promoção dos acordos e indenização para desocupação temporária onde cabível.

7.1.12 Remanejamento de Serviços Públicos 

As obras de remanejamento provisório ou definitivo de redes de serviços públicos que possam ser 
afetados  pelas  obras  deverão  ser  executadas  com  a  elaboração  e  supervisão  das  empresas 
concessionárias.

Nesse processo, deverão ser observadas as seguintes diretrizes de caráter geral:
• definição,  em  conjunto  com  órgãos  públicos  e  concessionárias,  dos  procedimentos, 

especificações de materiais e serviços, e responsabilidades a serem obedecidas para projeto, 
aprovação, implantação e manutenção dos remanejamentos provisórios ou definitivos e/ou 
proteção dos serviços públicos afetados;

• elaboração de cadastro unificado dos serviços públicos existentes: 
• para as redes subterrâneas o cadastro deverá abranger, além das informações disponíveis 

nos documentos dos órgãos públicos e concessionárias, os resultados das pesquisas de 
campo por prospecção física, sísmica, radar ou outra tecnologia com esta finalidade, e

• a  unificação  do  cadastro  deve  ser  por  grupos  de  serviços  públicos  que  possam  ter 
planejamento e ações em comum;

• delimitação, no cadastro unificado, das interferências com área a ser ocupada por túneis, 
estações, poços, terminais, canteiros, pátios e eventuais empreendimentos associados;

• planejamento e projeto funcional das principais necessidades de remanejamento provisório e 
definitivo,  para  divulgação  entre  os  órgãos  e  concessionárias  envolvidas  –  com  uma 
avaliação prévia dos impactos sobre a comunidade e da facilitação das ações específicas 
para cada serviço público, e

• levantamento de outros planos, projetos e obras atinentes ou que afetem os serviços públicos 
na  área  de  influência  do  empreendimento,  que  deverão  ser  considerados  nos 
remanejamentos.

Deverão ser observadas,  também, diretrizes de caráter específico,  a serem definidas em comum 
acordo com os órgãos operadores dos serviços afetados.
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7.1.13  Passivo Ambiental

Por meio de observações de campo e consulta à relação de áreas contaminadas da CETESB serão 
levantadas as áreas contaminadas ou com potencial de contaminação que podem interferir com as 
obras do Metrô, levando-se em consideração a topografia, o traçado, a geologia e a hidrogeologia 
local.

Será  necessária  a  realização  de  uma  avaliação  ambiental  preliminar  e  confirmatória  nas  áreas 
consideradas previamente com potencial de contaminação. Estes estudos subsidiarão as atividades 
de prevenção e controle ambiental da obra e seguirão os procedimentos preconizados pela CETESB 
para o gerenciamento de áreas contaminadas no estado de São Paulo

Deverão  ser  adotados  cuidados  especiais  na  identificação  e  eventual  remoção  dos  solos 
contaminados e nos processos de descontaminação de áreas ocupadas, especialmente no caso de 
postos de gasolina e/ou outras fontes poluidoras, contando com orientações da CETESB.

7.1.14 Conclusão dos Serviços e Reurbanização do Entorno

Após a conclusão das obras e das montagens eletromecânicas, a abertura dos locais para o público 
deverá ser planejada e executada buscando:

• evitar  que  a  retirada  dos  elementos  de  obra  e  a  abertura  de  novos  espaços  ao  público 
provoquem perda de orientação ou venham a criar situações de insegurança ou perigo à 
população;

• eliminar/corrigir distorções funcionais ou visuais que possam permanecer em decorrência 
das demolições, obras e montagens, removendo todo o material excedente e sinalizações que 
perdem  a  função,  certificando-se  da  adequada  disposição  e  funcionamento  dos  novos 
equipamentos, e

• promover  a  reurbanização  adequada  de  espaços  não  utilizados  e  do  entorno,  em 
conformidade com projeto previamente aprovado junto às instâncias competentes.

