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APRESENTAÇÃO 
Este documento apresenta o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da Linha 2 - Verde 
Trecho Oratório - Cidade Tiradentes da Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
em sistema de monotrilho elevado, com o objetivo de instruir o processo de 
licenciamento ambiental junto à Secretaria do Verde e Meio Ambiente – SVMA. Os 
estudos ambientais foram elaborados em atendimento ao Termo de Referência emitido 
em pela SVMA em 21/09/2010, por meio do Ofício no.856/DECONT.G/2010. 

A Linha 2 Verde está implantada e em operação entre as estações Vila Madalena e Vila 
Prudente, em tecnologia metroviária convencional. Esta Linha será ampliada até Cidade 
Tiradentes para atender às demandas de transporte da região sudeste do município de 
São Paulo, utilizando-se a tecnologia do sistema monotrilho, com trens leves que 
circulam em via elevada construída sobre o sistema viário existente.  

Esta ampliação substitui o Expresso Tiradentes - Trechos 3, 4 e 5, corredor de ônibus 
parcialmente implantado pela SPTrans entre o Parque Dom Pedro, Sacomã e Vila 
Prudente, cujo projeto foi objeto da Licença Ambiental Prévia 19/SVMA.G/2007. 

O projeto será implantado no âmbito do Convênio assinado entre o Governo do Estado 
e a Prefeitura Municipal de São Paulo. 
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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
O empreendimento consiste na implantação e operação da Linha 2 Verde Trecho 
Oratório – Cidade Tiradentes, em sistema monotrilho elevado, com 21,4 km de extensão 
e 15 estações, e do Pátio Ragueb Chohfi. 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
Empreendedor: Companhia do Metropolitano de São Paulo 
Endereço: Rua Augusta, 1626 
CEP: 01304-001 São Paulo – Capital 
Telefone: (11) 3371-7411 
CNPJ: 62.070.362/0001-06 
Contato: Antonio Aparecido Lazarini 
               Chefe do Departamento Licenciamento e Mitigação de Impacto Ambiental    

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO 
Consultora: PRIME Engenharia e Comércio Ltda. 
Endereço: Av. Vereador José Diniz, 2466 Campo Belo 
CEP 04604-004 São Paulo, Capital 
Telefone: (11) 5535-1618 
CNPJ: 62.803.473/0001-84 
Contato:  Carlos Henrique Aranha - Diretor 

EQUIPE TÉCNICA 
Físico Guillermo Raul Fernandes d’Oliveira – Supervisão Geral 
Eng. Civil Carlos Henrique Aranha – Coordenação e Resp.Técnico. CREA nº 
0600573692 
Arquiteta Vera Lucia Dominguez Pastorelo – Aspectos Urbanos e Meio Socioeconômico 
– CREA nº 260272130-1 
Eng. Civil Ivan Carlos Maglio – Caracterização do Empreendimento e Aspectos 
Urbanos. CREA : 0600543485 
Arquiteto Luis Fernando da Silva Romeu – Uso do Solo – CREA 5061071862 
Geógrafa Marta Arantes Godoy – Meios Físico e Biótico. CREA nº 0600162110 
Engº Florestal Jorge Youssef – Vegetação. CREA nº 0601205054 
Biólogo Rafael Guerra Pimentel – Avifauna. CRBio nº 56133/01-D  
Biólogo Celso Henrique de Freitas Parruco – Avifauna. CRBio nº 72277/01-D 
Geógrafo Rogério Peter de Camargo – Assessoria em Geoprocessamento 
Jansen Furuta José – Sistema de Informação Geográfico 
Aderbal de Oliveira Carneiro – Projetista, Assistente Técnico 

SUBSÍDIOS TÉCNICOS FORNECIDOS PELA CIA. DO METRÔ: 
Medição de Nível de Ruído e Vibração: ITSEMAP Brasil 
Cadastro Arbóreo: Geotec Consultoria Ambiental ltda. 
Levantamento do Patrimônio Arqueológico: A Lasca Consultoria e Assessoria em 
Arqueologia S/S Ltda. 
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1. O OBJETO DO LICENCIAMENTO 
A Linha 2 – Verde do metrô será prolongada entre Vila Prudente e Cidade Tiradentes 
por meio de uma nova tecnologia, o sistema monotrilho, onde trens com tração elétrica e 
pneus circulam em vigas-guias elevadas separadas entre si, construídas sobre o 
canteiro central do sistema viário principal.  

Esse prolongamento em monotrilho será construído ao longo dos eixos viários da região 
sudeste do município de São Paulo, constituído pelas avenidas: Prof. Luiz Ignácio de 
Anhaia Mello, Sapopemba, Ragueb Chohfi, Estrada do Iguatemi, Rua Márcio Beck e 
avenidas Souza Ramos e dos Metalúrgicos. 

A extensão da Linha 2 - Verde em monotrilho substitui o Expresso Tiradentes, corredor 
de ônibus já licenciado pela SPTrans para ser construído ao longo do mesmo sistema 
viário, e será executada em convênio entre o Estado, por meio da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo, e a Prefeitura Municipal de São Paulo. 

A empreendimento se estende desde a estação Vila Prudente até a estação Hospital 
Cidade Tiradentes, num total de 24,54 km, 17 estações e dois Pátios, além de duas 
subestações de energia elétrica. 

Linha 2 - Verde – Vila Prudente a Cidade Tiradentes 

 

O trecho inicial, entre as estações Vila Prudente e Oratório e Pátio Oratório, está em 
construção, tendo sido licenciado em âmbito estadual (Licença de Instalação (LI) No. 
83.475, expedida pela CETESB em 30/10/2009). 

O empreendimento ora em licenciamento consiste nos Trechos 2 e 3 do prolongamento 
da Linha 2 Verde, denominado neste RIMA por Linha 2 Verde Trecho Oratório – 
Cidade Tiradentes, com 21,78 km de extensão, 15 estações, um pátio de 
estacionamento e manutenção e duas subestações de suprimento de energia elétrica.    

O trecho em monotrilho terá integração com o restante da Linha 2 Verde (até Vila 
Madalena) na Estação Vila Prudente e por meio dela às toda rede metroviária e à Linha 
10 Safira da CPTM, na Estação Tamanduateí. Será integrada também com os 
corredores de ônibus municipais (Expresso Tiradentes, até Parque D. Pedro II e 
Sacomã, e linhas servidas pelos terminais Sapopemba, São Mateus e Cidade 

Trecho 1 
Vila Prudente – Oratório 
2,76 km 
2 Estações 

Trecho 2
 Oratório – São 
Mateus 
10,30 km 

Trecho 3
 São Mateus – Cid. Tiradentes 
11,48 km 
7 Estações 
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Tiradentes), e ao corredor intermunicipal ABD, operado pela EMTU a partir do Terminal 
São Mateus. 

O Trecho 2 em licenciamento, com 10,30 km, será implantado no canteiro central das 
avenidas Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Dr. Frederico da Costa Carvalho e 
Sapopemba, até o terminal São Mateus. Este trecho terá 8 estações localizadas nos 
canteiros centrais das avenidas e com acessos laterais em ambas as margens: São 
Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstoi, Vila União, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda 
da Juta e São Mateus. 

O Trecho 3 em licenciamento, com 11,48 km, se estende também pelos canteiros 
centrais da Avenida Ragueb Chohfi, Estrada do Iguatemi, Rua Márcio Beck, Avenida 
Souza Ramos e Avenida dos Metalúrgicos, até as imediações do Hospital Cidade 
Tiradentes. Este trecho terá 7 estações também situadas nos canteiros centrais e com 
acessos laterais em ambas as margens, sendo elas: Iguatemi, Jequiriçá, Jacu-Pêssego, 
Érico Semer, Márcio Beck, Cidade Tiradentes e Hospital Cidade Tiradentes. Neste 
Trecho 3 será construído o Pátio Ragueb Chohfi, situado na Avenida Ragueb Chohfi 
entre as estações Jacu Pêssego e Érico Semer, em terreno de indústria desativada.  

Duas subestações primárias de energia para suprimento do sistema também são objeto 
deste licenciamento, ambas com tensão primária de 88/138kV e secundária de 22kV: a 
primeira situada no Trecho 2, na av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello esquina com 
Rua Carlos Cesar, e a segunda no Trecho 3, na Rua André de Almeida, próximo do 
número 1740. 

O empreendimento será implantado em todo o seu percurso sobre o sistema viário 
existente ou a ser construído, não estando previstas obras viárias sob responsabilidade 
da Cia. do Metrô. Em cerca de 7,7 km ao longo do sistema viário onde se implantará o 
empreendimento há alguns segmentos com obras de duplicação sob responsabilidade 
da Prefeitura Municipal de São Paulo, em cronograma compatível com a implantação 
dos trechos da via elevada e das estações. 

Principais Características do Sistema 
Características Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Total 

Extensão (km)  2,76 10,30 11,48 24,54 
Nº estações  2 8 7 17 

Atual (sem Linha 2) 11 45 48 104 Tempo de viagem 
no trecho (min)  Com Linha 2  5 18 19 42 

A operação do sistema em monotrilho deverá ocorrer em 3 etapas, com a seguinte 
configuração: 
• primeira etapa: operação entre as estações Vila Prudente e São Mateus, com 10 

estações e utilização do Pátio Oratório;  
• segunda etapa: inclusão de 3 novas estações - Jacu-Pêssego, Cidade Tiradentes e 

Hospital Cidade Tiradentes, e do Pátio Ragueb Chohfi;  
• terceira etapa: operação integral do sistema, com a conclusão das últimas 4 

estações:  Iguatemi, Jequiriçá, Érico Semer e Márcio Beck. 

