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1. Apresentação
O presente Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - consolida e apresenta os
resultados obtidos pelo Estudo de Impacto Ambiental relativo à implantação da
“Linha 17 – Ouro / Ligação do Aeroporto de Congonhas à

Rede

Metroferroviária, em sistema monotrilho, da Companhia do Metropolitano de
São Paulo – METRÔ, no município de São Paulo.

A Linha 17 – Ouro, está planejada e inserida no contexto de uma rede estruturada
de transporte público de média / alta capacidade e de integração modal com os
demais sistemas municipais e metropolitanos, a ser consolidado oportunamente em
três trechos.

Ressalta-se, entretanto, que no presente estudo, o objeto específico do
licenciamento ambiental em questão se refere à implantação e operação dos

Para viabilizar a implantação deste empreendimento, serão necessários projetos de

seguintes 2 trechos, conforme descritos e ilustrados adiante:

adequação urbana como o Prolongamento da Avenida Perimetral, a canalização do
Córrego Antonico e intervenções na Praça Roberto Gomes Pedrosa que fazem parte



Trecho 2: Aeroporto de Congonhas - Estação Morumbi da Linha 9 Esmeralda da CPTM, com ligação à Estação Jabaquara, com 11,0 km de
extensão

deste licenciamento.

A Linha 17 - Ouro possuirá a função de ligar o Aeroporto de Congonhas à rede


Trecho 3: Estação Morumbi da CPTM à Estação São Paulo / Morumbi da
Linha 4 – Amarela, com 6,9 km, estabelecendo a ligação da Estação
Morumbi da CPTM com a Estação São Paulo-Morumbi da Linha 4 - Amarela
do Metrô.

metroferroviária e, através de uma ligação perimetral, articular o sistema sobre trilhos
das regiões sul e sudoeste. Esta ligação deverá ser feita por um monotrilho elevado
de tecnologia moderna, que promova um transporte rápido e seguro ao usuário,
maximizando os impactos positivos do empreendimento.
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A estrutura do sistema monotrilho a ser construído deverá ser leve, harmoniosa,
atraente aos olhares do cidadão paulistano, percebida na paisagem não como um

1.2. A Empresa Responsável pelo EIA/RIMA:

elemento intrusivo, mas sim como parte de um conjunto moderno e dinâmico
semelhante às estruturas dos sistemas já implantados nos grandes centros urbanos

Os estudos ambientais relacionados ao processo de licenciamento ambiental da

mundiais.

Linha 17 - Ouro foram elaborados por uma equipe composta por diversos
especialistas, de diferentes áreas de atuação, sob a coordenação da Companhia do

Essa opção tecnológica de transporte representa uma excelente oportunidade para

Metropolitano de São Paulo – Metrô, assessorada pela empresa de consultoria

integrar meios de transporte de forma econômica, rápida e ambientalmente

WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda.

sustentada.

(http://www.walmambiental.com.br/)

1.1. O Empreendedor:

 CNPJ: 67.632.216/0001-40
 Endereço: Rua Apinagés, 1.100, cj 609, Perdizes
 CEP: 05017-000 – São Paulo - SP

Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ

 Fone / Fax: (11) 3873 7006

(http://www.metro.sp.gov.br/)

 Contato: Jacinto Costanzo Junior (walm@walmambiental.com.br)

 CNPJ: 62.070.362/0001-06
 Endereço: Rua Augusta, 1626, CEP: 01304-001, São Paulo – SP
 Fone: (11) 3371-7411
 Contato: Engº. Marcos Kassab
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2. A Localização Geral do Empreendimento
A Linha 17-Ouro se localizará nas porções centro-sul, sul e oeste do Município de
São Paulo. interligando as regiões Sul e Sudoeste, passando por áreas das
subprefeituras do Jabaquara, Vila Mariana e Santo Amaro. Vide as ilustrações
mostradas a seguir:

Linha 17
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3. As Justificativas para Implantação da
Linha 17 - Ouro
A ligação do Aeroporto de Congonhas à rede metroferroviária já estava contemplada
na Rede Essencial do Metrô - 2020, divulgada em 2006 pela Câmara Municipal de
São Paulo, como trecho componente da Linha Vila Maria-São Judas. Estudos
recentes de demanda constataram que o referido trecho apresentaria baixo volume
de passageiros, não requerendo para a sua operação uma linha de metrô de alta

Os benefícios esperados da operação da Linha 17 - Ouro podem ser apreendidos
nos aspectos socioeconômicos e ambientais com a sensível redução do custo
operacional dos ônibus e carros; redução dos tempos de viagens despendidas a
trabalho, a negócios e demais atividades; redução do número de acidentes tanto de
vítimas fatais como feridos em decorrência do trânsito de autos e veículos; redução
no consumo de combustíveis; redução dos custos de manutenção de vias; redução
dos congestionamentos e consequentemente da poluição atmosférica, beneficiando
a saúde e proporcionando melhor qualidade de vida para a população paulistana.

capacidade. Isto levou a uma revisão da funcionalidade desta Linha, que resultou na
proposta deste trecho ser operado por um sistema monotrilho que possibilita sua
implantação não só em menor prazo como também a um custo inferior ao de uma
linha de metrô convencional.

A conexão com o Aeroporto de Congonhas atende também às diretrizes do
planejamento estadual de ligação dos aeroportos com a rede metropolitana de
transporte de alta capacidade, a exemplo do Aeroporto Internacional André Franco
Montoro (Guarulhos) que será atendido pelo Expresso Aeroporto, a ser implantado
na expansão da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

A implementação da Linha 17 - Ouro deverá conferir ao Aeroporto de Congonhas o
mesmo status de “aeroporto internacional” atribuído aos aeroportos das várias
cidades mundiais que possuem sistemas semelhantes a este, como as cidades de
Nova Iorque, Tóquio, Las Vegas, Portland, Londres, Beijing, Dallas, dentre outras.
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4. As Alternativas Tecnológicas Estudadas
Muitas idéias e experiências se desenvolveram na segunda metade do século XX
para concepção de novas alternativas tecnológicas visando os sistemas de
transportes públicos de capacidade intermediária (e vários para o trabalho específico
de atendimento aos grandes aeroportos mundiais). Monotrilhos com veículos
suspensos ou neles apoiados, bondes modernos e versões novas de VLT’s (veículos
leves sobre trilhos), assim como VLP’s (veículos leves sobre pneumáticos) surgiram
nesse período; todos, entretanto, baseados:

(i)

nas possibilidades de terem faixas de circulação exclusivas ou prioritárias,

(ii) de operarem com comboios,
(iii) de utilizarem a tração elétrica (com variantes híbridas e/ou a baterias) e
(iv) de circularem contidos em seus trilhos ou orientados por guias que
garantam a menor utilização possível das pistas de rolamento.

Assim, com base nos dados consolidados no Gráfico a seguir, é possível se observar
nos dias atuais que os sistemas metroviário e de trens modernizados (estes podendo
compor uma sub-categoria) são os de maior capacidade, sendo que os ônibus
apresentam a menor capacidade e os sistemas guiados (sobre trilhos ou com
pneumáticos) compõem uma ampla gama de capacidades intermediárias, função da
maior ou menor adoção de características técnicas que as fazem variar.

Assim,

conforme

o

cenário

apresentado

anteriormente

e

precedendo

ao

desenvolvimento dos estudos, 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 algumas expectativas
operacionais:


Ser um sistema de média capacidade compatível com o incremento de
demanda que ocorrerá com a implementação das fases operacionais;

RIMA-7

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

RIMA




Ter desempenho de velocidade média acima de 35 km por hora, compatível

para o transporte de demandas de média capacidade, além de serem mais

com as funções de rede de metrô;

harmoniosas ambientalmente que tecnologias mais robustas e pesadas.

Ser propício à operação em pequenos intervalos, adequando-se a



Oferecer regularidade, confiabilidade e segurança.

5. As Principais Características do Projeto



Ter adequada acessibilidade às estações, comodidade nas transferências e

Nos estudos realizados para a ligação do Aeroporto de Congonhas à rede

integração tarifária através de bilhetes eletrônicos.

metroferroviária, considerou-se que esta ligação deve ser realizada por um sistema

incrementos de demanda e tempo de espera reduzido nas estações.

de transporte monotrilho, movido a energia limpa e renovável. O monotrilho deve
Considerando ainda as diretrizes do traçado proposto, passando por espigões, vales

causar menor impacto no meio ambiente, seja em termos de ruídos, emissão de

e áreas residenciais, a tecnologia definida para o sistema em estudo deverá oferecer

poluentes, ou obstrução visual e efeito sombra das estruturas de suporte. As

alguns padrões técnicos imprescindíveis:


Raio de curvatura mínimo de 60m e declividade máxima de 6% para maior

 Equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento;

flexibilidade do traçado geométrico e adequada inserção da estrutura de

 Implantação do sistema em: Trecho 2 – Estação

suporte do sistema;


Características dinâmicas (aceleração, frenagem, vibração) compatíveis
com o desempenho e conforto esperado;



principais características do monotrilho são:

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.

Jabaquara até a Estação Morumbi, da CPTM e
Estação Aeroporto até o encontro com o trecho
projetado na Avenida Jornalista Roberto Marinho
(11,0 km); e Trecho 3, entre as estações Morumbi
(CPTM) e São Paulo/Morumbi, da Linha 4-Amarela,
do Metrô (6,9 km);

 A operação deverá contar em sua fase final de
Procurando atender aos referidos pressupostos, foram avaliadas alternativas modais
e tecnológicas de metrô-leve, visando definir aquela mais adequada. Os estudos
referentes revelam que a solução do monotrilho ganha evidência por reunir melhor
qualificação para inserção de soluções elevadas que, por terem custos de

implantação com dois serviços: um entre as estações
São Judas (Metrô) e São Paulo / Morumbi (Metrô) e
outro, entre as estações Jabaquara (Metrô) e São
Paulo

/

Morumbi

(Metrô).