Após  a  conclusão  das  obras,  deverão  ser  reurbanizadas  as  áreas  afetadas  pela  implantação  do 
empreendimento, observando os projetos desenvolvidos segundo as seguintes diretrizes:

•  reposição da vegetação suprimida; 
• busca  de  solução  de  continuidade  aos  elementos  constituintes  do  espaço público,  como 

calçadas,  meio  fio,  canteiros,  assim  como  às  prumadas  das  edificações  lindeiras 
remanescentes das desapropriações, etc., e

• promoção do seqüenciamento, sem hiatos, das atividades de desmobilização e reurbanização 
de áreas.

7.2 Programa para Relocação de População e Atividades Econômicas 

Este plano tem como principal objetivo estabelecer ações para o atendimento geral da população 
passível de ser desapropriada e o atendimento específico para as parcelas mais vulneráveis desta 
mesma população, como pessoas sozinhas com mais de 60 anos, chefes de família desempregados, 
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pessoas portadoras de deficiência física, micro e pequenas empresas, escolas, etc.

As ações previstas neste plano, que fazem parte do ítem orçamentário  da obra,  compreendem a 
orientação  jurídica,  realização  da  mudança  física  dos  desapropriados,  bem  como  o 
acompanhamento social e psicológico pelos funcionários da CMSP. 

Público Alvo

• População Desapropriada
• População Desapropriada com Necessidades Especiais
• Micro e Pequenas Empresas e/ou Atividades Econômicas

O plano deve contemplar  uma série de ações e medidas mitigadoras,  sendo que algumas delas 
requerem o estabelecimento de acordos ou convênios com outros órgãos ou entidades públicas.

Entre as ações que podem compor este plano são:
• orientação jurídica;
• acompanhamento  social  e  psicológico  para  as  parcelas  vulneráveis  da  população 

desapropriada;
• realização da mudança física do desapropriado;
• estabelecimento  de  convênio  com  CRECI  /  SP  (Conselho  Regional  de  Corretores 

Imobiliários) para bolsa de imóveis;
• disponibilização de suporte técnico para reinstalação de empresa, através de convênio com o 

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), e
• encaminhamento  à  instituições  financeiras,  para  financiamento  de  imóveis  próprios  e 

obtenção de capital para a relocação de atividades econômicas.

7.3 Programa de Monitoramento do Meio Físico

O monitoramento  deve  compreender  o  acompanhamento  dos  principais  processos  e  atividades 
relacionadas à implantação do empreendimento, com o objetivo de controlar e verificar a eficácia 
da implementação das ações e medidas de tratamento previstas no Plano de Ação Ambiental.

As ações a serem monitoradas são aquelas identificadas previamente nos estudos e nas licenças 
ambientais bem como nas especificações técnicas, normas etc. Após a identificação dos aspectos e 
impactos ambientais e definidas quais as atividades devem ser monitoradas, são especificadas as 
medidas de tratamento e controle, de forma a atender aos requisitos legais e às diretrizes do Metrô .

Durante o monitoramento deve ser verificado o nível de conformidade das atividades e medidas de 
tratamento de modo a corrigir falhas, estimar a possibilidade de recorrências e efetuar alterações nas 
medidas propostas antecipadamente, permitindo o aprimoramento dos processos e/ou atividades.

No caso de ocorrências de não-conformidades não previstas ou em intensidade superior à prevista, o 
monitoramento  compreende  ações  para  o  tratamento  corretivo  e  preventivo  de  acordo  com  a 
magnitude dos problemas, que serão objeto de investigação, análise e registro.
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Os resultados do monitoramento realizado pelas contratadas permitirão evidenciar as conformidades 
e não conformidades das atividades e adequação das medidas de tratamento dos impactos. Os dados 
oriundos das verificações de campo e as informações básicas relativas a cada um dos impactos 
identificados  nos  programas  terão  que  ser  registrados,  arquivados  e  mantidos  por  períodos 
definidos.  