Os trens terão capacidade mínima de 1.000 passageiros (para lotação de 6 
passageiros/m2), com ar condicionado, acessibilidade plena, câmeras com gravação de 
imagens e condução automática. O carregamento máximo previsto é da ordem de 
40.278 passageiros/hora/sentido. A velocidade média comercial do sistema será de 
35km/hora. 



LAP - Nº.19/SVMA-G/2007 
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Equipamentos existente e proposto

Terminal Intermunicipal (Existente)

Terminal Municipal (Existente)

Terminal Municipal (Proposto)

 Márcio Beck
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Pátio

Linha 2 - Verde - Pátio Oratório até Hospital Tiradentes

Linha 2 - Verde - Vila Prudente - Oratório - Pátio Oratório

AV. RAGEB CHOHFI

Engenharia
PRIME

Data

Figura

Linha 2-Verde
Trecho Oratório/Cidade Tiradentes

Nov/2010
Estudo de Impacto Ambiental-EIA

Objeto do Licenciamento

Sem Escala  

Trecho 3

(1,84km)

Trecho 4

(12,0km)

Trecho 5

(9,0km)

Trechos Objeto do Licenciamento

LAI - Nº.03/DECONT-SVMA/2007 

Correspondência com Expresso Tiradentes 

Trecho 2 - Av. L. I. Anhaia Mello da  até a Av. Sapopemba / Av. Sapopemba até a 
                  Praça Felisberto F. Da Silva.

Rua Domingos Afonso

 Trecho  3 -  Av. Ragheb Chohfi, Estrada do Iguatemi, Rua Márcio Beck Machado,  
                     Av. Souza Ramos, Av dos Metalúrgicos. 
                  

Praça Felisberto F. Da Silva, 

Trecho 1
 

Trecho Licenciado

Licenciado
(LI nº.83.475 - 30/10/2009)

Linha 2-Verde
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Aspectos das Estações Projetadas e da Via Elevada  

 
 

 
Vista da via elevada 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA LINHA 2 VERDE – TRECHO ORATÓRIO – CIDADE TIRADENTES 

Objetivos e Justificativas do Empreendimento 
A Linha 2 - Verde Trecho Vila Prudente – Cidade Tiradentes em monotrilho incorpora 
à Rede Consolidada do Metrô um trecho considerado prioritário em termos de conexão 
da rede metroferroviária, contribui para desafogar as demais linhas próximas de 
saturação, e atende os critérios utilizados, de priorizar linhas e trechos de acordo com 
maior número de passageiros por km, menor investimento por passageiro incremental; 
menores impactos no carregamento da rede e menor custeio operacional. 

A estrutura civil do sistema a ser construído será leve, harmoniosa, atraente aos olhares 
do cidadão, percebida na paisagem não como um elemento intrusivo mas sim como 
parte de um conjunto moderno e dinâmico semelhante às estruturas dos sistemas já 
implantados nos grandes centros urbanos mundiais, como nas fotografias reunidas na 
página seguinte. 

Como toda nova infraestrutura urbana a ser implantada na cidade, o sistema monotrilho 
suscita expectativas quanto à sua funcionalidade e adequada inserção urbana. Como 
ainda não há um referencial nacional, associa-se ao empreendimento a imagem de 
estruturas viárias existentes, construídas em via elevada com fechamento de tabuleiro, 
tais como o Elevado Costa e Silva (o “minhocão”), as quais em nada se assemelham ao 
projeto proposto uma vez que, ao longo dos canteiros centrais, onde será implantado o 
Monotrilho, por ser este sistema constituído de vias elevadas separadas entre si com 
passagem de emergência central disposta de forma tal que não bloqueia a passagem da 
luz natural e chuva para o solo, serão adensados com vegetação e arborização nativa, 
de forma a garantir e aumentar a permeabilidade do solo e, em conjunto com o 
tratamento paisagístico e arborização das calçadas adjacentes às estações, constituir 
corredores verdes que conectem as áreas verdes ao longo do percurso, contribuindo 
também para expansão da avifauna regional. 

Estes corredores verdes também funcionarão como barreiras visuais proporcionando 
uma melhor qualidade ambiental e paisagística. A implantação do Monotrilho também 
contribuirá para a melhoria da circulação de veículos no local, diminuindo 
congestionamentos e melhorando a qualidade de vida da população local. 

O sistema em monotrilho da Linha 2 Verde, entre Vila Prudente e Cidade Tiradentes, 
reúne condições especiais para se constituir em uma oportunidade importante para 
demonstrar à sociedade as vantagens que o sistema pode oferecer para antecipar a 
expansão da oferta de transporte público, atender elevadas demandas de transporte, 
além de se inserir em um sistema viário formado por amplas avenidas, contribuindo para 
a requalificação urbana da região.      
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Exemplos de Sistemas Monotrilho em Grandes Cidades 

Tóquio, Japão 

  
Moscou, Rússia Osaka, Japão 

 
Sidney, Austrália 

Fonte: www.wikipedia.com e www.monorail.org 

A área de influência do empreendimento abrange a zona sudeste do município de São 
Paulo onde se destacam bairros populosos como Vila Prudente, São Lucas, 
Sapopemba, São Mateus e Cidade Tiradentes. Entre Vila Prudente e Cidade Tiradentes 
existem vários conjuntos habitacionais, como Santa Etelvina, Cidade Tiradentes, 
Mascarenhas de Morais, Teotônio Vilela e Cohab Juscelino, que apresentam alto índice 
de adensamento e crescimento populacional.  

O sistema vai atender diretamente uma população estimada em mais de 1,5 milhões de 
habitantes, tendo como principal característica urbana ser uma região dormitório, com 
carência de infraestrutura de transporte coletivo e dificuldades de deslocamentos da 
população que percorre, diariamente, grandes distâncias, principalmente para trabalhar, 
como os 32 km que distanciam o Bairro de Cidade Tiradentes ao Centro da região 
metropolitana, que, junto com o Centro Expandido da RMSP, são as principais áreas 
geradoras de empregos.   
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Outra característica observada é que a maior parcela dos deslocamentos realiza-se no 
percurso das avenidas Aricanduva, Sapopemba, Iguatemi, Carrão, Oratório e Estrada de 
Vila Ema, em grande parte se constituindo em percursos tortuosos e congestionados, 
que interligam a Região Leste ao principal eixo de transporte coletivo de alta 
capacidade, a Linha 3 - Vermelha do Metrô e o Expresso Leste, atual Linha 11 – Coral 
da CPTM, e os corredores das avenidas Radial Leste e Celso Garcia, situados no norte 
da zona leste. Com isso essa população percorre em seus percursos para trabalho ou 
estudo, trajetos mais longos, demorados e de percurso negativo. 

Além da redução do tempo de viagem, regularidade, conforto e da flexibilidade de 
acesso à cidade oferecida aos futuros usuários, a ligação proposta evitará que grande 
parcela de deslocamentos provenientes da Zona Leste utilize as sobrecarregadas Linha 
3 – Vermelha do Metrô e Linha 11 – Coral da CPTM.  

Por outro lado, as avenidas Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Sapopemba e Ragueb 
Chohfi formam um extenso eixo viário na Zona Leste com excelente característica física, 
porém, subutilizado para o transporte coletivo, dada a falta de ligação mais eficiente com 
o sistema metroferroviário.  

O trecho completo em monotrilho, entre Vila Prudente e Cidade Tiradentes terá 24,54 
km de extensão, implantado no canteiro central de avenidas como Prof. Luiz Ignácio 
Anhaia Mello, Sapopemba e Ragueb Chohfi, entre outras, que apresentam 
características físicas e urbanas adequadas para a construção do empreendimento em 
vias elevadas. Este eixo viário constitui um corredor complementar aos existentes de 
ligação da Zona Leste com o ao centro metropolitano, e serve a bairros populosos e 
grande número de conjuntos habitacionais.  

As 17 estações do empreendimento atenderão a demanda lindeira e a integração com 
as linhas de ônibus da região, principalmente nos terminais existentes de Cidade 
Tiradentes, São Mateus, Sapopemba e Vila Prudente e, nas demais estações, com as 
linhas locais e de passagem. Em São Mateus se integrará ao Corredor São Mateus – 
Jabaquara da EMTU, com acesso fácil à região do ABC, e beneficiará também as áreas 
norte dos municípios de Mauá, Santo André e São Caetano do Sul.  

Em Vila Prudente a integração ocorrerá com a Linha 2 - Verde convencional do Metrô, 
com o Expresso Tiradentes e com o Corredor Paes de Barros e com a futura Linha 15 -
Branca, proporcionando acesso à toda rede metroferroviária, e flexibilidade de 
deslocamentos, gerando significativa redução do tempo de viagem dos usuários da 
Região Leste.  

Prevêem-se os seguintes benefícios advindos da implantação do empreendimento, em 
relação ao antigo Expresso Tiradentes: 

• Aumento da capacidade de tranposrte  

A demanda prevista para o Corredor de Ônibus Expresso Tiradentes era de 240 mil 
passageiros/dia. O sistema proposto, em monotrilho deverá atender cerca de 550 mil 
passageiros/ dia (ano base 2014).  

• Redução do tempo de viagem  

De acordo com a pesquisa OD/2007, o tempo médio de deslocamento entre a Cidade 
Tiradentes e a área central de São Paulo é da ordem de 120 minutos. Com a 
implantação do monotrilho, este tempo será reduzido para cerca de 42 minutos, além de 
maior confiabilidade proporcionada pelo uso de via exclusiva, não sujeita às 
interrupções por cruzamentos em nível e outras ocorrências no tráfego local de veículos. 