Os

dois

serviços

implantação menores que subterrâneas, resultam melhor relação custo/benefício
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compartilharão da mesma infraestrutura implantada ao longo do trecho comum:

ser compatível com o comprimento dos trens, com todas as fases implantadas;

desde a Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Estação São Paulo /

 A operação deverá ser UTO – Unattended Train Operation;

Morumbi, da Linha 4-Amarela, do Metrô;

 Os ruídos para ambientes externos deverão estar em conformidade com o

 A capacidade de transporte exigida no projeto, em regime normal de operação,
deverá ser de 20.000 passageiros por hora e por sentido, em todos os trechos e
em todas as fases de implantação. Embora os trechos não devam operar nesta
capacidade (exceto no trecho em que os serviços se sobrepõem) estes poderão

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 com o ambiente em que estarão inseridos.

vir a operar nesta capacidade, caso algum deles tenha algum problema no
tráfego de trens;

Outros aspectos importantes para se adotar a tecnologia Monotrilho correspondem a

 A menor unidade operacional de trens (TUE) deverá ter dois carros, no mínimo,

seu menor custo de implantação e ao menor tempo e menor impacto durante o

e capacidade mínima de 180 passageiros, sendo que, no mínimo, 20 deverão

período de implantação de obras, por ser mais adequada à utilização de pré

ser

moldados.

transportados

sentados

(20

assentos,

um

deles

para

obesos),

2

considerando-se o Nível de Conforto de 6 passageiros / m ;

 Os trens deverão ter capacidade mínima de 400 passageiros, sendo que, no
mínimo, 12% deverão ser transportados sentados (deverá existir, pelo menos,

5.1. Inserção do Monotrilho em Meio Urbano

dois bancos para obesos), considerando-se o Nível de Conforto de 6

A inserção do sistema no meio urbano não

2
passageiros / m ;

deve

 Os trens deverão ter ar condicionado e engates automáticos;

inviabilizar

a

execução

de

outros

projetos previstos ao longo do traçado.

 A Velocidade Média deverá ser superior a 35 km/h;
 A Velocidade Operacional máxima deverá ser de 90 km/h;

Portanto, é necessário considerar todos os

 O intervalo máximo programado entre dois trens, em qualquer dia ou horário,

planos e projetos existentes e que possam

não poderá exceder a 5 minutos;

 A via deverá ser segregada, em qualquer uma das fases, e deverão ser
previstos desvios de via (AMV) pelo menos a cada 4 estações;

 O comprimento da plataforma das estações deverá ser no máximo de 75 m e

interferir com o projeto da Linha 17-Ouro, a
exemplo dos viadutos e passarelas previstos
sobre o leito da Avenida Jornalista Roberto
Marinho, que objetivam transformá-la em uma
via expressa.
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No projeto do traçado em perfil deve contemplar aspectos estéticos, definindo-se
para cada trecho uma altura ideal para o elevado, de modo a reduzir o efeito sombra
e a intrusão visual, e que evite sua utilização como abrigo por moradores de rua.

5.2. Estações
O traçado proposto para a Linha 17 – Ouro conta com 19 estações, sendo 4
estações de integração com outras linhas: Jabaquara (Linha 1-Azul), Água Espraiada

Em segmentos onde os ruídos sejam mais notados e incômodos, o elevado deverá

(Linha 5-Lilás), Morumbi (Linha 9-Esmeralda da CPTM) e São Paulo/Morumbi (Linha

ser protegido com invólucro ou barreira acústica (refletora de som) de forma a mitigar

4-Amarela).

a propagação do ruído.

Os viadutos, passarelas, estações e demais obras deverão ser o menos impactantes
com o ambiente em que estarão inseridos. Conforme previamente dito, tanto na fase
de obras, como na fase operacional, os ruídos para os ambientes externos deverão
estar em conformidade com o zoneamento, com a Lei 13885 de 25/08/2004 do
município de São Paulo, bem como às normas NBR 10151 e NBR 10152.

No projeto das estações procurou-se desenvolver dois modelos: um com plataformas
laterais e outro com plataforma central; ambos com estrutura independente da via
permanente.

De modo geral, a disposição das plataformas laterais se adapta melhor às
condições do traçado do sistema da Linha 17-Ouro em elevado ao longo do canteiro
central das avenidas, sem necessidade de modificar a direção das vias em função da
plataforma central. Ambos os casos foram estudados de acordo com necessidades
específicas.
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5.3. Pátio de Manutenção, Estacionamento e Subestação
Primária
Os pátios de manutenção e de estacionamento dos trens para este sistema

deverá ser implantada a subestação primária que atenderá o sistema. Além desta
função, o local também deverá servir como estacionamento de trens.

5.4. Obras Complementares

deverão conter oficinas, estacionamentos e via de testes. Devem ser projetados de
forma a prover a manutenção e o estacionamento de toda a frota necessária à
operação dos serviços da Linha 17-Ouro.

Para implantação desta grande obra de infraestrutura, a Linha 17-Ouro, serão
necessários alguns projetos complementares de readequação urbana, que são o
Prolongamento da Avenida Perimetral, a canalização do Córrego Antonico e as

Para sua localização, poderá ser aproveitada uma área parcial do piscinão existente
na Avenida Jornalista Roberto Marinho, conforme ilustrado abaixo.

intervenções propostas para a Praça Roberto Gomes Pedrosa.

5.4.1

Prolongamento da Avenida Perimetral

O projeto da Avenida Perimetral foi idealizado pela Prefeitura Municipal de São
Paulo com o intuito de promover uma nova via de acesso do bairro do Morumbi à
Marginal Pinheiros, descongestionando o trânsito das duas alternativas atualmente
saturadas, que são as avenidas Giovani Gronchi e Morumbi. Além disso, este projeto
se integra a um programa de urbanização da favela de Paraisópolis, também de
responsabilidade da Prefeitura de São Paulo.

Ao lado da Estação Panamby, em terreno atualmente desocupado lindeiro à
Marginal do Rio Pinheiros, atrás do estacionamento de um grande supermercado,
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A execução do trecho desta avenida compreendido entre a Rua Viriato Correia e a
Praça Roberto Gomes Pedrosa será uma atribuição do Metrô. Com o intuito de
integrá-la ao sistema monotrilho, a nova avenida terá mão dupla, com duas faixas
por sentido e um canteiro central de 2 metros, dimensão necessária à implantação
dos pilares de sustentação da via elevada do monotrilho

Serão necessárias desapropriações nos terrenos lindeiros aos dois lados da nova
avenida para sua implantação. Com o intuito de requalificar o entorno da via, uma
vez que esta será inserida nos fundos dos lotes e, para criar uma importante área
recreativa à população local, os terrenos sobressalentes da desapropriação, que não
forem ocupados pela avenida formarão um corredor verde com áreas de lazer e
convivência. Ao longo da Avenida Perimetral, beirando o eixo verde, também será
implantada uma ciclovia.

5.4.2

5.4.3

Reformulação da Praça Roberto Gomes Pedrosa e
Adjacências

Com a implantação da Estação Estádio Morumbi, o Metrô fará uma reformulação na
Praça Roberto Gomes Pedrosa com o intuito de atender o grande afluxo de
pessoas à essa região, gerado pela proximidade ao estádio e ao metrô.

O projeto prevê a criação de uma grande praça em três glebas que, atualmente
estão desocupadas sendo utilizadas para estacionamento. Esta praça, contará com
2
áreas de convivência e áreas verdes distribuídas em mais de 20 mil m , área de

estacionamento para cerca de 1.600 veículos e 2 reservatórios de água com 85 mil
2
m . O projeto também prevê a reformulação da rotatória, melhorando a circulação

viária na região do entorno do estádio.

Canalização do Córrego Antonico

Para implantação da Avenida Perimetral, faz-se necessária a canalização de parte
do Córrego Antonico, localizado à Rua João de Castro Prado, ao lado do Colégio
Porto Seguro. A canalização deste trecho de córrego, atualmente degradado,
juntamente com a ampliação da área permeável prevista no caminho verde e a
execução de dois grandes reservatórios de água à Praça Roberto Gomes Pedrosa,
exercerão papel fundamental na melhoria do sistema de drenagem no entorno do
Estádio do Morumbi.
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6. O Prazo de Execução das Obras e os
Custos Gerais

7.1. As Diferentes Áreas de Influência
Segundo a Resolução CONAMA 001/86, a “área de influência” de um

O prazo de execução das obras de implantação da Linha 17 tem duração estimada

empreendimento corresponde à área geográfica a ser, direta ou indiretamente,

de 40 meses.

afetada pelos impactos gerados no processo de planejamento, implantação e
operação do mesmo.

Relativamente ao “custo final geral” da implantação da Linha 17, estimam-se

Assim, para o desenvolvimento do presente estudo, em especial o diagnóstico e a

investimentos de R$ 2.242.173,00

análise de impactos ambientais, optou-se pela adoção de três níveis de abrangência,
a saber:

7. O Diagnóstico Ambiental
As Resoluções CONAMA 01/86 e 237/97, que regulamentam a exigência de estudos



AII – Área de Influência Indireta;



AID – Área de Influência Direta;



ADA – Área Diretamente Afetada.

de impacto ambiental no Brasil, distinguem os três meios que, para efeito de
abordagem do ambiente, devem ser considerados: Meio físico, Meio biótico e Meio

Ressalta-se que foram definidas Áreas de Influência Direta (AID) distintas para os

Socioeconômico.

meios.

Dessa forma, o objetivo deste capítulo é apresentar os principais aspectos

Para os meios Físico e Biótico a AID foi estabelecida com referência espacial dos

relacionados aos meios físico, biótico e sócio-econômico, passíveis de sofrerem

limites territoriais das sub-bacias hidrográficas nas quais o empreendimento está

alterações com a implantação e a operação da Linha 17 – Ouro.

inserido.

O diagnóstico ambiental é desenvolvido em um Estudo de Impacto Ambiental para

Já para o meio Socioeconômico, a definição da Área de Influência Direta considerou

que as características do meio ambiente no qual o projeto será inserido sejam

as Zonas de Pesquisa Origem – Destino (OD – 2007) e o estudo das Unidades de

estudadas em detalhe, permitindo assim compreender quais componentes

Informações Territorializadas (EMPLASA – 2000) localizados no entorno imediato do

ambientais terão relações significantes com o novo projeto.

traçado.
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Mapa das Áreas de Influência AI-LOU-01
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7.2. Os Estudos do Meio Físico
7.2.1

Clima e condições meteorológicas

Para o Município de São Paulo a temperatura média anual situa-se entre 20ºC e
25ºC sendo que nas áreas mais elevadas pode-se chegar a temperaturas inferiores
a 18ºC em função do efeito conjugado da latitude com a frequência das correntes
polares. Para o verão, principalmente no mês de janeiro, são comuns médias das
máximas de 30ºC a 32ºC. No inverno a média das temperaturas mínimas varia de
6ºC a 20ºC, com mínimas absolutas variando de 4ºC a 8ºC, sendo que as
temperaturas mais baixas são registradas em áreas mais elevadas.