Além  destas  informações,  será  necessário  definir  indicadores  e  realizar  medições  regulares  e 
freqüentes com registros fotográficos antes,  durante e ao término das obras, de modo a efetuar 
análises  comparativas  e  evolutivas.  Os  indicadores,  instrumentos  normativos,  documentação 
fotográfica, especificações técnicas e legislações vigentes serão a base referencial das análises dos 
resultados do monitoramento e para todo o processo de licenciamento do empreendimento. 

A seguir são apresentados os principais aspectos a serem monitorados. 

7.3.1 Qualidade do Ar

O monitoramento  da  qualidade  do  ar  é  fundamental  durante  a  implantação  e  operação  de  um 
empreendimento  de vulto,  como é o caso de uma linha de metrô,  principalmente  numa cidade 
caracterizada  pela  má  qualidade  do  ar,  especialmente  nos  períodos  de  menor  precipitação 
pluviométrica.

É importante entender que inúmeras outras variáveis influem nos índices de qualidade do ar, que 
não estão diretamente ligadas ao empreendimento. O programa de monitoramento deverá focar os 
impactos gerados na qualidade do ar pelo empreendimento em questão.
Os objetivos do monitoramento são:

• avaliar  a qualidade do ar  em relação  aos níveis de fumaça preta e  material  particulado, 
promovendo medições nas frentes de serviço, e 

• fornecer dados para ativar as ações de emergência.

Esse  monitoramento  deverá  ser  objeto  de  convênio  com  a  CETESB,  órgão  responsável  pelo 
controle da qualidade do ar na RMSP.

7.3.2 Ruído

O  monitoramento  de  ruídos  deverá  ser  desenvolvido  durante  a  fase  de  execução  das  obras  e 
montagens, e na operação em pontos específicos, tendo os seguintes objetivos:

• avaliar os ruídos de fundo na região e locais antes do início das atividades de construção;
• avaliar os níveis de ruído na área diretamente afetada pelas obras do Metrô, visando orientar 

medidas que os mantenham em conformidade com as normas e a legislação vigentes;
• disponibilizar informações relativas às emissões sonoras das máquinas e equipamentos;
• verificar o atendimento à Lei Municipal n° 8106/64 (Lei do Silêncio) e NBR n° 10.151 

(avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade) para os ruídos, e 
a NBR n° 9.653 para nível de pressão acústica quando forem utilizados explosivos;
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• fornecer dados que permitam ações de garantia de níveis sonoros que não comprometam a 
saúde  física  e  psicológica  da  população  residente  ou  usuária  do  entorno  nas  fases  de 
construção e operação, bem como dos trabalhadores do empreendimento, e

• verificar  o  conforto  acústico  dos  usuários  nos  trens  e  estações  e  junto  a  sistemas  de 
ventilação.

Na Linha 4 – Amarela serão implantados sistemas de via permanente amortecedores de vibrações e 
ruídos secundários visando garantir que os níveis destes efeitos oriundos da passagem dos trens, 
atendam os limites prescritos nas normas que tratam destes assuntos. 

Desta forma, conforme será previsto em contrato, a empreiteira, responsável pela implantação da 
via permanente, executará medições de vibrações e ruídos secundários em imóveis representativos 
ao longo do trecho, com o intuito de comprovar a eficiência destes sistemas.

7.3.3 Vibrações

A execução das obras pode causar vibrações no solo e edificações lindeiras, devido à operação de 
equipamentos e ao uso de explosivos em escavações. 

O  monitoramento  deverá  se  dar  em  pontos  específicos  durante  a  fase  de  implantação  e  em 
campanhas na fase de operação, tendo os seguintes objetivos:

• fornecer dados que orientem ações voltadas à manutenção de níveis de vibrações que não 
causem danos a equipamentos e estruturas construídas no entorno, e assegurem condições de 
conforto à população residente e usuária dos locais próximos;

• avaliar  possíveis  efeitos danosos  em edificações e  equipamentos  e  sobre  o conforto das 
residências e locais de trabalho;

• avaliar atendimento às normas NBR n° 9.653 (minerações em áreas urbanas com uso de 
explosivos: redução de riscos) e norma CETESB D 7.013 (mineração por explosivos) ou 
outras especificadas na contratação dos serviços, e 

• verificar,  na  fase  de  operação,  o  desempenho  adequado  dos  dispositivos  de  redução  de 
vibrações para a via permanente e material rodante, de acordo com as características de uso 
da região do entorno.