• Redução de impactos ao meio ambiente:  

O sistema proposto reduz impactos relativos as emissões atmosféricas pois substitui 
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ônibus a diesel por veículos com tração elétrica, menor emissão de ruído pelo uso de 
motores elétricos e por rodar sobre pneus, não havendo contato metálico roda-trilho que 
é a maior fonte de ruído em sistemas metroferroviários.  

Além disso as estruturas civis são delgadas e leves, e por ser implantada em vias com 
canteiro central e afastamento das edificações ao longo dos eixos viários escolhidos, a 
Linha 2 – Verde Vila Prudente – Cidade Tiradentes em monotrilho tende a induzir 
significativo processo de qualificação urbana da região leste, conforme previsto no Plano 
Diretor Estratégico 2002-2012 e nos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras 
de Vila Prudente, São Mateus, Aricanduva e Cidade Tiradentes (2004).  

As Funções Principais do Prolongamento da Linha 2 Verde 
A Linha 2-Verde Vila Prudente – Cidade Tiradentes em monotrilho, no traçado 
selecionado, apresenta três funcionalidades que a destacam no contexto do serviço de 
transporte coletivo da região Leste de São Paulo:  

(i) a função captadora dos fluxos de viagens de transporte coletivo por ônibus ou 
motorizados individuais que utilizam os vários eixos viários com origem no extremo da 
zona leste rumo ao centro expandido: Avenidas Aricanduva, Sapopemba, Iguatemi, 
Carrão, Oratório e Estrada de Vila Ema, que em grande parte se constituem em 
percursos tortuosos e congestionados, que interligam a Região Leste ao principal eixo 
de transporte coletivo de alta capacidade, a Linha 3-Vermelha do Metrô e ao Expresso 
Leste, atual Linha 11 – Coral da CPTM, e às avenidas Radial Leste e Celso Garcia. 
Essas demandas serão interceptadas já na área sudeste pelas estações do 
prolongamento da Linha 2 Verde, sendo que aquelas que se dirigem à porção sudoeste 
do centro expandido e ao centro histórico, passarão a realizar viagens diretas a esses 
destinos. 

(ii) a função articuladora dentro da Rede Metropolitana de Transportes, fortalecendo o 
conceito de malha metroviária, uma vez que possibilitará o acesso à Linha 1 - Azul e às 
futuras Linha 4 - Amarela, Linha 5 – Lilás e Linha 15 - Branca, do Metrô, assim como à 
Linha 10 - Turquesa da CPTM na estação Tamanduateí, e ainda ao Expresso 
Tiradentes, da SPTrans, permitindo a conexão de grandes pólos de concentração de 
empregos como o Centro Histórico, o Centro Expandido (Av. Paulista), a Região de 
Santo Amaro e o eixo Faria Lima-Berrini.  

(i) a função distributiva do fluxo concentrado de passageiros que hoje ocorre na ligação 
radial do serviço metroferroviário (Linha 3 - Vermelha, Linha 11 - Coral) que leva essas 
linhas ao limite de saturação e conforto aos usuários. Ela permitirá atender de forma 
direta as demandas da área sudeste da RMSP que se dirigem ao centro expandido e ao 
centro histórico, evitando viagens com percursos negativos e conexões mais longas 
desde o centro até o destino final. 

As estações foram localizadas levando em consideração os aspectos referenciais de 
demanda prevista, distância entre estações; uso e ocupação do solo no entorno 
imediato e na área de influência direta com raio de 600 m; relevo; áreas disponíveis; 
espaços e equipamentos públicos existentes; instituições e conexão com o sistema de 
transporte público e percursos de deslocamento com bicicletas da região.  

A implantação das estações respeita, também, as áreas onde já existem terminais de 
ônibus, como em Vila Prudente, Sapopemba, São Mateus e Cidade Tiradentes, 
contribuindo para aumentar a conectividade e acessibilidade à cidade.  

Em função da localização do traçado, a implantação das estações restringiu-se a áreas 
mais planas, nas calhas das principais avenidas da região, com acessos em ambos os 
lados das avenidas, conduzindo os usuários diretamente das calçadas até a plataforma, 
através de equipamentos de circulação vertical, constituindo-se em espaços plenamente 
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acessíveis.  

Benefícios  

• Redução do Custo Operacional do transporte:  
23,24% de redução do custo operacional no modo ônibus, e  
14,85% maior no modo auto. 

• Redução dos Tempos de Viagens 
15,7% de redução nas horas/ano despendidas em viagens a trabalho,  
14,8% nas horas/ano despendidas em viagens a negócios e 
 5,1% em outras atividades. 

• Redução do Número de Acidentes 
2,06% de redução de vítimas totais, sendo 0,46% nas vítimas fatais e 1,6% nos 
feridos; 
0,98% de redução dos acidentes sem vítimas. 

• Redução de Consumo de Combustíveis 
7,9% de redução no consumo de diesel e de 11,8% no consumo de gasolina, 
equivalentes a R$ 86,7 milhões por ano. 

• Redução de Poluentes 
Redução anual de 1,32% para CO, HC, MP e SOx e de 1,39% para CO2. 

ALTERNATIVAS MODAIS E TECNOLÓGICAS 
O novo sistema proposto para a implantação da Linha 2 Verde Trecho Oratório - Cidade 
Tiradentes é uma nova tecnologia de transporte metroviário, o monotrilho, que 
substituirá o projeto anterior do Corredor de Ônibus Expresso Tiradentes.  

Este sistema de transporte apresenta capacidade de transporte suficiente para atender 
as demandas projetadas para a ligação proposta.  

Do ponto de vista comparativo com o Corredor Expresso Tiradentes, o sistema 
Monotrilho apresenta as seguintes vantagens: 
• A demanda prevista para o Corredor de Ônibus Expresso Tiradentes era de 240 mil 

passageiros/dia. Em razão da mudança do sistema, racionalização da implantação, 
otimização do percurso, da redução do tempo de viagem e do custo para o usuário, 
o Monotrilho deverá atender 550 mil passageiros/ dia, ano base 2014.  

• No corredor de ônibus, mesmo com pistas segregadas, mas no nível do sistema 
viário, o tráfego está sujeito a interferências viárias, como cruzamentos 
semaforizados, acidentes e congestionamentos em geral, conflitando com a principal 
atratividade do sistema Monotrilho que é a rapidez e confiabilidade. 

• As condições viárias e de tráfego na região tornam extremamente difícil a 
implantação do corredor de ônibus, pois exigirá a segregação de duas pistas de 
tráfego geral das vias suporte para serem ocupadas pela pista exclusiva de ônibus 
em região com escassez de vias apropriadas no traçado selecionado. 

• Outros modos de transporte (trólebus, bonde, etc.) que trafeguem no nível do 
sistema viário terão as mesmas limitações dos ônibus em pistas exclusivas e, 
portanto, pouca atratividade. 

Considera-se o Sistema Monotrilho como sendo um trem com tração elétrica e 
sustentação por pneus, que se desloca sobre uma viga-guia, com pneus laterais para 
guia e estabilização. Considera-se como viga-guia o elemento que permite o 
deslocamento estável do Material Rodante, e é sustentada por pilares, constituídos por 
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fuste e capitel ou fuste e travessa, os quais transmitem as cargas do trem e das vigas 
para as fundações e que atende os parâmetros de traçado definidos em projeto.  

Foram feitas pesquisas e levantadas informações para auxiliar na definição de um 
sistema (tecnologia) que pudesse desempenhar as funções preconizadas para a ligação 
proposta, visando cumprir as seguintes expectativas operacionais: 
• Ser um sistema de média capacidade compatível com o incremento de demanda 

que ocorrerá com a implementação das fases operacionais; 
• Ter desempenho de velocidade média acima de 35 km por hora, compatível com as 

funções de rede de metrô; 
• Ser propício à operação em pequenos intervalos, adequando-se a incrementos de 

demanda e tempo de espera reduzido nas estações. 
• Oferecer regularidade, confiabilidade e segurança. 
• Ter adequada acessibilidade às estações, comodidade nas transferências e 

integração tarifária através de bilhetes eletrônicos. 

Considerando ainda as diretrizes do traçado proposto para o prolongamento da Linha 2 
Verde que passa por espigões, vales e áreas residenciais, a tecnologia definida para o 
sistema em estudo deverá oferecer alguns padrões técnicos imprescindíveis: 
• Características dinâmicas (aceleração, frenagem, vibração) compatíveis com o 

desempenho e conforto esperado; 
• Inserção ambiental urbana “amigável” no que se refere ao nível de ruído, intrusão 

visual e efeito sombra da estrutura e propícia a uma concepção arquitetônica 
estética e agradável. 

Procurando atender aos referidos pressupostos, foram avaliadas alternativas modais e 
tecnológicas de metrô-leve, visando definir aquela mais adequada. Os estudos revelam 
que a solução do Monotrilho ganha evidência por reunir melhor qualificação para 
inserção de soluções elevadas que resultam em melhor relação custo/benefício para o 
transporte de demandas de média capacidade, além de serem mais harmoniosas 
ambientalmente que tecnologias mais robustas e pesadas. 

Comparação entre Modos de Transporte 

Ônibus em Pista Elevada 
• A vantagem desta solução é garantir a total segregação do tráfego de ônibus em 

relação ao tráfego geral e, portanto, assegurar a necessária rapidez e confiabilidade. 
• Corredores de ônibus, mesmo que operem em pista elevada, além dos problemas 

de construção da pista elevada, requerem tabuleiros maiores para suportar duas 
pistas com larguras em torno de 7,5 a 8 metros e pilares igualmente largos, os quais 
demandam grande espaço para implantação no canteiro central das vias, e sua 
ocupação consumiria uma faixa de tráfego geral, não permitindo o plantio de árvores 
sobre esta.; 

• Nas estações terminais, no caso de corredor de ônibus elevado, o elevado teria que 
descer ao nível do viário local, impactando negativamente as condições de 
circulação e tráfego na região.   