7.2.2

Qualidade do Ar

A Resolução CONAMA 003/90 estabeleceu os padrões de qualidade do ar para

As chuvas mensais da região variam conforme mostrado no Gráfico abaixo; ou
seja, as chuvas ocorrem predominantemente no verão e os invernos são secos com
médias mensais pluviométricas inferiores a 80 mm.

todo o território nacional, estabelecendo dois tipos de padrões: (a) Primários: são
aqueles que, quando ultrapassados, poderão afetar a saúde da população; (b)
Secundários: são aqueles abaixo dos quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre
o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos
materiais e ao meio ambiente em geral.

Pluviometria (mm)

250
200

Na verdade, a qualidade do ar é determinada pela interação entre as fontes de

150

poluição e a atmosfera e pelas condições meteorológicas locais, que determinam
uma maior ou menor dispersão dos poluentes presentes; ou seja, é determinada

100

através de medidas de concentração de poluentes, escolhidos como indicadores da
50

qualidade do ar, considerando-se aqueles poluentes que ocorrem em maior
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frequência e que causam maiores danos ao meio ambiente.

Meses

Média mensal pluviométrica – Posto DAEE E3-052/Congonhas
Período 1980/2003

Esses poluentes podem ocorrer sob as seguintes formas: material particulado e
gases (CO, SO2, Nox, O3)
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Assim, no estudo da Qualidade do Ar realizado para esse empreendimento, tomou-

O principal poluente encontrado no estudo, e o maior problema da qualidade do ar

se por base os dados da CETESB consolidados em 6 estações de monitoramento

de São Paulo, é o Ozônio (O3). A origem deste poluente na região pode ser do

(Pinheiros, Taboão da Serra, Ibirapuera, Santo Amaro, Congonhas e Diadema) que

próprio local ou trazido de outras áreas da região metropolitana de São Paulo.

estão inseridas e são representativas das áreas de influência do empreendimento,
cujas localizações podem ser observadas na Figura abaixo.
300
250

Ozônio (O3)
2 ª Máxima de 1 hora
257260253
220

µg/m3

200

262
242
214

262272
246
185

172

278
253246

235
215
211

225
208
193200

186
164

160

150
100
50
0
2003

2004
Pinheiros

7.2.3

2005
Ibirapuera

2006
Santo Amaro

2007
Diadema

2008
PQAR

Níveis de Ruído e Vibração

Nesse diagnóstico foram realizadas avaliações de ruído e vibrações ao longo do
traçado projetado Linha 17 – Ouro, durante o período diurno, em 10 pontos da área
de influência.

A escolha dos pontos para essa campanha foi baseada no traçado previsto para a
implantação da Linha 17, buscando-se analisar os pontos mais representativos para
os receptores da área de influência (áreas residenciais, hospitais e escolas),
O grande número de veículos que transitam pelas ruas e avenidas da área do

conforme mostrados na Figura apresentada a seguir.

empreendimento é a principal causa de poluição. A qualidade do ar é considerada
de regular a inadequada, conforme os PQAR - Padrões de Qualidade do Ar da
CETESB.
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nos pontos 02, 08 e 09 é aplicável o padrão para áreas mistas, predominantemente
residencial. Nos demais pontos, aplicam-se o padrão para áreas mistas com
vocação comercial, conforme a NBR 10.151.

Em nenhum dos pontos avaliados foram atendidos os padrões recomendáveis
conforme o seu tipo de ocupação.

Para a avaliação dos níveis de ruídos foram aplicados os padrões estabelecidos
pela norma NBR 10.151, conforme mostrados no Quadro abaixo.

Nos 10 pontos onde foram avaliados os níveis de vibração constatou-se que nos
pontos 3, 4, 6, 9 e 10, próximos a vias de tráfego mais intenso, ocorreram alguns
picos acima do limiar de percepção e em desacordo com a norma da CETESB,
indicando que se trata de locais onde já existem condições prévias desfavoráveis.

Nos demais pontos, basicamente em ruas de menor movimento de veículos, os
valores encontram-se abaixo do limiar de percepção. Ressalta-se, no entanto, que
nenhum dos valores apurados de pico de vibração apresenta o potencial de
provocar danos à saúde ou às estruturas.

7.2.4
Dos 10 pontos onde foram avaliados os níveis de ruído, aplicou-se no ponto 01 o
padrão para área de hospitais, devido à presença do Hospital Saboya, enquanto que

Aspectos Geológicos e Geotécnicos

A análise geológica (estudo das rochas) apresentou em seu diagnóstico os
depósitos aluvionais, que estão, majoritariamente, presentes nos terraços do rio
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Pinheiros e dos córregos Águas Espraiadas e Cordeiro e, da mesma forma,
predominando em quase todo o traçado da Linha 17, em especial nas suas porções
central e oeste.

A análise geotécnica (ciência que estuda a estabilidade dos solos relacionada com

7.2.5

Aspectos Geomorfológicos

o seu uso) apontou que uma porção significativa da Linha 17 se estabelecerá sobre
sedimentos terciários e maciços de solos e rochas gnáissicas, conforme ilustrado a seguir.

A área do empreendimento projetado / Linha 17 - Ouro está totalmente inserida em
zona urbana e fortemente antropizada, onde as superfícies naturais dos terrenos e
seus respectivos relevos se mostram, quase sempre, bastante alteradas. Nessa
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área e no seu entorno imediato predominam, grosso modo, apenas três tipos de

geral, ocupados por vias públicas, e que de alguma maneira impedem a instalação

unidades geomorfológicas:

de processos erosionais naturais, mais rígidos, em especial nas áreas mais planas.







Planalto Paulistano / Alto Tietê

7.2.6

Recursos hídricos Superficiais

Planalto de São Paulo
Constatou-se nesse estudo que os

Pequenas Planícies Fluviais

cursos d’água presentes nas áreas
de

Susceptibilidade a erosão

influência

características

Ao longo do eixo principal de praticamente toda a Linha 17 predomina a ocorrência

alteradas,

de uma “combinação” de curvatura do terreno côncavo-convergente que, de maneira

possuem
naturais

como

por

suas

bastante
exemplo,

retificações e/ou canalizações dos

geral, se reflete em áreas com potencialidade de concentração e acúmulo do

mesmos, além de serem receptores

escoamento pluvial superficial.

dos mais diversos tipos de detritos /
resíduos urbanos, que, visivelmente,

Para a situação específica comentada acima, há de se considerar igualmente a

alteram a qualidade das águas e

potencial produção de sedimentos, derivada da possibilidade de erosão desses

provocam

terrenos (em especial na planície aluvial), devido à ação das chuvas, seguida do

o

assoreamento

dos

mesmos.

escoamento superficial das águas pluviais e conseqüente “contribuição” ao
assoreamento dos cursos d’água locais.

Nas áreas de influência direta e diretamente afetada pela Linha 17 merecem ser
destacados quatro principais cursos d’água, conforme podem ser visualizados na

Por fim, vale ser ressaltado que em boa parte da Área Diretamente Afetada – ADA
da Linha 17 estão consolidadas áreas de várzeas do rio Pinheiros e dos córregos

Figura apresentada a seguir, quais sejam: Rio Pinheiros, Córrego Águas
Espraiadas, Córrego Panamby e Córrego Antonico.

Águas Espraiadas, Antonico e Panamby, estando todos eles de alguma forma
interferidos pelo processo de intensa antropização (retificações dos leitos,
aterramentos, entre outros).



Pontos passíveis de alagamento

A atual dinâmica de ocupação urbana implantada em praticamente todo o território
Há de se destacar, entretanto, que a situação atualmente instalada ao longo da

municipal de São Paulo repercute-se, forçosamente, em uma dificuldade ao

Linha 17 – Ouro consiste em terrenos pavimentados e impermeabilizados de forma

escoamento das águas superficiais e que tem como consequência principal a
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formação de áreas com riscos de alagamentos / inundações, nos períodos de
elevada pluviosidade. Além disso, situações de risco de inundação nessas áreas
estão associadas à enchente e transbordamento das águas dos canais de
drenagem natural para os terrenos marginais ocupados e a consequente inundação
de trechos baixos de ruas e avenidas locais.

Durante o presente estudo foram observados diversos pontos passíveis de
alagamento situados ao longo da marginal do rio Pinheiros, em especial entre a
futura estação Granja Julieta (Linha 17) e altura da Avenida Jornalista Roberto

7.2.7

Recursos Hídricos Subterrâneos

Marinho. Na mesma região, foram ainda registradas áreas de inundações ao longo
do córrego Águas Espraiadas (na Av. Jornalista Roberto Marinho), bem como nas

Os principais Sistemas Aquíferos (formação geológica que armazena água abaixo

avenidas Roque Petroni Júnior, Chucri Zaidan, Santo Amaro e Morumbi.

da superfície) na AID/ADA da Linha 17 são: (i) Aquífero Quaternário e Aquífero
Resende (Sistema Aquífero Sedimentar); e (ii) Aquíferos “A” e “B” (Sistema

Na margem esquerda do rio Pinheiros o único ponto de alagamento registrado no

Aquífero Cristalino).

CGESP - Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo,
situado ao longo do traçado da Linha 17, foi o cruzamento entre as avenidas

Os riscos às águas subterrâneas estão na impermeabilização da superfície, que

Professor Francisco Morato e Jorge João Saad, onde está prevista a estação São

provoca a diminuição da recarga do sistema e consequente redução de sua

Paulo-Morumbi. Este ponto está situado sobre o canal do córrego Antonico, bastante

capacidade, e na vulnerabilidade à contaminação da água, fator considerado

próximo de seu encontro com o córrego Pirajuçara.

moderado na região.

Da mesma forma deve ser ressaltado o histórico de ocorrência de inundações /

7.2.8

Áreas Contaminadas / Passivos Ambientais

alagamentos em períodos mais chuvosos, no entorno do Estádio do Morumbi.
A paisagem urbana das áreas de inserção do traçado projetado da Linha 17 e de
seu entorno imediato é constituída por vias e edificações estabelecidas ao longo de
muitas décadas, para o desempenho de funções associadas aos diversos
momentos que as sociedades locais viveram no passado. Com isso, os usos e
ocupações atuais ou pretéritos podem de alguma forma refletir algum tipo de
potencial contaminação do solo e/ou água subterrânea.
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Nessas áreas os poluentes ou contaminantes podem se concentrar em

DAP, os quais foram fotografados, plaqueteados, com a determinação da sua altura

subsuperfície nos diferentes compartimentos do ambiente como, por exemplo, no

e de DAP; além da identificação de espécie, família, determinação de nome popular

solo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos,

e do estado fitossanitário

nas águas subterrâneas ou, de uma forma geral, nas zonas não saturada e
saturada, além de poderem se concentrar nas paredes, nos pisos e nas estruturas
de construções.