7.3.4 Recalques

A execução das obras subterrâneas e escavações para implantação de uma linha de metrô ensejam a 
necessidade de monitoramento sistemático de recalques, que podem ocorrer por diversas razões, a 
saber:

• escavação propriamente dita;
• rebaixamento de lençol freático, e 
• desestabilização indireta do subsolo, devido ao uso de explosivos ou vibrações.

Os  recalques  poderão  afetar  diretamente  parte  do  próprio  empreendimento,  tais  como túneis  e 
estações, bem como serviços públicos, edificações lindeiras, sistema viário, etc.
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O monitoramento deverá levar em consideração estes diferentes elementos envolvidos, distinguindo 
nos procedimentos a densidade e intensidade de controle dos recalques que apresentam maiores 
possibilidades de impactos desfavoráveis.

É importante  prever  os  máximos recalques  admissíveis  e  os  níveis  de alerta  e emergência  que 
deverão ser considerados no monitoramento. Deverá também ser levado em conta os trechos que 
apresentam maior potencial de recalques que outros, como, por exemplo, as escavações em zonas 
de transição entre diferentes horizontes geológicos.

Deverão ser utilizadas modernas tecnologias de medição de recalques e o planejamento executado 
sobre uma base de dados confiável, incluindo elementos de projeto, levantamentos geotécnicos e 
topográficos,  cadastro  unificado  de  redes  de  serviços  públicos,  edificações  lindeiras  e  sistema 
viário, com referenciais topográficos (níveis e coordenadas) precisos.

O objetivo deste monitoramento é:
• obter registros instrumentalizados sistemáticos das movimentações do subsolo durante todo o 

transcorrer da implantação e, posteriormente, da operação do empreendimento;
• acompanhar e avaliar  a evolução e tendências de movimentação do subsolo e edificações 

lindeiras;
• fornecer  elementos  para  simulações  e  previsões  de  recalques,  e  avaliar  desempenho  do 

subsolo;
• verificar as premissas e previsões de recalques admitidas no projeto;
• controlar  e  detectar  recalques  superiores  aos  níveis  limites  estabelecidos  para  alerta  e 

emergências;
• alertar construtoras, concessionárias e população quanto a impactos adversos;
• acompanhar a evolução de danos preexistentes em edificações lindeiras e serviços públicos, e 
• avaliar elementos fornecidos para contratação de seguros.

7.4 Programa de Interação Institucional

A interação institucional do empreendedor com outros agentes tem por objetivo a mitigação e o 
controle dos impactos negativos e a potencialização dos impactos positivos, por meio de medidas 
que extrapolem a atuação e o alcance do Metrô.

O planejamento, fiscalização e controle das obras, a reorganização do sistema viário, a integração 
multimodal, as diretrizes para remanejamento de serviços públicos, as campanhas educativas, entre 
outros,  dependem da  eficaz  comunicação  e  orientação  dos  diversos  órgãos,  sejam  municipais, 
estaduais ou federais, quanto aos impactos causados pela implantação do sistema metroviário.