• Para que haja a possibilidade de retorno nas pistas elevadas, o tabuleiro terá que 
ser alargado para permitir a manobra de retorno dos ônibus e, com isso cria-se um 
impacto visual negativo de grandes proporções, além de exigir desapropriações 
maiores para sua construção.  



 

                                                         RT-2.00.00.00/8N4-012           RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 
 

14

Metrô Convencional 
A tecnologia de metrô convencional é um sistema pesado, de alta tecnologia e com 
prazo relativamente longo de construção. Implica em maior volume de desapropriação 
necessárias para implantação de estações, poços de ventilação e saídas de emergência 
(metrô subterrâneo), além de área para pátio de estacionamento e manutenção de trens 
muito maior que para o monotrilho. 

A produção de vibrações e ruídos, originados do contato roda - trilho são altos e devem 
ser mitigados por meio de aplicação de dispositivos específicos (massa mola e barreiras 
acústicas). 

Ao compararmos o sistema monotrilho com um sistema subterrâneo, podemos destacar 
os diferentes impactos, como segue: 

• Impacto visual – presente no monotrilho e quase ausente no subterrâneo (apenas os 
acessos e torres de ventilação. 

• Ruído e vibração – ausente no monotrilho e presente no sistema subterrâneo, uma 
vez que o primeiro se movimenta sobre pneus enquanto que o segundo se 
movimenta com rodas de aço sobre trilho. Este contato gera ruído e vibração que 
demandam um investimento enorme para sua mitigação. 

• Desapropriações – bastante reduzidas no monotrilho e maiores no sistema 
subterrâneo. O sistema subterrâneo requer a construção de poços de ventilação e 
saída de emergência a cada 382 metros, o que gera desapropriação de área para a 
sua construção e para canteiros necessários à obra. 

• Interferência no viário – durante a obra, o sistema subterrâneo necessita da 
interdição de importantes avenidas para a construção de Valas a Céu Aberto (VCA), 
para a construção de estações, para regiões de chaves de mudança de trilho (AMV), 
para conexão com outras linhas e para acesso aos pátios. O sistema monotrilho 
requer uma intervenção menor, por necessitar de menos canteiros de obra, e suas 
vigas-guia serem construídas em sistema pré-fabricado. 

• Tempo da obra – o sistema subterrâneo requer um tempo de construção de cerca de 
quatro anos. O monotrilho requer menos da metade do tempo. Isto significa menor 
interferência da obra na Área de Influência Direta (AID). 

Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT  
A capacidade oferecida por esse modal é compatível com os volumes de demanda 
previstos. Comparativamente ao Monotrilho, o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), 
provoca significativa interferência ambiental e apresenta custo elevado de implantação. 
Sua inviabilidade é principalmente relacionada à produção de ruído, decorrente do atrito 
roda-trilho, não sendo conveniente para o traçado definido que atravessa áreas 
residenciais.  

A produção de ruídos decorrentes do atrito roda-trilho traz incômodos à população das 
edificações lindeiras necessitando de medidas mitigadoras de alto impacto visual na 
paisagem urbana que torna a estrutura mais robusta observando-se que a diretriz de 
traçado definida, atravessa áreas residenciais.  

Veículo Automático Leve – VAL  
O Monotrilho e o VAL têm tecnologias que correspondem às expectativas operacionais 
mencionadas. Oferecem faixas de capacidade que podem variar a partir da utilização de 
dois carros até seis carros por composição, podendo acompanhar o crescimento da 
demanda de acordo com a implantação dos trechos. 
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Atendem a parâmetros de projetos de traçado mais favoráveis que aqueles tradicionais 
do metrô convencional, proporcionando mais flexibilidade à concepção do projeto, 
visando melhorar a inserção geométrica da estrutura de suporte do sistema e a 
implantação de pátios mais compactos. 

As duas tecnologias utilizam pneus para suporte e tração, proporcionando a emissão de 
ruídos abaixo dos demais sistemas e maior flexibilidade para vencer rampas acima de 
4% de declividade. Também ambas se equivalem quanto ao consumo de energia, 
quanto ao custo de sistemas e quanto ao custo operacional. 

Entretanto apresentam algumas diferenças notáveis: 
• A estrutura do Monotrilho contém duas “vigas trilhos” (ou vigas-guias) longitudinais 

separadas, cria um espaço vazado ao longo de todo traçado. Esta estrutura é bem 
adequada do ponto de vista ambiental por apresentar menor intrusão visual e 
permitir o plantio de árvores sob as vigas-trilho, eliminando o inconveniente efeito 
sombra provocado pelas estruturas cheias, cujos tabuleiros ocupam todo o espaço 
entre as vigas; 

• A estrutura do VAL tem o tabuleiro ocupando todo espaço entre as vigas, uma vez 
que o utiliza para instalação do trilho-guia e do terceiro trilho e, portanto, não 
apresenta a vantagem descrita para o Monotrilho com sua estrutura vazada que 
minimiza a obstrução visual e à claridade; 

• O custo de construção do VAL é aproximadamente 25% maior devido a sua 
estrutura mais ampla contendo o tabuleiro; 

• A construção do Monotrilho, além de menor custo, é mais simples e rápida sendo 
mais propícia à utilização de pré-moldados otimizando o tempo de construção. 

Tecnologia Monotrilho 
Nos estudos realizados para o Projeto Funcional da Linha 2 Verde Trecho Oratório -
Cidade Tiradentes, considerou-se que esta ligação deve ser realizada por um sistema 
de transporte monotrilho movido a energia limpa e renovável. O monotrilho causará 
menor impacto ao meio ambiente, seja em termos de ruídos, emissão de poluentes, ou 
obstrução visual e efeito sombra das estruturas de suporte. 

Adotaram-se como premissas básicas para o Sistema as seguintes: 
• Equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento; 
• o sistema monotrilho deverá ser movido a energia limpa e renovável e que cause 

menor impacto no meio ambiente, seja em termos de ruídos, sombras, obstrução 
visual ou emissão de poluentes. 

• Implantação do sistema em 3 trechos: Trecho 1 Vila Prudente - Oratório, com 2,76 
km; Trecho 2 Oratório - São Mateus, com 10,30 km; e Trecho 3, São Mateus - 
Hospital Cidade Tiradentes, com 11,48 km.  

• A capacidade de transporte exigida no projeto, deverá ser de 48.000 passageiros 
por hora e por sentido, em todos os trechos e em todas as fases de implantação;  

• Os trens deverão ter ar condicionado e engates automáticos e, na configuração final, 
capacidade para transportar 1.000 passageiros, no mínimo. Destes passageiros, 
pelo menos 12% deverão ser transportados sentados (120 assentos, sendo 2 para 
obesos) considerando-se o Nível de Conforto de 6 passageiros / m²; 

• A velocidade média deverá ser superior a 35km/h;  
• A velocidade operacional máxima deverá ser de 80km/h;  
• O intervalo máximo programado entre dois trens, em qualquer dia ou horário não 

poderá exceder a 5 minutos e, deverá ser previsto desvios de via (AMV) pelo menos 
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a cada 4 estações;  
• A operação deverá ser UTO – Unattended Train Operation;  
• Os ruídos para ambientes externos deverão estar em conformidade com o 

zoneamento, com a Lei 13885 de 25/08/2004 do município de São Paulo, e 
obedecer às normas NBR 10151 e NBR 10152;  

• Os viadutos, passarelas, estações e demais obras deverão ser o menos impactantes 
no ambiente em que estarão inseridos; a implantação, operação e manutenção do 
sistema de transporte deverá obedecer às normas e leis vigentes, assim como às 
diretrizes técnicas de projeto; 

• 54 trens com capacidade para 1.000 passageiros (6 pass/m²) e comprimento 
compatível (todas as portas do trem dentro da plataforma). 

• O projeto será embasado em diretrizes formuladas pela Comissão de Proteção à 
Paisagem Urbana (CPPU) no que se refere à inserção do Modal na Paisagem 
Urbana, conforme estabelece a Lei 14.223/2006 e o Decreto 50.822/2009. 

A figura a seguir ilustra um comparativo entre os modais corredor de ônibus e monotrilho 
elevado: a parte (a) apresenta a situação da via sem estas opções de transporte coletivo 
e as partes (b) e (c) justificam a escolha da tecnologia monotrilho elevado, uma vez que 
a solução corredor de ônibus requisitaria uma faixa adicional na via, necessitando mais 
desapropriações dos imóveis lindeiros, ocasionando maiores impactos sociais à região. 

Tecnologia Recomendada 
A tecnologia do monotrilho atende a parâmetros de projetos de traçado mais favoráveis 
que aqueles tradicionais do metrô convencional, para este trecho em licenciamento, 
proporcionando adequada solução à concepção do projeto, visando melhorar a inserção 
geométrica da estrutura de suporte do sistema no tecido urbano existente e a 
possibilidade de implantação de pátios mais compactos. Também se mostra mais 
favorável quanto ao consumo de energia, quanto ao custo de sistemas e operacional.  

Considerando o acima exposto o sistema proposto é fundamental para implementação 
da ligação em pauta, por criar condições propícias de ampliação da própria rede de 
metroviária, necessária para a articulação da rede sobre trilhos existente e planejada 
para a Região Metropolitana de São Paulo.  

Outros aspectos importantes para se adotar a tecnologia Monotrilho correspondem a 
seu custo de implantação, compatível com a capacidade de transporte estimada,, bem 
como ao menor tempo e menor impacto durante o período de implantação de obras, por 
ser mais adequada à utilização de pré-moldados.  