No presente estudo o diagnóstico das áreas contaminadas inseridas na AID/ADA foi
realizado através da consulta do Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB
(2009).

Nele constam 14 áreas consideradas como contaminadas situadas próximas à
Linha 17. Desse total, 12 áreas são postos de combustíveis, havendo também um
estabelecimento industrial e outro comercial. É importante ainda destacar que 2
áreas já se encontram em fase de monitoramento para encerramento e 7 em fase de
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia, enquanto 3 delas estão

Desse trabalho resultou o cadastramento de 2.385 indivíduos e a identificação de
89 espécies pertencentes a 33 famílias. Destas, 39 são exóticas, 50 são nativas e
um taxa identificado apenas até gênero não foi possível identificar a origem da
espécie. A grande maioria das árvores se apresenta em bom estado fitossanitário.

passando por investigação detalhada e 2 ainda se encontram na etapa de
investigação confirmatória.

Complementarmente, foram realizados levantamentos acerca das potenciais
interferências das obras da Linha 17 em “áreas de preservação permanente e

7.3. Os Estudos do Meio Biótico

áreas de várzea”. Tal estudo se faz necessário uma vez que as Áreas de
Preservação Permanente (APP), conforme definido pelo Código Florestal Brasileiro

7.3.1

Caracterização da Flora – Estudo da Vegetação

(Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965), são áreas protegidas por lei, em
áreas urbanas ou rurais, que tem a função de preservar os recursos hídricos, o solo,

Na Área Diretamente Afetada foi realizada uma campanha de campo, em junho de

assim como a estabilidade geológica, a biodiversidade e seu fluxo gênico, além de

2010. Inicialmente foi percorrida toda a extensão da área com o auxílio da foto

assegurar o bem estar da população. Essas áreas podem estar cobertas ou não por

aérea, e foram identificadas áreas com arborização urbana. Nestas áreas, quando

vegetação, e incluem, entre diversas outras áreas, as margens de cursos d’água,

públicas,

nascentes e reservatórios.

foi

realizado

o

cadastramento

dos

indivíduos

arbóreos.

O

cadastramento realizado contemplando os indivíduos arbóreos a partir de 3 cm de
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Para a ADA do empreendimento, foram identificadas as Áreas de Preservação

De acordo com o Decreto Estadual Nº

Permanente do rio Pinheiros e dos córregos Águas Espraiadas, Panamby e

53.494, de 2 de outubro de 2008 que dispõe

Antonico. Foram analisadas as APPs dos rios não canalizados subterraneamente,

sobre

uma vez que nestes casos considera-se que a APP está desprovida de sua função

ameaçadas de extinção no Estado de São

estabelecida por lei.

Paulo e Instrução Normativa Nº 003, de 26 de

as

espécies

da

fauna

silvestre

maio de 2003, do Ministério do Meio
As áreas de várzea registradas para a ADA correspondem aos mesmos cursos

Ambiente que apresenta a lista nacional das

d’água citados para a APP. Todas essas áreas sofreram interferência pelo

espécies da fauna brasileira ameaçadas de

processo de urbanização, como pelas retificações dos leitos, por aterramentos, entre

extinção, não foram registradas para a

outros.

ADA espécies ameaçadas, sendo que uma
das

7.3.2

Caracterização da Avifauna

espécies,

Gnorimopsar

chopi,

está

classificada como quase ameaçada para o
Estado de São Paulo.

Com base em imagens aéreas da área foram selecionadas as áreas verdes mais
significativas para o levantamento dos pássaros (avifauna). Levantamentos de
campo ao longo de trechos onde se pretende implantar o empreendimento também
foram realizados, utilizando métodos de registro direto e indireto. As ações de
levantamento de campo da avifauna concentraram-se em 2 áreas:

7.3.3

Unidades de Conservação e Áreas Protegidas

O levantamento das Unidades de Conservação na região de estudo, foi realizado
por meio de consultas à legislação e levantamento de dados bibliográficos.



No cemitério do Morumbi;



Na avenida Jornalista Roberto Marinho, abrangendo também a Praça

No Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (2000) produziu o

Arlindo Rossi e a rua Bartolomeu Feio, rua bem arborizada, paralela à

Atlas das Unidades de Conservação Ambiental, abordando as unidades de

avenida.

conservação existentes no Estado de São Paulo, documento considerado para a

Nesses trabalhos de campo foram identificadas 36 espécies, distribuídas

elaboração do presente item.



em 19 famílias, sendo 10 de Passeriformes (52,6%) e 9 espécies (47,4%)
de não passeriformes.

As

Unidades

de

Conservação

consideradas

nesse

estudo

são

aquelas

compreendidas dentro do território municipal de São Paulo, ou seja, na AII
estabelecida para a Linha 17.
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O Mapa das Unidades de Conservação da AII, consolidado no EIA e reproduzido
ao lado, apresenta as categorias de Unidades de Conservação listadas para o
município de São Paulo, mostrando um total de 27 unidades.

Destaca-se que a implantação e a operação da Linha 17 não interferirão em
nenhuma das unidades de conservação ou áreas protegidas listadas para a região
metropolitana de São Paulo; exceto que a AID definida para este estudo faz
interface com a Zona de Amortecimento do Parque Estadual Fontes do Ipiranga.
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7.4. Os Estudos do Meio Socioeconomico

Por sua vez, no âmbito da Área de Influência Direta, o diagnóstico realizado para o

7.4.1

oAtlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paulo 2007 (SEADE) e o

presente estudo teve como base os dados da Pesquisa OD – 2007 (METRÔ/SP),

O Perfil Sociodemográfico

estudo das Unidades de Informações Territorializadas – UITs 2008 (EMPLASA).
No âmbito da Área de Influência Indireta – AII, qual seja, o território municipal de
São Paulo, merece destaque sua classificação de 5º município mais populoso do

De acordo com o METRÔ/SP (2008:07), “uma característica importante da Pesquisa

mundo, com um total de 10.998.813 habitantes em 2009, com uma densidade

Origem e Destino é que ela permite a localização espacial da população, dos

demográfica de 7.221,86 hab/km² (2009). A pirâmide etária relativa à população do

empregos, das matrículas escolares e das origens e destinos das viagens realizadas

município de São Paulo, segundo SEADE – 2009, é apresentada no gráfico a seguir

pela população nas suas atividades diárias, na Região Metropolitana de São Paulo.
Na Pesquisa Origem e Destino 2007 essas variáveis, além de serem agregadas por

80 e +

zonas, foram também georreferenciadas”

Faixa Etária (anos)

70 a 79
60 a 69
50 a 59
40 a 49
30 a 39
20 a 29
10 a 19
0a9

15

10

5

0

5

Percentual da População

10

15
Masculino
Feminino

Vale ser referida, também, a TGCA – Taxa Geométrica de Crescimento Anual (0,6%
a.a), que é a metade da RMSP Região Metropolitana de São Paulo (formada por 39
municípios, onde se encontra 50% da população do Estado de São Paulo) e menos
da metade do Estado de São Paulo. Contudo, esses valores não indicam
estagnação da população; tampouco decréscimo da população, mas pode ser
considerado um indicador de desconcentração demográfica. Vale ressaltar que, os
movimentos pendulares em direção ao município de São Paulo estão na ordem de
mais de 500 mil pessoas.
AID - Zonas de Pesquisa - 2007

População Absoluta e Densidade Demográfica na AID,
por Zonas de Pesquisa no ano de 2007
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7.4.2

O Perfil Socioeconômico

Moraes e 253 – Campo Belo a população em geral, provém de maiores
rendimentos, onde a renda média familiar está acima de R$ 5.000,00.

O município de São Paulo, apesar do visível processo de desconcentração
industrial, é considerado ainda como o principal pólo financeiro e de serviços do

A zona 299 – Paraisópolis possui expressiva renda total (R$33.205.821,00),

país, posicionando-se com destaque nas tomadas de decisões empresariais e

equiparando-se a zona 252 – Vieira de Moraes. Entretanto, quando analisado a

ocupando a 19ª colocação no ranking das cidades mais ricas do mundo.

renda per capita, a zona 299 – Paraisópolis decai acentuadamente, uma vez que
possui renda per capita de R$691,00, enquanto a zona 252 – Viera de Moraes se

Estima-se que o município deverá crescer cerca de 80% nos próximos 15 anos,

mantém a frente com R$1.760,00.

alcançando a 13ª posição até 2020. A capital é ainda um centro de negócios e
serviços onde estão 63% das multinacionais estabelecidas no Brasil, a primeira

Isto se deve a ocupação de baixa renda que está localizada na zona 299,

praça financeira do país e sexta maior bolsa de valores do mundo (PREFEITURA

denominada Favela Paraisópolis.

MUNICIPAL DE SÃO PAULO). E cabe aqui destacar que, o município de São Paulo
é classificado como a única metrópole global do país.

No âmbito da AID, foi identificado um total de 291.076 empregos (segundo a
Pesquisa OD-2007), concentrados principalmente nas zonas 281 – Granja Julieta,
71 – Vila Cordeiro, 256 – Vila Santa Catarina, 257 – Jabaquara e 295 – Morumbi.
Analisando a atuação dos setores econômicos por meio do número de empregos,
pode-se dizer (vide Gráfico adiante) que o setor terciário é predominante na AID,
compondo 91,0% dos empregos

Relativamente ao padrão de rendimento, que envolve o grau de geração de
riqueza e sua distribuição, foi possível se inferir qual o poder de consumo da
população da AID.

Conforme consolidado no Gráfico mostrado a seguir, é possível se concluir que nas
zonas 298 – Real Parque, 251 – Joaquim Nabuco, 295 – Morumbi, 252 – Vieira de
Distribuição espacial dos empregos por setor
econômico na AID para o ano de 2007

Distribuição espacial da renda per capita na AID para
o ano de 2007
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7.4.3

Os Indicadores de Qualidade de Vida

Os distritos de Vila Sônia, Morumbi e Jabaquara encontram-se na faixa dos 7 anos e
por fim os distritos do Campo Belo, Itaim Bibi, Santo Amaro e Saúde que apresentam

O tema em questão, aqui consolidado, incluindo apenas alguns dos seus diversos

as maiores médias, na faixa entre 8.00 a 9,16 anos.

subitens, foi desenvolvido no presente estudo priorizando a interpretação dos dados
secundários já existentes para a AII, em especial para o município de São Paulo.