A  formalização  de  acordos,  convênios  e  contratos  assegura  atuação  coordenada  das  entidades 
envolvidas, fator determinante para minimizar a probabilidade de ocorrências negativas à população 
afetada pelas obras. A seguir são relacionados alguns órgãos públicos e empresas privadas com as 
quais a Companhia do Metrô mantêm interação institucional quando necessário.
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• Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas - Convias
• Departamento de Iluminação Pública- Ilume / PMSP
• Conselho Municipal de Preserv. do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental –CONPRESP
• Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT
• Coordenadoria de Programa de Reabilitação da Área Central – PROCENTRO
• Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB
• Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
• Comissão de Entendimento das Concessionárias - CEC / SABESP
• Comissão de Entendimento das Concessionárias - CEC / COMGÁS
• Comissão de Entendimento das Concessionárias - CEC / ELETROPAULO
• Comissão de Entendimento das Concessionárias - CEC / TELEFÔNICA
• Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
• Departamento de Limpeza Urbana - Limpurb / PMSP
• Departamento de Edificações - Edif / PMSP
• Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE 
• Empresa Municipal de Urbanização – EMURB
• Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU
• Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN
• Secretaria Municipal de Transportes - SMT
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH
• Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA
• Secretaria Municipal da Cultura - SMC
• Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo - SEC
• Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras - SIURB
• São Paulo Transporte - SPTrans
• Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA 
• Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras SMSP 
• Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - SVMA
• Comissão de Entendimento das Concessionárias - CEC / METRORED
• Secretaria de Estado Energia Recursos Hídricos, Saneamento – SRHSO
• Superintendência do Projetos Viários - Proj - PMSP
• Subprefeituras da Cidade de São Paulo
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7.5  Programa de Comunicação Social

Orientado  por  política  que  privilegia  o  relacionamento  com  a  população  da  cidade,  o  Metrô 
estabelece  estratégias  de  comunicação  que  norteiam  ações  de  atendimento  e  informação  à 
população envolvida com a obra, bem como com o público potencial do novo sistema, sempre que 
uma nova linha está sendo implantada.

Essas estratégias  têm por objetivo diminuir  os impactos  negativos gerados por uma obra desse 
porte; preparar a população para as transformações que advirão, bem como fornecer informações 
sobre a futura operação da linha e sua correta utilização.

Assim, previamente ao início das obras, faz-se necessário um trabalho de marketing e comunicação 
com o propósito de levar aos vários segmentos de público, informações sobre a obra em todas as 
suas vertentes: investimentos, desapropriações e execução até a etapa pré-operacional.

O presente plano tem por finalidade programar ações de esclarecimento e divulgação das obras para 
todos os segmentos de público envolvidos nesse processo.

Público Alvo

• População  Desapropriada: Constituído  pelas  pessoas  diretamente  envolvidas  com  o 
empreendimento,  ou  seja,  as  que  serão  desapropriadas  de  imóveis  residenciais  ou 
comerciais.

• População Lindeira:  Constituído pelas pessoas que conviverão diretamente com as obras, 
envolvidas  principalmente  com  as  questões  de  tráfego,  reorganização  física  do  bairro, 
alterações no sistema de transportes, etc.

• População  da  Cidade:  Constituído  pelas  pessoas  que  não  se  encontram  diretamente 
envolvidas  com a  obra,  mas  que  precisam conhecer  o  empreendimento  e  os  benefícios 
advindos dele.

• Futuros  Usuários  do  Sistema:  Constituído  pelo  grupo  de  pessoas  caracterizados  como 
usuários em potencial da Linha 4 - Amarela e suas estações.

A seguir são relacionadas as ações para atendimento e informação à população nas diversas fases do 
empreendimento.

● Antes do Início das Obras 

O  Metrô  realiza  uma  série  de  atividades  com  o  objetivo  de  estabelecer  um   processo  de 
comunicação com a população ocupante de imóveis residenciais ou comerciais da região (lindeira e 
desapropriada) para apresentação do projeto e esclarecimentos sobre cronograma da obra, execução 
do  projeto,  impactos  gerados  no  ambiente  e  as  medidas  que  serão  tomadas  para  amenizar  os 
transtornos. Entre essas ações destacam-se as seguintes: 
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Levantamento do Perfil  e  Cadastro da População e  Atividades Econômicas na Região da 
Obra

A pesquisa socioeconômica é realizada junto aos moradores desapropriados e população lindeira, 
com  o  objetivo  de  levantar  dados  para  subsidiar  ações  de  comunicação,  de  forma  a  atender 
expectativas desse público em particular, bem como levantar o perfil da população residencial e 
não-residencial da região. 
É  criado  um  cadastro de  todos  os  moradores  lindeiros,  desapropriados  ou  não,  para  que  se 
estabeleça um canal de comunicação direto com este público, através de correspondência nominal. 
Todos os assuntos de interesse desse público alvo serão contemplados também por este canal, bem 
como peças de campanhas publicitárias implantadas no plano.