Portanto para o presente projeto considerou-se o Monotrilho como a tecnologia a ser 
adotada por apresentar esses aspectos positivos. A seguir são apresentadas imagens 
com exemplos de estruturas semelhantes à que será implantada. 
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Comparativo entre Modais: Corredor de Ônibus  e Monotrilho 

(a) Situação inicial do sistema viário 

(b) Implantação do Corredor de Ônibus: ampliação lateral para criação das pistas exclusivas para ônibus 

(c) Implantação do Monotrilho 
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Imagens de Sistemas Semelhantes 

 
Monotrilho em Kuala Lumpur, Malásia 

 
Ilustração da inserção do Monotrilho 

 
Ilustração da inserção do Monotrilho 
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ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 
A alternativa locacional da Linha 2 Verde Vila Prudente - Cidade Tiradentes seguiu o 
traçado anteriormente aprovado pela SVMA para o Corredor Expresso Tiradentes, uma 
vez que ele já havia selecionado o traçado mais conveniente. Para o corredor de ônibus 
a alternativa de menor impacto ambiental e social era a utilização de eixos viários já 
existentes nas diversas regiões atravessadas, em faixa segregada à esquerda da pista 
existente, o que representava, também, a alternativa de menor custo de implantação.  

O mesmo critério foi aplicado à localização das paradas e estações de transferência, 
também situadas no canteiro central dos eixos viários, em locais definidos segundo as 
demandas de passageiros e de integração entre linhas, evitando-se sempre que 
possível, na localização das paradas, desapropriações laterais, tendo em vista atender à 
diretriz de projeto de implantar uma faixa adicional nas paradas para permitir 
ultrapassagens de ônibus.  

Ao longo da Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Melo o traçado desenvolvia-se em faixa 
exclusiva à esquerda, sendo que apenas junto ao cruzamento com a Av. Salim Farah 
Maluf foi previsto um cruzamento em desnível. Buscava-se, assim, compatibilizar 
critérios técnicos de demanda com critérios de menor impacto social e menor custo de 
implantação, embora a criação de faixas exclusivas demandasse, por exemplo, alargar a 
Av. Ragueb Chohfi, a Estrada do Iguatemi e a Av. Souza Ramos. 

No caso da Linha 2 Verde Trecho Oratório - Cidade Tiradentes em Sistema Monotrilho, 
definida como alternativa ao Corredor de Ônibus Expresso Tiradentes, o sistema 
elevado libera ao tráfego ou mantém os canteiros centrais verdes existentes ao longo de 
todo o sistema viário sobre o qual será implantado. 

As principais alterações entre ambos os traçados são: (i) a utilização apenas da Av. Dr. 
Frederico Costa Carvalho, ampliada pela PMSP, para ligação entre as avenidas Prof. 
Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Sapopemba, em vez do binário que esta via faria com a 
Rua Milton da Cruz; e, (ii) a extensão da linha em monotrilho até o Hospital Cidade 
Tiradentes, que seguirá pela Av. dos Metalúrgicos, que também será ampliada pela 
PMSP. 

A implantação do monotrilho em elevado, no eixo das avenidas reduz as 
desapropriações apenas às áreas laterais para a implantação dos acessos às estações, 
além de edifícios de apoio e pátios.  

A inserção do sistema no meio urbano não inviabiliza a execução de outros projetos 
previstos ao longo do traçado.  
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CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA 
Os estudos de demanda para a Linha 2 Verde Vila Prudente - Cidade Tiradentes são 
apresentados para o ano horizonte 2014, uma vez que nos anos programados para a 
implantação das alternativas, os cenários de oferta de transporte diferem e os resultados 
não seriam comparáveis.  

Carregamento Total da Linha 2 Verde Trecho Oratório – Cidade Tiradentes (2014)  
DEMANDA  

Ligação  Hora 
Pico 

Manhã 
Diário 

Carregamento 
(passageiro/ 
hora/sentido) 

Trecho 
Crítico Estações Consideradas 

Vila Prudente-São 
Mateus  
10 Estações  

44.245 339.820 33.330 São Lucas-
Oratório 

Vila Prudente, Oratório, São 
Lucas, Camilo Hadad, V.Tolstoi, 
Vila União, Jardim Planalto, 
Sapopemba, Fazenda da Juta, 
São Mateus  

Vila Prudente-
Hospital Cidade 
Tiradentes.  
13 estações 

65.008 499.260 39.816 São Lucas-
Oratório 

Vila Prudente até São Mateus, 
Jacu-Pêssego, Cidade Tiradentes 
e Hospital Cidade Tiradentes.  

Vila Prudente-
Hospital Cidade 
Tiradentes.  
17 Estações 

71.656 550.320 40.278 São Lucas-
Oratório 

V.Prudente até S.Mateus, 
Iguatemi, Jequiriçá, Jacu-
Pêssego, Érico Semer, Márcio 
Beck, Cidade Tiradentes e 
Hospital Cidade Tiradentes.  

Fonte: Metrô 2010 – Diretrizes Básicas de Projeto 
 
Os gráficos a seguir mostram o detalhamento das estimativas de demanda com o 
carregamento em cada trecho entre estações nas 3 etapas de implantação operacional. 
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Carregamento - Etapa 2
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Carregamento - Etapa 3
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Com relação à distribuição dos passageiros embarcados e desembarcados conforme a 
origem ou o destino, as simulações para o pico da manhã mostram que:  

• mais da metade dos passageiros embarcados (56%) são provenientes de áreas 
do entorno das estações (demanda lindeira); destacam-se os embarques 
realizados na Estação Hospital Cidade Tiradentes (mais de 6.500 embarques 
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lindeiros), estações São Mateus e Érico Semer, ambas com mais de 3.000 
embarques lindeiros, seguidas da Estação Márcio Beck, com mais de 2.000 
embarques lindeiros. Esses números mostram a elevada densidade demográfica 
das áreas no entorno das estações projetadas. 

• cerca de 37% dos embarques procedem de integração com sistema de ônibus, 
dos quais se destacam a Estação São Mateus (onde há dois terminais de 
integração com ônibus) com quase 6.000 embarques integrados, e as estações 
Sapopemba e Jacu-Pêssego, ambas com mais de 2.500 embarques integrados.  

• apenas 7% dos embarques são provenientes do sistema metroviário, todos 
embarcados na Estação Vila Prudente. 

• no desembarque, a grande maioria dos passageiros se destina à integração com 
o metrô (68%), para acessar diferentes pólos de emprego no centro e centro 
expandido. 

• cerca de 21% dos desembarques têm por destino as áreas lindeiras das 
estações, nos vários sub-centros ou pólos locais existentes ao longo dos eixos 
viários atravessados pela Linha; 

• cerca de 11% dos passageiros desembarcados vão completar sua viagem por 
meio da integração com o sistema de ônibus. 

Distribuição dos Passageiros Transportados pela Linha 2 Verde Trecho Vila 
Prudente – Cidade Tiradentes na hora pico da manhã 
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TRAÇADO DA LINHA 
Apresenta-se na sequência a descrição detalhada do traçado escolhido para a Linha 2 
Verde Trecho Oratório - Cidade Tiradentes em monotrilho, que pode ser visualizado nas 
figuras a seguir.  





























 

                                                         RT-2.00.00.00/8N4-012           RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 
 

24

O traçado da Linha 2 Verde em monotrilho tem início na Estação Vila Prudente situada 
na confluência da Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello com a Rua Ibitirama, integrada 
ao metrô e ao Terminal do Expresso Tiradentes da PMSP/SPTrans. Após a Estação Vila 
Prudente, o traçado segue por cerca de 2,15 km pelo eixo do canteiro central da Av. 
Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, até o cruzamento com a Rua Visconde de Goiana, 
onde se localiza a Estação Oratório, a qual será posicionada sobre o eixo da avenida, 
com acessos laterais. Junto a esta estação será construído o edifício de apoio 
operacional, em área localizada entre as ruas Nupeba e São Gotardo.  

Após a Estação Oratório, o traçado segue o eixo da Av. Professor Luiz Ignácio Anhaia 
Mello, e o Monotrilho será implantado no meio do canteiro central, até encontrar o 
cruzamento com a Av. Oratório, a partir de onde saem as vias de acesso ao Pátio 
Oratório, à direita. Até este ponto, tem-se o denominado Trecho 1. 

Desde a Estação Oratório o traçado percorre um trecho de 1,92 km, até encontrar a 
Estação São Lucas, situada entre as ruas Dr. Gomes Sales Jr. e Francisco Fett.  

A partir da Estação São Lucas, o traçado prossegue por 964 m pelo mesmo eixo da Av. 
Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, até encontrar a Estação Camilo Haddad, 
situada entre as ruas Camilo Haddad, Monsenhor João de Oliveira e a Pça. Prof. Julio 
Scantiburgo. A cerca de 100 metros antes desta estação encontra-se uma linha de 
transmissão de alta tensão, que deverá ser alteada para permitir a passagem do 
monotrilho. Junto a esta linha de transmissão será implantada uma subestação primária 
para alimentação dos trechos 1 e 2 da linha, em área localizada à Av. Luiz Ignácio de 
Anhaia Mello esquina com a Rua Augusto Lobo.  

A partir da Estação Camilo Haddad o traçado continua por 1,13 km, sempre 
condicionado ao traçado da Av. Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello até encontrar a 
Estação Vila Tolstoi, situada entre as ruas Angelical do Piauí e Tapiramuta.  

A partir da Estação Vila Tolstoi, o traçado continua pelo eixo da mesma avenida por 
cerca de 1,14 km, até a confluência com a Rua Tristão de Alencar Araripe, local onde 
será construída a Estação Vila União, situada entre as ruas Tristão de Araripe e 
Alexandre Galera.  