 Saúde
Relativamente à infraestrutura instalada, o município de São Paulo apresenta

 Educação

índices representativos, quando comparados aos da própria Região Metropolitana
De acordo com dados do IBGE,
levantados em 1996, é possível se
verificar com o apoio da Figura

de São Paulo; ou seja, 64,99% dos Leitos Hospitalares SUS, 69,84% dos Leitos
Hospitalares Totais, 71,39% dos Consultórios Médicos e 65,99% dos Consultórios
Odontológicos.

mostrada ao lado, que no município
de São Paulo (AII) a área central
possui a população de 4 anos ou
mais com mais anos de estudo, e
nas

periferias,

principalmente

Os números de leitos do SUS, leitos totais, consultórios médicos e odontológicos no
município de São Paulo, foram superiores inclusive aos da média do Estado de São
Paulo. Isso mostra que a AII apresenta boa infraestrutura de saúde.

na

zona sul com menos anos de estudo.

Deve ser considerado nesta análise, ainda, o fato de que o município de São Paulo
é uma cidade de grande porte com acentuado dinamismo econômico, o que

Dentre

os

07

distritos

que

se

destacam dentro da área objeto de
estudo deste EIA-Rima o de Vila

possibilita a existência de serviços de saúde suplementar (convênios médicos).
Estes serviços por sua vez, são prestados por uma significativa rede de atendimento
médico e odontológico particular.

Andrade é o que apresenta a menor
média

de

anos

de

estudo

da

população de 4 anos ou mais,
classificada na faixa de 6 anos.

Em relação aos hospitais destacam-se próximos a área de estudo o Hospital
Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya (Jabaquara) e PSM Dr. José Sylvio de Camargo
(Santo Amaro).
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A Figura mostrada a seguir, reproduz o Mapa da Infraestrutura da Saúde e
Educação da Área de Influência Direta, devidamente apresentado no EIA,
ilustrando e situando os principais equipamentos sociais (hospitais, ambulatórios e
escolas) inseridos na AID.

 Saneamento Básico
De uma maneira geral os dados avaliados no presente estudo demonstraram que o
município de São Paulo detém, em todas as variáveis relacionadas ao tema
saneamento básico, valores superiores aos da Região Metropolitana de São Paulo
e aos valores médios do próprio Estado.

Isto mostra que este município possui, em média, regular infraestrutura de
abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos e líquidos.

 Habitação
De acordo com a definição disponibilizada pelo IBGE, a porcentagem de domicílios
com infraestrutura interna adequada corresponde a “proporção de domicílios que
dispõem de ligação às redes públicas de abastecimento (água e energia elétrica) e
de coleta (lixo e esgoto), sendo a fossa séptica a única exceção aceita no lugar do
esgoto, sobre o total de domicílios permanentes urbanos”.

Este indicador mostra que no município de São Paulo 91,05% dos domicílios
possuem infraestrutura interna adequada, enquanto na Região Metropolitana e no
estado de São Paulo, respectivamente 86,74% e 89,29% dos domicílios estão nesta
situação.

Nesse cenário, então, vale ser apresentada a estatística (2000) das diferentes
tipologias dos domicílios existentes no município de São Paulo, conforme
consolidada no Gráfico abaixo; ou seja: os domicílios identificados como casas
representam 73,48%, seguidos pelos domicílios do tipo apartamento com 25,16% e
1,36% os domicílios do tipo cômodos.
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7.4.4

Os Usos e Ocupações do Solo

A análise do referido mapa evidencia que a extensão das áreas urbanizadas, no
território da AID, abrange 73,2%. De certa forma, outras categorias de uso e

A análise do uso e ocupação do solo na Área de Influência Direta – AID foi realizada
com base no Mapeamento Contínuo de Uso do Solo da RMSP, executado pela
EMPLASA em julho de 2006, feito por meio da interpretação de imagens do satélite
Ikonos. Esta fonte permitiu a elaboração do “Mapa de Uso e Ocupação do Solo na

ocupação do solo remetem ao conceito do urbano, sobretudo as categorias de uso
industrial, equipamento urbano, favela e rodovia. Quando essas categorias são
somadas à de áreas urbanizadas, chega-se a 93,3% de toda AID. Isto permite
concluir que a AID, de forma geral, está inserida em área densamente urbanizada.

AID” , em escala 1:40.000, conforme reproduzido parcialmente a seguir. Nele é
possível se observar as principais classes de uso do solo consolidadas na AID.

Na ADA, especificamente, conforme pode ser observado a seguir através da
reprodução parcial do “Mapa de Uso e Ocupação do Solo da ADA” , em escala
1:20.000, o uso residencial horizontal predomina sobre os demais, perfazendo
388,5 hectares, o equivalente a 36,9% da área total da ADA. Em seguida aparece o
uso por comércio e serviço, cobrindo 10,1% da ADA. Esses estabelecimentos estão
localizados preferencialmente nos grandes eixos viários, tais como as avenidas
Nações Unidas, Roque Petrone Jr. e Washington Luís. O uso por infraestrutura
também é expressivo, pois 82,3 hectares (7,8%) da ADA estão sendo utilizados para
este fim. Neste caso, percebe-se a relevância do aeroporto de Congonhas e o pátio
de manobra do Metrô/SP no Jabaquara.
Residencial Horizontal
Residencial Vertical
Misto Resid. Horizontal / Vertical
Área em Ocupação
Habitação Precária
Favela
Comércio e Serviço
Shopping, Hipermercado, Atacadista
Indústria
Misto - Residencial / Industrial / Comércio e Serviço
Inf raestrutura
Inf raestrutura Especial
Educação, Saúde, Esporte, Lazer, Cultura
Praça e Área Verde Urbana
Mata / Capoeira
Vegetação Antrópica
Solo Exposto
Viário
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7.4.5

Os Padrões de Acessibilidade Regional

metrô constituem apenas 6,2%. O motivo das viagens atraídas na AID se referem
em 38,9 % dos casos pelo trabalho no setor de serviços e 25,8% pela educação

A abrangência da Linha 17-Ouro compreende os bairros das regiões sul, sudoeste e
oeste do município de São Paulo, entre eles, Santo Amaro, Morumbi, Jabaquara,

A zona 281 – Granja Julieta é a que apresenta a maior atração de viagens diárias

Campo Belo, Brooklin, Jd. Míriam, Chácara Flora, Itaim Bibi, Campo Limpo, Vila

em relação às demais zonas da AID. A maior atração de viagens diárias pode ser

Sônia, Caxingui, além dos municípios de Embu, Itapecerica da Serra, Taboão da

atribuída principalmente a característica diversificada de uso e ocupação do solo da

Serra, Osasco, Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo

porção oeste desta zona, próxima da Av. Nações Unidas, que possui uso
predominantemente de comércio, serviços e indústria. Sediando empresas dos

Nesse cenário são reconhecidos como principais corredores as avenidas

setores de informática e telecomunicações, e algumas indústrias como a Bosch e a

Jabaquara, Armando Arruda Pereira, Bandeirantes, Washington Luís, Jornalista

Anburg, atraindo dessa forma, diversas viagens diárias (180.918) para o local.

Roberto Marinho, Santo Amaro, Adolfo Pinheiro e Eng. Luiz Carlos Berrini, Francisco
Morato, entre outras. Estas vias fazem parte do sistema viário estrutural e

As viagens produzidas por modo principal, que são as viagens originadas nas

proporcionam a ligação dessas regiões com as linhas de Metrô e com a área central

próprias zonas de pesquisa para outras, totalizaram 814.671. Por tratar-se de uma

e o centro expandido.

área bem desenvolvida, habitada pela classe média e classe média alta, destaca-se
novamente como modo principal de viagem produzida o automóvel, com 29,5% do

A influência da linha 17 Ouro inclui, ainda, os municípios da Baixada Santista que

total na AID. As viagens por ônibus constituem 27,9% de viagens produzidas e por

terá o Terminal de Ônibus Rodoviário de Jabaquara, anexo à Estação Jabaquara,

Metrô 6,1%.

como local de integração com a Linha 17 – Ouro.
As viagens individuais na AID se sobressaem às coletivas, com 42,4% do total de
Na AID os principais modos de viagens atraídas são: dirigindo automóvel, ônibus, a

viagens por tipo da AID, enquanto o modo coletivo representa 38,3% destas

pé, passageiro de automóvel, metrô, moto e transporte escolar Vale destacar que, a

viagens.

viagem a pé é aquela realizada a pé da origem ao destino; não se complementa
com nenhum outro modo de transporte. (Pesquisa OD 2007).

Da mesma forma, na AID são realizadas diariamente 812.958 viagens atraídas, com
destaque para as viagens de automóveis, que constituem 29,5% das viagens diárias
totais da AID, de ônibus, com 28%, e a pé com 18,9%. As viagens atraídas por
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7.4.6

Os Imóveis Passíveis de Serem Desapropriados

As desapropriações necessárias para implantação da infraestrutura da Linha 17Ouro correspondem, basicamente, às áreas relativas à projeção das vias, à
implantação das estações e dos edifícios de apoio, acessos e pátios. Além
disso, o desenvolvimento do projeto da Linha 17-Ouro conta com a implantação da
Via Perimetral Sul-Sudoeste, cujo eixo se preconiza a implantação do elevado da
Linha 17-Ouro, aproveitando-se as mesmas desapropriações e os mesmos espaços
para os dois investimentos.

O traçado da Linha 17-Ouro foi planejado de forma que sempre que possível sua
implantação se dará sobre eixos de logradouros públicos, de forma a minimizar
os impactos e ao mesmo tempo, demandando desapropriações pontuais ou em
faixas contínuas que impactam imóveis lindeiros ao traçado da Linha 17-Ouro. Da
mesma forma, algumas estações estão sobre áreas públicas, de forma que certos
lotes adjacentes devem ser desapropriados para a construção de acessos

A localização dessas áreas de desapropriação foi disponibilizada pelo METRÔ/SP e
poderão ainda sofrer alterações e pequenos ajustes, sobretudo quando o projeto
avançar e consolidar o projeto executivo.

O diagnóstico das áreas passíveis de desapropriação foi desenvolvido em Blocos
de Desapropriação. Cada bloco foi caracterizado levando em conta sua tipologia de

Por sua vez, a localização dos blocos, em planta, poderá ser consultada no “Mapa

uso, o padrão de construção e o grau de conservação das edificações. No total

das Áreas Passíveis de Desapropriação” (MSE-LOU-04), apresentado no EIA –

existem 17 Blocos de Desapropriação, conforme mostrados de forma resumida no

Estudo de Impacto Ambiental. O referido mapa está subdividido em 8 Folhas em

Quadro apresentado ao lado.

escala 1:5.000, onde aparecem os limites de cada bloco sobre mosaico de ortofotos.
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7.4.7

Os Patrimônios Arqueológico, Histórico e Arquitetônico

Por sua vez, os dados primários, obtidos com as investigações em campo,
fundamentam-se em levantamento de informações orais e em caminhamentos

O diagnóstico do patrimônio arqueológico, histórico e arquitetônico das áreas de

extensivos (sem a intervenção de subsuperfície), na observação de superfícies

influência do empreendimento Linha 17 - Ouro, insere-se como parte dos estudos

expostas e na leitura estratigráfica realizada em feições erodidas do terreno,

necessários ao EIA / RIMA, atendendo, dessa forma, as disposições da legislação

prospectando-se áreas com superfície exposta, tais como: caminhos, perfis, feições

em vigor.

erosivas, setores de valas ou de retiradas de terra, etc.