Comunicação e Atendimento junto à População Desapropriada 

A comunicação compreende o envio de cartas, esclarecendo a necessidade de desapropriação da 
residência e orientando quanto aos  procedimentos a serem adotados.

São realizadas reuniões e plano de visitas às residências, estabelecimentos comerciais e instituições 
a  serem  desapropriadas,  para  prestação  de  esclarecimentos  e  encaminhamento  de  possíveis 
providências. 

Monitoramento dos desapropriados é realizado até sua relocação com acompanhamento próximo de 
moradores  deslocados  e  remanejados,  com  o  objetivo  de  monitorar  e  minimizar  os  impactos 
ocasionados pela desapropriação. 

Comunicação junto à População Residente e Atividades Econômicas da Região 

Simultaneamente ao envio de cartas aos moradores desapropriados, são enviadas correspondências 
à população residente, aos ligados às atividades econômicas da região da obra,, com o intuito de 
moderar as ansiedades desta população e informar sobre o projeto, andamento das obras, e outros 
dados relevantes.

São  realizadas  reuniões para  esclarecimentos  sobre  o  projeto,  estágios  da  obra  e  seus 
desdobramentos  com  o  intuito  de  tornar  a  comunidade  consciente  da   implantação  e  de  sua 
importância, promovendo uma aproximação com a comunidade.  Essas reuniões são divididas por 
áreas de influência da linha. 

Comunicação dirigida à População da Cidade

A população da cidade de São Paulo é informada através campanhas publicitárias com o objetivo de 
divulgar o início das obras, dados do projeto, investimentos, modelo, benefícios sociais, etc.

Ao longo do traçado do trecho são instalados postos de informações  com o objetivo de estabelecer 
canais  de  comunicação  com a  comunidade  e  como instrumentos  de  utilidade  pública,  terem a 
função de elucidação de dúvidas e prestação de informações sobre o projeto da linha; suas obras e 
esclarecimentos de ordem geral à população.
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Essas  atividades  permitem,  inclusive,  a  identificação  do  perfil  do  futuro  usuário  do  trecho, 
auxiliando, a composição de programas de marketing específicos a cada segmento da população 
atendida pelo Metrô.

Nos postos, atuam monitores treinados pelo Metrô, que atenderão à população pessoalmente ou por 
telefone.  No site do Metrô as informações sobre a implantação, bem como orientações de caráter 
geral aos moradores desapropriados e população lindeira serão divulgadas através da mídia internet. 

● Fase de Obras (implantação e andamento das obras)

Além  das  ações  descritas  anteriormente,  a  partir  do  início  efetivo  das  obras,  também  serão 
desenvolvidas as seguintes ações: 

Campanhas dirigidas à população da cidade

Campanhas publicitárias com objetivos especificamente voltados a informar e esclarecer sobre o 
andamento das obras.

Ações de comunicação para estabelecimentos comerciais prejudicados pelas obras

Implementação  de  ações  de  comunicação  e  esclarecimento  à  população  em  relação  aos 
estabelecimentos  comerciais  que,  por  influência  e  impacto  das  obras,  tenham  sua  rotina  de 
atendimento prejudicada. Serão contemplados os pontos mais críticos.

Acompanhamento Técnico

Acompanhamentos específicos realizados quando ocorrer a necessidade de algum contato do Metrô 
com a população envolvida e quando for necessário acompanhamento periódico nas residências que 
apresentam problemas devido ao impacto das obras.

Projeto “Turma do Metrô”

Programa de visitas ao Metrô, dirigido à população estudantil  de primeiro e segundo graus das 
escolas  dentro da área de influência  da  Linha 4 -  Amarela. Seu objetivo  é  o  treinamento  e  a 
conscientização do futuro usuário quanto à importância do sistema Metrô na comunidade e de seu 
uso correto e adequado, além de estabelecer um canal de comunicação com a população estudantil.