O traçado prossegue, a partir da Estação Vila União, por um trecho de 
aproximadamente 974 metros, até a confluência com a Av. Dr. Frederico Martins da 
Costa Carvalho, quando deflete à esquerda e novamente à direita, em curva reversa, 
para acessar a Av. Sapopemba, por onde percorre cerca de 350 metros, até encontrar a 
Estação Jardim Planalto, situada entre as ruas Milton da Cruz e Sanguina.  

A partir da Estação Jardim Planalto, o traçado prossegue pelo eixo da Av. Sapopemba 
por cerca de 1,07 km até a confluência com a Av. Arq. Vilanova Artigas, onde se localiza 
a Estação Sapopemba, situada ao lado do terminal Sapopemba da SPTrans.  

A partir da Estação Sapopemba, o traçado continua seguindo o eixo da Av. Sapopemba 
por cerca de 1,36 km, por um percurso praticamente plano, até alcançar a Estação 
Fazenda da Juta, situada entre as ruas Augustin Liberti e Benjamin de Tudela.  

A partir da Estação Fazenda da Juta, o traçado percorre cerca de 500 metros, pelo eixo 
da Av. Sapopemba até encontrar uma linha de transmissão de alta tensão, que deverá 
ser alteada para permitir a passagem do monotrilho. Prossegue pela mesma avenida 
por mais 800 metros, até encontrar a Estação São Mateus, situada ao lado da Praça 
Felisberto Fernandes da Silva. Neste local, fará transferência intermodal com o sistema 
ônibus municipal e metropolitano. Neste trecho, percorre cerca de 1,37 km.  

Neste ponto encerra-se o denominado Trecho 2 e tem início o Trecho 3 



 

                                                         RT-2.00.00.00/8N4-012           RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 
 

25

O traçado cruza a Praça Felisberto Fernandes da Silva e entra no eixo da Av. Ragueb 
Chohfi, percorrendo esse corredor por cerca de 1,66 km até encontrar a Estação 
Iguatemi, situada na esquina da Rua André de Almeida.  

A partir da Estação Iguatemi o traçado continua percorrendo o eixo da Av. Ragueb 
Chohfi por cerca de 800 metros, onde encontra outra linha de transmissão de alta 
tensão, que deverá ser alteada para permitir a passagem do monotrilho. Nessa região, 
próximo da Subestação Leste da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 
Paulista - CTEEP, será implantada a segunda subestação primária, para alimentação do 
Trecho 3, em terreno com área aproximada de 5.250 m2 nas imediações do número 
1.740 da Rua André de Almeida. Prosseguindo pela Av. Ragueb Chohfi, o canteiro 
central da avenida se alarga, e logo após o traçado percorre mais 400 metros até a 
Estação Jequiriçá, situada junto à Rua João Maciel. Neste trecho percorre cerca de 2,15 
km.  

Após a Estação Jequiriçá, o traçado percorre cerca de 1,30 km, até encontrar a Estação 
Jacu-Pêssego, situada próximo à Av. Jacu-Pêssego e Rua Confederação dos Tamoios.  

O traçado prossegue pelo eixo da Av. Ragueb Chohfi por cerca de 1,90 km, chegando 
na estação Érico Semer, situada junto à Rua Érico Semer. Neste percurso, encontra-se 
o acesso ao Pátio Ragueb Chohfi, entre as ruas Luísa de Jesus Ferreira e Profº Pedro 
Antonio Pimentel.  

Após a Estação Érico Semer, o traçado percorre cerca de 600 metros pelo eixo da Av. 
Ragueb Chohfi até a confluência com a Estrada do Palanque, deflete à esquerda em 
curva suave para acessar a Estrada do Iguatemi, por onde percorre por mais 1.200 
metros até a Estação Márcio Beck, situada próximo da confluência da Rua Márcio Beck 
Machado, em frente à Subprefeitura de Cidade Tiradentes. Neste trecho, percorre cerca 
de 1,80 km.  

Após a Estação Márcio Beck, o traçado percorre cerca de 100 metros pelo eixo da 
Estrada do Iguatemi até a confluência com a Rua Márcio Beck Machado, onde deflete à 
direita e percorre mais 400 metros pelo eixo desta via até a confluência com a Av. 
Souza Ramos, quando deflete novamente à direita para acessar o eixo desta avenida, 
percorrendo mais 330 metros até alcançar a Estação Cidade Tiradentes, situada ao lado 
do Terminal Cidade Tiradentes, da SPTrans. Nesse trecho percorre cerca de 832 
metros.  

Saindo da Estação Cidade Tiradentes, o traçado faz uma longa curva reversa e alcança 
o eixo da Av. dos Metalúrgicos, por onde percorre cerca de 1,86 km, até o encontro com 
a Estação Hospital Cidade Tiradentes, situada junto à Rua Bernardino Luini. Esta 
estação marca o final da linha em questão.  

A figura a seguir mostra o esquema unifilar com o traçado, os trechos e as etapas 
operacionais da Linha 2 Verde Vila Prudente-Cidade Tiradentes.  
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Esquema Unifilar da Linha 2 Verde – Trecho Vila Prudente – Cidade Tiradentes 
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VIA ELEVADA 
A Via Permanente terá as seguintes características geométricas: 

• Raio mínimo nas vias –  
 Curva horizontal: desejável de 100m; mínimo de 70m; 
 Curva Vertical: desejável de 2.000m; mínimo de 1.000m; 

• Raio mínimo nas plataformas: 500m;  
• Rampa máxima nos trechos: 6%;  
• Rampa máxima nas plataformas: 1%;  
• Rampa máxima em pátios e estacionamentos: 0,5%. 

A via elevada será constituída pelos seguintes elementos estruturais: 

• Fundações: estacões ou estacas raiz de concreto armado moldados in loco, 
coroadas por bloco de fundação em concreto armado; 

• Pilares: em concreto armado, distantes a cada 30m aproximadamente, para 
acomodar-se ao sistema viário; terão aspecto estético e volumetria conforme a 
figura a seguir, sobre o qual se apoiarão a passagem de emergência e as duas 
vigas-guias por onde circularão os trens. 

• Vigas-guia em concreto pré-moldado armado e protendido. 

No projeto do traçado em perfil devem ser contemplados os aspectos estéticos e 
volumétricos dos pilares representados na figura a seguir, definindo-se para cada 
trecho, uma altura ideal para o elevado, de modo a reduzir o efeito sombra e a 
obstrução visual, bem como, permitir a possibilidade de plantio arbóreo linearmente à 
distribuição dos pilares e abaixo das vigas-guia. 

Para a inserção dos pilares do elevado no eixo das avenidas, considerou-se como 
necessária uma largura mínima de 2,50 m nos canteiros centrais, resultado da soma do 
diâmetro do pilar e do espaço necessário para implantação de muretas de proteção 
contra colisões dos veículos (defensas tipo new jersey). 

Para a passagem do tráfego de veículos sob as estrutura projetadas (elevados, 
passarelas e mezaninos das estações), adotou-se um gabarito mínimo de 5,50 m para 
vias arteriais e de 6,20 m para as vias expressas ou com potencial para o trânsito de 
cargas especiais.  
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Detalhes dos Pilares da Via Elevada 

 

 

Nota: Estes desenhos são apenas ilustrativos da estrutura da via elevada para o sistema monotrilho. Alterações de 
projeto podem ocorrer devido a especificidades do empreendimento 
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Aparelhos de Mudança de Via (track-switch) 
Aparelho de Mudança de Via ou Track-Switch é o conjunto de componentes (elétricos, 
eletrônicos, mecânicos e eletromecânicos) necessários para direcionar o percurso do 
material rodante (trem) para as vias correspondentes aos trajetos determinados pela 
operação: troca de via em estações terminais, desvios da via principal para acesso aos 
pátios, desvios entre vias em situações de emergência ou outras manobras 
operacionais. O acionamento elétrico e a inexistência de descontinuidades na superfície 
de rolamento faz com que o nível de ruído nessas regiões seja o mesmo dos trechos de 
via corrida 
 

Estações 
No projeto das estações procurou-se desenvolver um modelo padrão com plataformas 
centrais e estrutura independente da via permanente. Sua planta tem desenho ovalado 
e sua curva corresponde ao raio adotado para o traçado da via no trecho da estação 
(500 m). 

A estação padrão proposta situa-se em elevado e apresenta plataforma central com 
largura variando entre 7,20 m e 12,80 m (pela variação do raio de 500 m em relação ao 
eixo longitudinal da estação). 

O mezanino situa-se aproximadamente a 7,0 m acima do nível da rua, de modo a 
garantir um gabarito viário mínimo para o tráfego de cargas especiais (6,20 m). As 
plataformas encontram-se a cerca de 15 m acima do logradouro. Nesta situação, 
considerou-se um pé direito mínimo de 3,5 m para o mezanino mais os espaços 
necessários à sustentação das plataformas. No mezanino estão localizados os 
bloqueios, Sala de Apoio ao Usuário – SAU (com bilheteria e controle operacional) 
sanitários e sala técnica, com aproximadamente 100 m². Além das escadas fixas, as 
estações dispõem de escadas rolante, elevador e sistema de portas automáticas em 
toda a extensão da plataforma.  

Os acessos encontram-se em ambos os lados das vias onde está implantada a estação, 
se conectam ao mezanino por meio de passarelas e possuem, em cada um deles, duas 
escadas rolante, uma escada fixa e um elevador. Além da estação propriamente dita, foi 
prevista a implantação de um edifício de apoio operacional adjacente a um dos acessos.  