Assim, os estudos realizados nas áreas de influência do empreendimento tiveram

Portanto, de acordo com o contexto geral discutido anteriormente, procedeu-se ao

por objetivo diagnosticar o potencial arqueológico, histórico e arquitetônico dessas

diagnóstico dos patrimônios histórico, arquitetônico e cultural arqueológico

áreas, de modo a prevenir riscos ao conjunto do patrimônio cultural regional, através

da ADA, a partir do eixo principal projetado para a Linha 17 – Ouro e com

da adoção de medidas de proteção física e / ou de resgate de qualquer bem que por

observações diretas também em sua área lindeira.

ventura possa estar inserido nas áreas a serem diretamente afetadas pelas obras de
implantação do monotrilho da Linha 17 - Ouro

Essa atividade propiciou a elaboração de um relatório técnico específico, que
consolida as informações referentes, entre outras: (I) ao patrimônio cultural

Nesse cenário, então, procedeu-se à avaliação e do diagnóstico arqueológico das

arqueológico, a ser posteriormente submetido ao CONDEPHAAT; (ii) ao grau de

áreas de influência do empreendimento com base em dados secundários e

interesse histórico das edificações identificadas ao longo da faixa da ADA do traçado

primários

proposto para a implantação da Linha 17 e, da mesma forma, dos bens edificados
(edifícios históricos) tombados pelo CONDEPHAAT e COMPRESP.

Os dados secundários basearam-se em informações constantes na bibliografia
especializada, tais como, histórico das pesquisas publicadas, registro de bens de

 Considerações Acerca do Patrimônio Cultural Arqueológico

interesse, sínteses regionais, coleções existentes em instituições museológicas,
informações orais, características dos indícios e estruturas, etc.

No “âmbito regional, mais especificamente no perímetro territorial da bacia
hidrográfica do Alto Tietê, onde estão inseridas as áreas de influências do
empreendimento, existem inúmeras evidências arqueológicas e historiográficas que
atestam a antiguidade da presença de diversos grupamentos humanos nessa
região.
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Nesse contexto, há de se destacar a ocorrência de materiais relevantes, registrados

sítio. Como se verificou em campo a visualização do bem tombado não será

nas proximidades do traçado da Linha 17, cerca de 1,2 km de distância no ponto em

prejudicada, mas devido

que a Avenida Jornalista Roberto Marinho Marginal Pinheiros encontra com a

empreendidas deverão contar com cuidados no sentido de acompanhamento de

Marginal Pinheiros, ou 1,9 km junto a Avenida Jules Rimet, na altura do Estádio do

possíveis movimentações do solo.

à fragilidade da construção histórica as obras

Morumbi. Trata-se do sítio arqueológico lítico Morumbi, cujos materiais
encontrados indicam tratar-se de área habitada desde períodos pré-cabralinos.

A estação Aeroporto de Congonhas e seu percurso em direção a Avenida
Washington Luís deverão integrar harmoniosamente com o bem em estudo de

Entretanto, é necessário se enfatizar que é evidente que as alterações físicas a que

tombamento e sua ambiência.

o ambiente natural vem sofrendo ao longo de centenas de anos podem ter afetado,
modificado, comprometido ou até mesmo destruído bens de interesse arqueológico

O colégio Visconde de Porto Seguro e o Estádio do Morumbi, bens em processo de

porventura existentes no estrato pedológico desse terreno.

tombamento, também deverão contar com integração dos projetos previstos para a
área, entre eles a via Perimetral com projetos de áreas verdes e de lazer permeando

 Considerações

Acerca

do

Patrimônio

Histórico-Cultural

o estádio.

Arquitetônico
As desapropriações previstas para a implantação da Linha 17, no geral, ocorrerão
junto à instalação das estações e em lotes pequenos, de forma que não inclui no
projeto nenhum bem com legislação de preservação ou outro que se apresentasse
de interesse histórico ou arquitetônico. As demais desapropriações ocorrem por
conta da integração da linha a outros projetos urbanos, tais como ampliação da
Avenida Jornalista Roberto Marinho, Via Perimetral Sul e reformulações na área do
Estádio do Morumbi.

Destaca-se, entretanto, a possibilidade desse projeto interferir na paisagem de bens
tombados ou em estudo de tombamento, caso específico do Sítio da Ressaca,
Aeroporto de Congonhas, Colégio Visconde Porto Seguro e Estádio do Morumbi.

No caso do Sítio da Ressaca a implantação da linha do monotrilho, apesar de estar
em quadra lindeira ao bem tombado, o relevo acentuado do local resguarda o antigo
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Com o conhecimento das áreas de influências definidas e estudadas no Diagnóstico

8. Os Impactos Ambientais e as Ações de
Controle

Ambiental dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico e com o entendimento de
como serão a implantação e a operação do monotrilho, será possível elaborar uma
relação das ações/atividades que serão implementadas e que poderão causar algum

A metodologia adotada no EIA-Rima relativo à implantação da Linha 17 - Ouro

impacto ambiental nos meios estudados.

buscou identificar, de forma sistemática, todos os possíveis impactos decorrentes
das

diversas

ações

do

empreendimento,

potencialmente

causadoras

de

A relação de fatores e/ou ações geradoras de impactos derivadas do

modificações ambientais, bem como qualificá-los e quantificá-los (quando passíveis

empreendimento,

de mensuração).

consideradas no presente EIA, são apresentadas a seguir:

Para tanto, foram cumpridas as seguintes principais etapas:

 Fase de Planejamento




de

acordo

com

as

fases

do

empreendimento

a definição do elenco dos fatores e/ou ações geradoras de potenciais

-

Divulgação da implantação do empreendimento;

impactos ambientais;

-

Coleta de dados / trabalhos de campo na etapa do diagnóstico
socioambiental;

a prévia definição dos atributos de avaliação dos potenciais impactos
ambientais



dividida

-

imóveis desapropriados.

a análise, mensuração e avaliação dos potenciais impactos.

Os fatores geradores de impactos observam estreita correspondência com as ações

Início do processo de oficialização / comunicação da desocupação dos

 Fase de Implantação

e obras necessárias ao planejamento, à implantação e à operação do
empreendimento, consideradas como variáveis dependentes, uma vez que se

-

vinculam à natureza e ao porte do mesmo.

-

Recrutamento e contratação de mão de obra;
Tráfego

/

movimentação

de

veículos

pesados,

máquinas

e/ou

equipamentos;
Assim, a identificação e a avaliação dos impactos serão realizadas relacionando-se

-

equipamentos;

às ações do empreendimento, nas suas distintas fases de planejamento,
implantação e operação, conforme mostrado a seguir.

Manutenções corretivas / operações de abastecimento dos veículos e

-

Implantação de projeto paisagístico ao longo da faixa do monotrilho;

-

Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza da
área;
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-

Implantação do canteiro de obras;

mesmo modo pode ter efeito, ao mesmo tempo, preventivo, corretivo, compensatório

-

Terraplenagens e escavações;

ou potencializador sobre um ou vários impactos.

-

Investigações e serviços geotécnicos (sondagens / fundações)

-

Interferências pontuais no sistema viário atual, para implantação do

A consolidação e o detalhamento dessas ações de controle, visando a suas efetivas

monotrilho;

aplicações durante as diferentes fases do projeto, se darão através de Programas

Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio à

Ambientais (descritos adiante, em item específico deste RIMA).

-

implantação e operação da Linha 17 (incluindo: obras de readequação da
Praça Roberto Gomes Pedrosa; obras para a implantação de um trecho da
Perimetral Sul-Sudoeste; obras para a canalização do Córrego Antonico).

 Fase de Operação
-

Operação / Tráfego do monotrilho;

-

Armazenamento e/ou utilização de insumos gerais e produtos perigosos
para o atendimento das rotinas de manutenções (preventivas / corretivas)
do monotrilho.

8.1. Os Impactos Ambientais Identificados para a
Implantação e Operação da Linha 17 e as
Correspondentes Ações de Controle
A partir dos estudos e análises realizadas ao longo da elaboração do EIA – Estudo
de Impacto Ambiental – e mediante a elaboração do diagnóstico ambiental dos
meios físico, biótico e sócio-econômico, nas áreas de influência definidas para o
projeto da Linha 17, foram identificados 26 impactos ambientais, positivos e
negativos, incidentes nas fases de planejamento, implantação e operação do

Conhecido o processo potencial de mudança na qualidade ambiental preexistente,
os impactos serão avaliados segundo um conjunto de atributos, sendo que todo este

empreendimento, podendo alguns deles se apresentar, de forma repetida, em mais
de uma das fases aqui consideradas para o empreendimento.

conjunto de atributos permitirá classificar a magnitude dos impactos. Na avaliação
dos impactos ainda será possível a mensuração de alguns deles, por meio de
indicadores.

Daquele total de impactos identificados, 7 (27%) são relacionados ao meio físico; 2
(8%) ao Meio Biótico e 17 (65%) ao Meio Sócio-econômico. Da mesma forma foi
constatado que apenas 2 (8%) deles ocorrem exclusivamente na fase de

Em contra partida será proposta uma série de medidas mitigadoras / ações de
controle ambiental, cuja adoção visa prevenir, corrigir e/ou compensar impactos de
natureza negativa e potencializar aqueles de natureza positiva. Vale salientar que
uma ação / medida pode ter influência sobre mais de um impacto identificado. Do

planejamento, outros 7 (27%) deles ocorrem exclusivamente na fase de implantação
e, por fim, mais 5 (19%) ocorrem exclusivamente na fase de operação. Os outros 12
(46%) impactos identificados ocorrem, em diferentes graus de intensidade e
relevância, em duas ou mais fases do empreendimento projetado.
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Ainda considerando-se o total de 26 impactos ambientais identificados, constatou-se

8.1.1

Potencial Alteração da Qualidade das Águas Superficiais

que 6 (23%) foram categorizados como de natureza exclusivamente positiva e 17
(65%) como exclusivamente de natureza negativa; outros 3 (12%) podem ser
classificados como impactos positivos ou negativos, dependendo da fase do
empreendimento a que se relacionarem. Vale ser destacado, também, que dos 5
impactos ambientais identificados como de natureza exclusivamente positiva, 5

De uma forma geral, todos os serviços típicos de obras civis, previstos a serem
executados durante a fase de implantação do monotrilho, terão a potencialidade de
geração de material particulado e detritos em geral em condições de serem
aportados aos cursos d’água localizados no entorno das obras projetadas.

deles (83%) foram classificados como de média relevância. E, da mesma forma, dos
17 impactos ambientais identificados como de natureza exclusivamente negativa,
apenas 2 deles (12%) foram classificados como de alta relevância; 5 (29%) como de
média relevância e 10 (59%), classificados como de baixa relevância; portanto, 88%
dos impactos negativos são tidos como de pequena / média relevâncias.