Remanejamento dos Serviços Públicos

Implementação de ações de comunicação para esclarecer o remanejamento dos serviços públicos 
ocasionados pela obra; alterações no trânsito e nos itinerários das linhas de ônibus; mudanças nos 
locais de ponto de embarque e desembarque; remanejamento de redes de água, esgoto, telefone e 
demais serviços, em conjunto com as empresas responsáveis por esses serviços.

O objetivo é, novamente, mitigar impactos e transtornos originados pelas obras.
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● Etapa Final de Execução das Obras 

Com o avanço da fase final das obras, o Metrô organiza um programa de visitas, que tem o objetivo 
de aproximar a comunidade ao novo equipamento bem como atender segmentos específicos. Entre 
as ações que desenvolve são: 

Visitas às Obras

Abertura das estações em obras para a visitação pública: As visitas possibilitam à população em 
geral o conhecimento do estágio da obra e as tecnologias empregadas, além de divulgar e esclarecer 
sobre os esforços dispendidos na implantação do projeto. 

Fortalecem,  também,  a  imagem  do  Metrô  como  prestador  de  serviços  de  transporte  de  alta 
capacidade, sua importância para a cidade e o significado de sua atuação enquanto empresa pública.

Visitas Técnicas às Obras

Visitas  programadas  e  organizadas  para  atender  segmentos  mais  específicos,  como  estudantes 
universitários,  delegações  de  técnicos  de  outras  cidades  ou  países,  comunidades  técnicas  ou 
científicas, visando o intercâmbio tecnológico.

Viagens Controladas de Trem 

Promovidas no trecho quando a obra encontra-se em fase final de acabamento. Sua finalidade é 
familiarizar  o futuro usuário quanto ao uso correto e seguro das instalações e equipamentos do 
sistema. Dado o caráter de treinamento dessa ação, o ideal é que ocorra durante o mês que antecede 
o início da operação comercial.

7.5.1 Plano de Ação nas Emergências 

Este plano tem por objetivo descrever os procedimentos operacionais, a partir da caracterização dos 
diversos cenários emergenciais que possam ocorrer nas diversas atividades existentes na obra  a fim 
de  prover  pronto  atendimento  de  forma  organizada,  diminuindo  ou  até  anulando  possíveis 
conseqüências. 

O plano deve caracterizar o potencial de risco conforme a gravidade e a probabilidade de ocorrência 
de acidentes, e definir procedimentos operacionais para os cenários emergênciais. 

O plano deve contemplar as responsabilidades e atribuições de cada um dos agentes envolvidos na 
obra,  definir  organograma  da  equipe  de  atendimento  e  descrever  os  procedimentos  a  serem 
tomados. 
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8 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROLONGAMENTO VILA SÕNIA
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ANEXOS
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Anexo I -   Memorial Descritivo da Estação Vila Sônia MD-4.20.03.00/4B2-001 
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Anexo II - Memorial Descritivo do Terminal de Ônibus Vila Sônia MD-4.18.00.81/4B2-001 
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Anexo III -  Memorial Descritivo do VSE Vila Sônia MD-4.20.02.74/4B2-001
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Anexo IV -  Memorial Descritivo do VSE Edmundo Lins MD-4.20.06.74/4B2-001
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Anexo V -  Memorial Descritivo do VSE David Matarasso MD-4.20.07.73/4B2-001 
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Anexo VI -  Plantas Desapropriação
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Anexo VII -  Certidão de Uso e Ocupação do Solo  nº 018/2008/SEMPLA.DEUSO
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Anexo VIII - Parecer Técnico da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
nº 018/DECONT – 2/2008
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    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
159/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
160/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
161/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
162/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
163/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
164/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
165/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
166/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
167/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
168/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
169/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
170/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
171/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
172/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
173/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
174/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
175/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
176/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
177/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
178/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
179/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
180/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0



Anexo IX - Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART

CÓDIGO
RT-4.00.00.00/0N4-014

EMISSAO
Julho/08

FOLHA
181/181

APROVAÇAO
    /    /     

VERIFICAÇAO
    /    /    

REV.
0
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