Este edifício de apoio operacional conta com áreas para a instalação de 
transformadores, grupo gerador diesel, salas técnicas, reservatórios d'água e salas 
operacionais. A configuração básica deste edifício está representada na figura seguinte 
e permite a sua implantação de forma plena ou parcial, dependendo da necessidade 
sistêmica e operacional a ser estabelecida. 

Nas estações serão previstas áreas para embarque e desembarque de passageiros, 
tanto de usuários de transporte público, como particular e locais para guarda de 
bicicletas e paraciclos em atendimento à lei 14.266/2007, bem como acessibilidade a 
estacionamentos de veículos. A seguir mostram-se vistas da arquitetura da estação tipo. 
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Configuração Básica do Edifício de Apoio Operacional 

 

Estação Tipo – Vista do Mezanino e linha de bloqueios 

 
 

As estações possuem dois acessos, exceto aquelas em que estão previstos terminais 
de ônibus junto ao canteiro central sob a estação, onde deverá ser instalado mais um 
acesso por plataforma do terminal (Estações Vila Prudente e São Mateus). Em cada um 
dos acessos são considerados no mínimo uma escada fixa e duas rolantes, além de um 
elevador para utilização de pessoas com necessidades especiais. A escada fixa tem 
largura de 2 metros, equivalente a três módulos de 60 cm mais 20 cm de corrimão 
lateral, e que atende 2.400 passageiros/hora. A escada rolante deverá ter capacidade 
“pesada” (heavy duty), que atende a 9.000 passageiros/hora.  

Os espaços públicos das estações atendem plenamente às normas técnicas e 
legislação de acessibilidade vigente, por meio de disponibilização aos seus usuários de 
escadas rolante, elevadores e sinalização podo-tátil. Estes dispositivos encontram-se 
instalados em todos os níveis das estações, inclusive nos acessos. Destaca-se, 
também, que a condição de acessibilidade disponibilizada à população lindeira permite a 
segura e livre travessia sobre os viários existentes, durante o período de operação 
comercial do Metrô, uma vez que as passarelas que advém dos acessos estarão 
localizadas em área não tarifada. 

Edifício de Apoio

Estação 

Acesso 
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Localização das Estações  
As estações da Linha 2 - Verde Trecho Vila Prudente – Cidade Tiradentes em 
monotrilho foram localizadas levando em consideração os aspectos referenciais de 
demanda prevista, integração com sistema de ônibus, distância entre estações; uso e 
ocupação do solo no entorno imediato e na área de influência direta com raio de 600 m; 
relevo; áreas disponíveis; espaços e equipamentos públicos existentes; instituições e 
conexão com o sistema de transporte público e percursos de deslocamento com 
bicicletas da região.  

Estação Via Local 
Estação São Lucas  entre as ruas Dr. Gomes Sales Jr. e Francisco Fett. 

Estação Camilo Haddad ruas Camilo Haddad, Monsenhor João de Oliveira e a Pça. 
Prof. Julio Scantiburgo 

Estação Vila Tolstoi  entre as ruas Nadia e Tapiramuta. 
Estação Vila União  

Av. Prof. Luiz Ignácio de 
Anhaia Mello 

entre as ruas Emilio Jafet Filho e Rosabela da Silva. 
Estação Jardim Planalto entre as ruas Milton da Cruz e Sanguina. 

Estação Sapopemba  Entre Av. Arq. Vilanova Artigas e R. Cristóvão de 
Vasconcelos 

Estação Fazenda da Juta  entre as ruas Augustin Liberti e Benjamin de Tudela. 

Estação São Mateus  

Av. Sapopemba 
a leste da Pça. Felisberto Fernandes da Silva, sobre o 
Terminal da SPtrans e ao lado do Terminal Metropolitano 
São Mateus (EMTU). 

Estação Iguatemi  próximo do entroncamento dessa via com a Av. Aricanduva 

Estação Jequiriçá  entre as ruas João Lobo e Morro do Ouro, no Jardim São 
Gonçalo, 

Estação Jacu-Pêssego  entre as ruas Confederação dos Tamoios e Leandro 
Campanari, 

Estação Érico Semer  

Av. Ragueb Chohfi 

junto à Rua Érico Semer, na entrada para o Jardim Marilu, 

Estação Márcio Beck  Estrada do Iguatemi na intersecção com as ruas Márcio Beck Machado e Santa 
Tereza. 

Estação Cidade Tiradentes  Av. Souza Ramos trecho final junto ao Terminal Cidade Tiradentes e avenidas 
dos Metalúrgicos e Av. Naylor de Oliveira 

Estação Hospital Cidade 
Tiradentes Av. dos Metalúrgicos imediatamente após o Hospital Cidade Tiradentes. 

Pátio de Manutenção e Estacionamento  
Quando totalmente implantada, a linha deverá operar apoiada em dois pátios: o 
principal, denominado Pátio Oratório (este já licenciado), e deverá funcionar como um 
Pátio de Estacionamento e Manutenção, instalado em uma porção do amplo terreno 
localizado entre a R. Gal. Iruleghi Cunha e Av. do Oratório.  

Um segundo pátio, deno-
minado Ragueb Chohfi, será 
implantado na avenida de 
mesmo nome, entre as ruas 
Luísa de Jesus Ferreira e 
Profº Pedro Antonio Pimen-
tel. Este segundo pátio, de 
aproximadamente 40.000 
m², será utilizado como 
estacionamento de trens, 
podendo abrigar outros 
serviços menores. 
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Adequação viária 
Além de pequenos ajustes viários junto às estações da Linha 2 – Verde para adequada 
inserção de acessos e baias de pareada de ônibus e autos, a Cia. do Metrô será 
responsável pela ampliação da Av. Dr. Frederico da Costa Carvalho, no quarteirão entre 
as avenidas Anhaia Mello e Sapopemba. Este trecho tem cerca de 90 m de extensão e 
terá duas pistas para três faixas de tráfego e canteiro central, no qual serão implantados 
os pilares da via elevada da Linha 2 Verde, no Trecho 2 entre as estações Vila União e 
Jardim Planalto. 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 

Dimensionamento da Frota  
Etapa Operacional 1: Vila Prudente – São Mateus (10 estações): 27 Trens  
Etapa Operacional 2: Vila Prudente – Hosp. Cidade Tiradentes (13 estações): 44 Trens  
Etapa Operacional 3: Vila Prudente – Hosp. Cidade Tiradentes (17 estações): 54 Trens  

Segurança 
O sistema monotrilho contempla todos os itens de segurança necessários para 
situações de emergência. O Metrô tem como plano de segurança a disponibilização 
durante todo o horário comercial da linha, empregados preparados para adotar 
procedimentos operacionais específicos para cada situação de anormalidade, 
abrangendo ações preventivas, de atendimento imediato dos envolvidos e ações para o 
pronto restabelecimento do sistema. Todas as composições dos trens e espaços 
públicos das estações terão sua segurança ampliada pela observação de câmeras 
digitais instaladas. Em situações emergenciais, está prevista ainda, a participação dos 
agentes de segurança pública, como a Corporação de Bombeiros e a Polícia Militar. 

A segurança do sistema, quanto aos contingenciamentos e situações emergenciais, 
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possui quatro níveis, sendo três comuns a todo sistema metroviário e, especificamente 
para o monotrilho, um quarto nível se soma aos demais, sendo eles: 

• O primeiro nível são as características inerentes aos sistemas internos do trem que 
permitem que este chegue até a plataforma mais próxima. 

• O segundo nível consiste em um trem ser rebocado em ambos os sentidos por outro 
trem próximo, até a plataforma de uma estação. 

• O terceiro nível é outro trem, na via lateral oposta à composição parada, parar 
lateralmente à composição a ser resgatada e, por meio de passarela móvel com 
proteção lateral, conectar porta a porta os trens para escape dos usuários. 

• O quarto nível consiste em deslocamento dos usuários por meio de passarela fixa 
com proteção em ambos os lados e implantada entre todo o percurso das duas vias 
de circulação dos trens. 

MÉTODOS CONSTRUTIVOS  
O sistema monotrilho é um meio de transporte coletivo que trafega em estruturas 
elevadas. Assim, tanto as vigas-guia como as estações, são estruturas integralmente 
elevadas em toda a sua extensão.  

Nos trechos de via, as estruturas são compostas por fundações (estacões ou estacas 
raiz e blocos), por pilares espaçados a cada 30m aproximadamente e por um par de 
vigas de concreto armado e protendido por onde trafegam as composições.  

Esse arranjo resulta em mínima interferência na superfície, representada apenas pelos 
pilares ao longo da via e pelos acessos das estações. Nesse contexto, os únicos 
elementos enterrados são as fundações.  

Os estacões são escavados mecanicamente com ferramentas rotativas, Assim, não há 
ruídos, impactos ou vibrações como as que ocorrem no caso de estacas cravadas. Por 
serem elementos de fundação que podem ser executados com a presença de água, não 
há alterações no nível do lençol freático, quando o mesmo se fizer presente. Caso seja 
encontrado material rochoso, o método executivo continua o mesmo, apenas 
necessitando a troca da ferramenta, não deverá ser necessário o uso de explosivos, ou 
ferramentas de impacto. 

Verifica-se assim que, para as obras do monotrilho, mesmo no caso das fundações 
enterradas, não estão previstos choques, impactos ou vibrações ou interferências 
diretas com as águas subterrâneas. 
 
Canteiros de Obras 
Os canteiros de obra ao longo da linha, serão definidos de acordo com as áreas 
mínimas necessárias para apoio às construções e as respectivas  localizações serão 
definidas nas próximas etapas de projeto básico e executivo.  