Na fase de implantação da Linha 17, mais especificamente ao longo da faixa de
domínio do monotrilho, ocorrerão serviços típicos de terraplenagens, escavações,
remoção de pavimentos e perfuração (estaqueamentos / fundações) para
implantação das estruturas de suporte do monotrilho (pilares de sustentação), entre
outros. Dessa forma, todo esse material depositado ao longo da faixa (em especial,

No cenário mostrado acima, deve ser ressaltado que para cada um dos impactos
identificados são propostas no presente EIA, as correspondentes medidas de
controle ambiental que, por sua vez, poderão ter características mitigadoras e/ou
compensatórias (para os impactos negativos), ou potencializadoras (para os

resíduos de construção civil e de demolição), aguardando transporte para disposição
final (mesmo que por curto período), poderá contribuir para o aporte de sedimentos
e de resíduos diversos nos corpos d’água locais e nos córregos e rios presentes ao
longo da Linha 17.

impactos positivos), cujas implementações são na maioria das vezes de
responsabilidade do empreendedor.

Da mesma forma, complementarmente, a implantação e operação dos canteiros de
obras, os trabalhos específicos para construção das 19 estações, assim como as

As medidas de controle ambiental estão consolidadas e detalhadas, no presente
estudo, através de 11 Planos e/ou Programas Ambientais, específicos,
acompanhados e/ou complementados por outros 6 subprogramas.

Apresentam-se, a seguir, de forma resumida, os principais impactos ambientais
passíveis de ocorrências nas diversas fases do empreendimento projetado, bem
como as suas respectivas ações de controle / medidas mitigadoras.

obras necessárias à transposição do rio Pinheiros e a canalização de específicos
trechos dos córregos Antonico e Panamby, poderão contribuir para o aporte de
sedimentos aos corpos d’água das áreas de influencia do empreendimento.

Ainda na fase de implantação, há de ser considerada também a utilização
obrigatória de uma frota de veículos (leves e pesados) e de máquinas e
equipamentos movidos por motores à combustão, passíveis de manutenções
corretivas, bem como de utilização de combustíveis e óleos lubrificantes. Mesmo
considerando-se que a manutenção e abastecimento desses veículos ocorrerão em
locais específicos, afastado dos pontos de interferência do traçado do monotrilho
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com os corpos d’água superficiais, anteriormente identificados, poderão ocorrer

Já, na fase de operação, esse mesmo impacto é classificado como de natureza

eventuais acidentes / vazamentos com óleos combustível e lubrificante que, se

negativa, de ocorrência provável, de curto prazo, localizado na ADA, intensificador e

atingirem os corpos hídricos locais, poderão alterar pontualmente a qualidade das

de duração permanente, sendo classificado inicialmente como de média magnitude.

águas superficiais.

Considerando que serão adotadas medidas de controle, de alto grau de resolução e
de responsabilidade do empreendedor, o impacto foi considerado de baixa

Por fim, durante a fase de operação do empreendimento, entende-se que existirão

relevância.

processos de manutenções mecânicas e elétricas e procedimentos de lavagem e
limpeza dos veículos / monotrilho da Linha 17, concentradamente situados nos
pátios de manutenção e de guarda de trens. Sendo assim, a utilização e
armazenamento de diferentes produtos e insumos gerais necessários para esses

8.1.2

Potencial Alteração da Qualidade do Solo e das Águas
Subterrâneas

processos (óleos lubrificantes, graxas, materiais elétricos, detergentes, tintas, entre
outros) poderão ocasionar alteração na qualidade das águas superficiais.

De modo geral, todos os serviços típicos de obras civis, a serem executados durante
a fase de implantação da Linha 17 – Ouro do Metrô, poderão gerar algum tipo

Propõe-se como principal medida de controle a implantação do Plano de Gestão e

interferência na qualidade ambiental atual.

Controle Ambiental das Obras, que deverá prever entre as suas diversas ações de
controle, nas diferentes frentes de serviços situadas ao longo da Linha 17, a

Assim, na fase de implantação do empreendimento, ao longo da faixa de domínio do

implantação de específicos dispositivos de controle e redirecionamento do

monotrilho ocorrerão serviços de terraplenagem e perfuração para implantação das

escoamento pluvial de superfície e de contenção de sedimentos, de tal forma evitar

estruturas de suporte do monotrilho (pilares de sustentação). Para a realização de

o fluxo de sedimentos / detritos em geral para o interior dos corpos hídricos locais.

tais atividades haverá circulação intensa de veículos (leves e pesados), máquinas e
equipamentos movidos por motores à combustão, passíveis de manutenções

O impacto descrito para a fase de instalação é classificado como negativo, de

corretivas, bem como de utilização de combustíveis e óleos lubrificantes,

ocorrência provável, de curto prazo, localizado na ADA, intensificador e de duração

representando riscos de ocorrência de eventuais acidentes/vazamentos com esses

temporária, sendo classificado inicialmente como de alta magnitude. Entendendo-se,

óleos. Isso pode resultar na alteração pontual da qualidade dos solos e águas

no entanto, que os trabalhos previstos serão realizados em curto período e, por fim,

subterrâneas da área, caso estes meios venham a ser atingidos pelas substâncias

considerando-se que serão adotadas medidas de controle, de alto grau de resolução

químicas contaminantes.

e de responsabilidade do empreendedor, o impacto foi considerado de média
relevância.

O projeto da Linha 17 também prevê, ainda, a implantação de um Pátio de
Estacionamento e Manutenção, situado na área adjacente à Avenida dos
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Bandeirantes, próximo o cruzamento com a Avenida Jabaquara, onde serão

mecanismos de controle de geração de riscos de acidentes, decorrentes do

construídas as instalações para o desenvolvimento das ações preventivas e

armazenamento e/ou utilização de insumos gerais e produtos perigosos para o

corretivas, relacionadas aos procedimentos de manutenções mecânicas e elétricas.

atendimento das rotinas de manutenções (preventivas / corretivas) dos trens.

Neste espaço poderão também ser realizados procedimentos de lavagem e de
limpeza das composições dos trens.

O impacto descrito é classificado como de natureza negativa, de ocorrência
provável, de curto-médio prazo, localizado na ADA, causador e de duração

Por sua vez, na fase de operação do empreendimento, entende-se que o

temporária na implantação e permanente na fase de operação, sendo considerado

atendimento dessas rotinas de manutenções e de limpezas das composições dos

inicialmente como de média magnitude. Entendendo-se, no entanto, que os

trens exigirá o armazenamento de diferentes produtos e insumos gerais (óleos

trabalhos previstos serão realizados em curto período e, por fim, considerando-se

lubrificantes, graxas, materiais elétricos, detergentes, tintas, entre outros), com

que serão adotadas medidas de controle, de alto grau de resolução e de

variados graus de periculosidade e/ou de inflamabilidade. Mesmo se considerando

responsabilidade do empreendedor, o impacto pode ser considerado de baixa

que esses insumos ficarão estocados adequadamente e de acordo com as normas

relevância tanto na fase de implantação quanto na fase de operação.

vigentes, todas as operações de transferência, manuseio e/ou aplicação direta dos
mesmos estarão sujeita a falhas e acidentes, podendo resultar em vazamentos,
derramamentos e/ou incêndios. Estes, por fim, poderão poluir o solo e os recursos
hídricos subterrâneos locais, causando diferentes tipos de danos aos moradores /
ocupantes da região do entorno do Pátio.

Portanto, durante a fase de implantação do empreendimento, algumas medidas de
controle deverão estar contempladas no Plano de Gestão e Controle Ambiental das

8.1.3

Risco de Alteração Pontual na Qualidade do Ar, decorrente
do Aumento das Concentrações de Material Particulado em
Suspensão, de Poeiras e de Emissão de Gases Veiculares

A possibilidade de ocorrerem alterações pontuais na qualidade do ar, durante as
fases de implantação da Linha 17 está associada, principalmente:

Obras, de tal forma se evitar e/ou minimizar os potenciais impactos causados nos
solos e águas subterrâneas de áreas de influência da Linha 17.

(a) Ao aumento da concentração de material particulado em suspensão, de natureza
mineral e quimicamente inerte, inerentes às operações de movimentação de terra e

Além disso, visando controlar os eventuais impactos produzidos na fase de
operação do empreendimento e, mais especificamente, com a operação rotineira do
Pátio de Manutenção e Estacionamento, deverá ser previsto um Plano de
Contingência para Situações de Emergências e Procedimentos Relativos à
Minimização de Riscos e Acidentes, de tal forma consolidar os principais

rocha (realização do túnel de 200 m previsto em Paraisópolis, perfuração para
implantação das estruturas de suporte do monotrilho, entre outras), ao trânsito de
veículos leves, pesados e de máquinas e equipamentos, à montagem de estruturas
de obras civis, ao manuseio de insumos e materiais pulverulentos, ao trânsito dos
caminhões e, também, às ações dos ventos locais;
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(b) Ao aumento dos poluentes associados, principalmente, à emissão de gases dos

Esse impacto é classificado como negativo, de ocorrência provável, cujo efeito se

motores dos veículos, máquinas e equipamentos.

faz sentir no curto prazo, localizado e restrito quase que exclusivamente a ADA,
intensificado pelo empreendimento, e temporário. O impacto é de pequena

Entende-se, portanto, que o componente predominante nas condições apresentadas

magnitude e, mediante a adoção de medidas preventivas e de controle com alto

anteriormente, é o material particulado / poeira, essencialmente terroso / arenoso,

grau de resolução, sob responsabilidade do empreendedor, foi considerado de baixa

que é inerte e cujo alcance bastante limitado, tendendo a se depositar rapidamente

relevância.

no solo, dependendo das condições climáticas.