As instalações serão executadas atendendo às normas, códigos, especificações e 
legislações instalação de canteiro de obras. 

Em geral, os Canteiros de Obras deverão ser espaços compostos por edifícios 
administrativos (portaria, almoxarifados, escritórios de administração da construtora e de 
fiscalização do Metrô, escritórios de apoio aos funcionários, sanitários e vestiários), 
edifícios de produção (escritório de campo, pátio de pré-fabricados, centrais de 
carpintaria, armação e ferramentaria) e edifícios complementares (reservatório de água, 
etc.). 
 
Insumos, Resíduos e Material Excedente. 
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Os principais insumos a serem utilizados na obra são aqueles típicos de grandes obras 
de construção civil em área urbana: energia elétrica; água; combustíveis líquidos 
(principalmente diesel); óleos lubrificantes; peças de reposição de máquinas, motores e 
equipamentos; concreto pré-preparado; barras e telas de aço; pranchas e estacas de 
madeira; formas metálicas; peças pré-moldadas; trilhos; argamassas; aditivos; misturas 
e telas impermeabilizantes; tintas e solventes; acessórios plásticos; cabos elétricos; 
revestimentos; tubos e conexões; materiais e peças para instalações hidráulicas e 
elétricas; vidros e esquadrias; detergentes e produtos de limpeza; entre outros. 

Os principais resíduos a serem gerados na obra são também aqueles típicos de grandes 
obras de construção civil em área urbana, cabendo destacar: entulho das demolições a 
serem realizadas nas áreas a desapropriar; material inerte (solo retirado principalmente 
para execução das fundações); resíduos vegetais das árvores a serem suprimidas, etc. 

Outros resíduos líquidos importantes abrangem: os efluentes sanitários dos canteiros de 
obra; óleos provenientes de troca em máquinas e equipamentos; lama com bentonita da 
escavação das fundações; águas servidas da limpeza de áreas de trabalho; efluentes de 
processos industriais. 

A empresa construtora deverá implementar um plano de gerenciamento de resíduos, 
efluentes e material excedente. Os resíduos serão classificados conforme norma ABNT 
NBR10.004/04 e serão destinados por empresas devidamente licenciadas para locais 
adequados. No caso específico dos resíduos sólidos da construção civil, sua 
classificação e normas para manejo e disposição estão reguladas pela Resolução 
CONAMA 307/02 e pela Lei Municipal nº 14.803/08. 

Pode ocorrer também a geração de resíduos Classe I, provenientes de eventual 
escavação em área contaminada; derramamento acidental de óleos ou outro produto 
perigoso na obra; resíduos de atividade industrial na obra. Estas situações serão 
tratadas de maneira pontual de acordo com a legislação competente. 

Nas próximas fases de projeto, os métodos construtivos e as operações de obra serão 
mais detalhados, permitindo traçar um quadro mais preciso dos insumos a serem 
utilizados e dos resíduos a serem gerados, com estimativa de quantidades e requisitos 
de armazenamento, tratamento ou cuidados, transporte e disposição final. 
 
Transporte e Montagem da Estrutura 
Em função da necessidade de controle do risco que pode ser ocasionado pelo 
transporte, içamento e montagem das estruturas pré-fabricadas do monotrilho, a adoção 
de medidas de segurança e o planejamento de toda a operação (carga e descarga, 
rotas, maquinário necessário, isolamento de áreas) serão realizados antes do início das 
operações com o objetivo de aliar a rapidez e eficiência do transporte à garantia de 
segurança aos funcionários envolvidos e às pessoas que transitam nas proximidades. 

Para o planejamento destas ações, serão consideradas as características dos terrenos, 
das vias (serão consideradas apenas vias que comportem este tipo de tráfego) e da 
movimentação do tráfego no entorno. A movimentação de insumos e material excedente 
da obra por dentro da cidade tem potencial para representar um dos principais fatores 
geradores de impacto. Para mitigar esta questão, o trânsito de caminhões seguirá um 
Plano de Desvio de Tráfego que deverá ser previamente aprovado pela CET. 

Os caminhões e equipamentos necessários ao içamento da estrutura serão fiscalizados 
constantemente para que possuam boas condições de manutenção. Para o içamento 
das estruturas serão considerados, além do peso, fatores como o vento, condições de 
solo e comprimento da lança que determinarão a estabilidade dos equipamentos. 
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Mão de obra 
Somente poderá ser prevista estimativa de quantidade e tipologia de mão de obra 
requerida após definições mais precisas de projeto que ocorrerão nas fases de projeto 
básico e executivo. 

Os funcionários contratados para a execução das obras deverão ter formação 
compatível ao serviço exigido e, serão executados todos os procedimentos de saúde e 
segurança ocupacional necessários (treinamentos de segurança, exames periódicos, 
utilização de EPIs, etc.).  

CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS 
Os sistemas abrangem: Sistema de Sinalização e Controle; Sistema de 
Telecomunicações; Sistemas de Apoio à Manutenção; Sistemas Auxiliares; Sistema de 
Controle Centralizado; Sistemas de Alimentação Elétrica; Sistema de Controle Local; 
Sistemas do Material Rodante. 

As características mínimas que serão exigidas no projeto, na implantação e no 
fornecimento de sistemas e material rodante deverão obedecer às normas e leis 
vigentes, assim como às Diretrizes de Sistemas e Material Rodante e aos Requisitos 
Técnicos de Sistemas e Material Rodante, contidos nos Documentos Técnicos emitidos 
pela Gerência de Projetos e Concepção de Sistemas do Metrô. 

De modo geral, as especificações de sistemas seguem as seguintes diretrizes: 

• Operação 

As tecnologias adotadas devem possibilitar a racionalização dos recursos humanos 
através da aplicação do conceito de estação inteligente; da automação de atividades 
operacionais e da mobilidade do empregado operativo. 

Na elaboração do projeto devem ser empregadas tecnologias e soluções que 
permitam gerir e mitigar os riscos de incêndio nas estações, trens e vias de maneira 
integrada e os demais riscos envolvidos na operação e manutenção do sistema; 
aumentem significativamente a sustentabilidade ambiental da operação do Metrô; 
facilitem a limpeza das estações evitando o emprego de estruturas e equipamentos 
especiais. 

• Manutenção 

As tecnologias adotadas devem possibilitar a otimização dos custos por meio de 
recursos de monitoramento e acesso remotos. O monitoramento das condições de 
funcionamento dos equipamentos à distância pelas equipes de manutenção, com 
apresentação dos resultados nas bases de manutenção e acesso a comandos que 
permitam efetuar manutenção corretiva à distância, visando aumentar os índices de 
disponibilidade; e diminuir o tempo de reparo dos equipamentos. 
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MATERIAL RODANTE / TRENS 
As características mínimas que serão exigidas no projeto, na implantação e no 
fornecimento de sistemas e material rodante para o prolongamento da Linha 2 - Verde, 
de Vila Prudente a Cidade Tiradentes deverão obedecer às normas e leis vigentes, 
assim como às Diretrizes de Sistemas e Material Rodante e aos Requisitos Técnicos de 
Sistemas e Material Rodante, contidos nos documentos Técnicos citados neste item.  

As principais características do Material Rodante são: 
• Acessibilidade Plena 
• Motores de Tração AC, Controle WVF 
• A operação deverá ser UTO – Unattended Train Operation 
• Ar Refrigerado 
• Câmaras nos carros e gravação de imagens 
• Comunicação de voz entre usuários e CCO 
• Passageiros sentados: 12% da capacidade máxima do trem 
• Ruído externo: a especificação estabelece o atendimento aos limites da NBR 13.068 

Ruído interno e externo em carro metropolitano e veículo leve sobre trilhos:  
ruído estático: máximo de 80 dB(A);  
ruído dinâmico: nas estações – máximo de 85 dB(A); na via – máximo de 90 dB(A)   

DESAPROPRIAÇÕES 
As áreas necessárias para implantação da Linha 2 - Verde Trecho Oratório - Cidade 
Tiradentes correspondem, essencialmente, à projeção das estações, seus acessos 
laterais, edifícios de apoio, subestações de energia e o pátio de manutenção e 
estacionamento de trens.  

No trecho 2, entre Oratório e São Mateus, o traçado do empreendimento está inserido 
sobre o canteiro central de logradouros públicos existentes (avenidas Prof. Luiz Ignácio 
de Anhaia Mello e Sapopemba). A ligação entre essas duas avenidas será sobre o 
quarteirão inicial da Av. Dr. Frederico Martins da Costa Carvalho, exigirá a 
desapropriação de 7 imóveis, além de outros 10 já desapropriados pela PMSP. A 
implantação das 8 estações desse trecho requer a desapropriação de cerca 25.400 m2 e 
80 imóveis. 

No Trecho 3, entre São Mateus e Cidade Tiradentes, as desapropriações correspondem 
aos acessos e edifícios de apoio das estações. Serão desapropriados cerca de 25.340 
m2  e 66 imóveis. 

O pátio Ragueb Chohfi está projetado para ocupar área de 40 mil m2, objeto de decreto 
de utilidade pública sob responsabilidade do Metrô. Para as duas subestações serão 
desapropriados cerca de 6.560 m2 e 12 imóveis. 

CRONOGRAMA E ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS 
As obras dos Trechos 2 e 3 estão previstas para serem iniciadas em Setembro de 2011, 
sendo a conclusão do Trecho 2 prevista para Setembro de 2012 e do Trecho 3 para 
Março de 2014. 

A estimativa preliminar dos investimentos em obras civis e desapropriações é de R$ 
2.114 milhões para implantação dos Trechos 2 e 3, sendo R$ 1.974 milhões de obras 
civis e R$ 140 milhões em desapropriações. 
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