Assim, é esperado que apenas uma parcela dos próprios trabalhadores da obra,
com atividades concentradas nas principais frentes de serviços, estará mais

8.1.4

Alteração Pontual dos Níveis de Ruídos, decorrentes das
Obras de Implantação e da Operação da Linha 17

susceptível à possibilidade de ocorrência desse impacto ambiental.
Em áreas mistas com predominância residencial (cenário típico do trecho de
As medidas de controles da geração de emissões de material particulado em

implantação do monotrilho), considera-se como máximo admissível um ruído de 55

suspensão e das descargas de poluentes dos motores de veículos, máquinas e

dB(A) durante o dia e 50 dB(A) à noite.

equipamentos

se

darão

através

da

implementação

de

um

permanente

monitoramento das condições de manutenção / operação da frota veicular que será

Durante a fase de implantação do empreendimento serão emitidos, pontualmente,

utilizada nas obras do monotrilho. Será realizado também, quando necessário, da

ruídos provenientes das máquinas e equipamentos necessários às obras civis, tais

umectação das principais praças / frentes de serviços (principalmente na estação de

como equipamentos para escavações e carregamentos, para sondagens /

baixa pluviosidade).

estaqueamentos, caminhões, tratores, retro-escavadeiras, etc. Entretanto, esses
ruídos irão variar muito em função das condições de operação dos equipamentos

Propõe-se, ainda, que todos os trabalhadores envolvidos nas obras de implantação

citados. Como valor máximo pode-se considerar, com base em experiências

do monotrilho usem, obrigatoriedade, os EPIs específicos para tais atividades,

anteriores e com a utilização de equipamentos similares, que os equipamentos

incluindo-se as máscaras de proteção. Adicionalmente, sugere-se que esses

envolvidos na construção não emitirão ruído em níveis acima de 90 dB(A), medidos

controles sejam subsidiados através do Plano de Gestão e Controle Ambiental das

a 7 metros da fonte.

Obras e, também, do Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar;
Tomando-se por base alguns cálculos específicos, conclui-se que até uma distância
de 400 m, durante o dia, e 700 m à noite, a operação de máquinas e equipamentos
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na obra poderá interferir nas condições de conforto acústico da população residente

Desse modo, tanto na fase de instalação como na operação, esse impacto é

nesta área.

classificado como negativo, de ocorrência certa, cujo efeito se faz sentir no curto
prazo, localizado, intensificado pelo empreendimento, temporário na implantação e

Por sua vez, na fase de operação da Linha 17 e considerando o nível de ruído

permanente na fase de operação. O impacto é de pequena magnitude e, mediante a

ambiente verificado em praticamente toda a área de influência, provavelmente a

adoção de medidas de controle de alto grau de resolução, foi considerado de baixa

passagem do monotrilho não será audível na maior parte do trecho

relevância.

Assim sendo, a implementação de mecanismos e ações de controle de geração de
ruídos, decorrentes das operações e do trânsito de veículos e de máquinas, objetiva
controlar os eventuais impactos produzidos nas fases de implantação da Linha 17 e,
posteriormente, da mesma forma, com a operação rotineira do monotrilho.

8.1.5

Redução das Emissões de Poluentes atmosféricos e de
Ruídos, decorrentes da Diminuição da Frota de Veículos
Coletivos e de Particulares em Circulação

- Adequações dos horários para a realização de determinadas atividades (que

A implantação do monotrilho da Linha 17 do Metrô insere-se em um contexto mais

possam provocar ruídos excessivos), durante a implantação e também

amplo, que inclui projetos ou construções de diversas novas linhas de transporte

durante a operação do monotrilho;

coletivo, na região de interesse para este estudo.

- Inspeções e manutenções sistemáticas de motores, silenciadores e
escapamentos de máquinas, equipamentos e veículos utilizados durante as
obras;

- Disponibilizar e tornar obrigatório o uso de EPIs específicos (protetores
auriculares) para aqueles trabalhadores com maior exposição aos ruídos.

- Realizar periodicamente, segundo os requisitos da norma ABNT NBR 10151,
medições do nível de pressão sonora, em pontos estrategicamente

Para se tentar estimar o ganho gerado exclusivamente pela operação da linha 17,
considerou-se o número de passageiros a serem transportados pelo monotrilho.
Segundo estimativas de embarque e desembarque em cada estação, determina-se
que haverá dentro dos trens uma média de 8.000 passageiros (nos dois sentidos) na
hora pico. Considerando a extensão de 18 km da linha, chega-se a um total de
144.000 passageiros.km a serem transportados, na hora-pico da manhã, pelo
monotrilho.

localizados ao longo da linha do monotrilho; conforme consolidado no
Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações;

- Em segmentos onde os ruídos sejam mais notados e incômodos, o elevado
deverá ser protegido com invólucro ou barreira acústica (refletora de som) de
forma a mitigar a propagação do ruído.

Tendo-se por base que cada ônibus convencional transporta 80 passageiros neste
horário (lotação), conclui-se que serão “economizados” (em tese) cerca de 1.800 km
percorridos por ônibus, somente na hora pico. Assumindo-se a hipótese do tráfego
na hora-pico representar 10% do total diário, é válido se considerar que a operação
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da linha 17, isoladamente, evitará cerca de 18.000 km por dia percorridos por ônibus

atual do viário, de escavações em superfície (ou subterrânea), de aterros e

e, por conseqüência, oseguinte potencial de redução de emissão de poluentes: CO:

compactações do solo, de sondagens e estaqueamentos para a implantação dos

247 kg/dia; HC: 38 kg/dia; NOx : 180 kg/dia; SOx : 2,3 kg/dia; Partículas:9 kg/dia

pilares e das vigas que sustentarão o monotrilho, de construção de estruturas civis
diversas (estações, por exemplo) que servirão de apoio operacional. Obviamente

Com relação ao ruído de tráfego, o ganho ambiental será limitado às vias onde

que para dar suporte a essas operações será necessário o emprego de veículos e

atualmente trafegam os ônibus cujas linhas serão desativadas ou reduzidas e será

de equipamentos pesados e/ou de grande porte.

de magnitude bastante variável de caso a caso, dependendo da contribuição relativa
da passagem de ônibus no ruído resultante em cada ponto receptor.

Dessa forma, assume-se no presente estudo que existirá a possibilidade de
ocorrência de recalques pontuais nos solos e, da mesma forma, de indução de

Visando uma ação de potencialização desse impacto positivo, sugere-se a

vibrações com potencial propagação aos receptores vizinhos (pessoas e/ou

implementação de mecanismos de divulgação da nova modalidade de transporte

estruturas civis, em geral), em decorrência direta: (i) das condições e características

coletivo (monotrilho) que estará à disposição das populações residentes no

de operação dos equipamentos mecânicos que executarão esses diversos serviços;

município de São Paulo, usuárias principalmente de ônibus, vans e veículos

(ii) do tipo de fundações / estaqueamentos projetados; (iii) das características

particulares.

geológico-geotécnicas (consistência / compacidade) do substrato local, entre outros
fatores.

Esse impacto é classificado como positivo, de ocorrência certa, no curto-médio
prazo, localizado, causado pelo empreendimento e permanente. O impacto é de

Por sua vez, na fase de operação da Linha 17 – Ouro, imagina-se que uma eventual

média magnitude e, devido à adoção de medidas potencializadoras de baixo grau de

ocorrência de vibrações no solo possa se dar em função do tráfego das

resolução, foi considerado de média relevância.

composições do monotrilho, condicionada e podendo variar segundo diversos
fatores, tais como: características e estado de conservação dos vagões /
composição e da linha do monotrilho; tipo do solo; e distância dos pontos receptores

8.1.6

Riscos de Ocorrências de Vibrações Induzidas no Solo, de
Recalques e/ou de Abalos Estruturais nas Construções /
Edificações situadas em Áreas Vizinhas à faixa Lindeira da
Linha 17

em relação à faixa lindeira do monotrilho. Nesse cenário, entende-se que um dos
principais fatores determinantes na intensidade das vibrações induzidas no solo é
decorrência do tipo de veículo a ser utilizado.

Na concepção básica do projeto em questão (monotrilho com pneus sobre guias de
Durante a fase de implantação do empreendimento projetam-se, entre outras, obras

concreto) assume-se no presente estudo que o trânsito rotineiro do monotrilho

específicas e em trechos determinados de substituição / adequação do pavimento
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apresentará baixíssimo potencial de geração de vibrações, certamente inferior ao do

Portanto, a presença de potenciais fontes de contaminação, inclusive nas áreas de

tráfego rodoviário atual, verificado na área de interesse.

intervenção direta e/ou em áreas vizinhas à faixa lindeira da Linha 17, gera riscos de
interferência das obras com os solos locais, contaminados ou potencialmente

Preventiva e preliminarmente ao início das obras de implantação da Linha 17 e,

contaminados.

após a tipificação dos imóveis e/ou demais estruturas civis sob influência direta das

As possíveis interferências dessas obras se referem, em especial, ao risco de

obras, sugere-se que sejam implementadas ações de monitoramento / prevenção

escavação de solo contaminado, para implantação dos pilares de sustentação do

através do Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações e do

monotrilho e/ou para a construção das estações e túnel, entre outros.

Plano de Gerenciamento de Riscos e de Ações de Emergência, nas fases de
implantação e de operação do empreendimento.

Como medida de controle, sugere-se que no âmbito do Plano de Gestão e
Controle Ambiental das Obras o empreendedor consolide e implante, durante as

Esse impacto é classificado, em especial na fase de implantação, como negativo,

etapas de obras, o “Programa de Gerenciamento de Áreas e Materiais

temporário, localizado e restrito à ADA, de ocorrência provável e associado em

Contaminados”, cujo objetivo principal será a identificação de eventuais alterações

especial à fase de implantação, no curto prazo, intensificado pelo empreendimento.

na qualidade natural dos solos presentes na área diretamente afetada pelo

O impacto é de pequena / média magnitude e, mediante a adoção de medidas de

empreendimento (em pontos diretamente interferidos pelas obras) e propor as ações

controle de alta resolução, foi considerado de baixa relevância.

pertinentes que possibilitem o pleno controle do risco à saúde humana antes,
durante e após a execução da obra. Para tanto, deverão ser seguidas as diretrizes
o
o
da Lei Estadual n 13.577/09, da Resolução CONAMA n 420/09 e, ainda, as

Riscos de Interferências das Obras da Linha 17 em Áreas
Potencial ou Comprovadamente Contaminadas

diretrizes técnicas estabelecidas no Manual de Gerenciamento de Áreas

A paisagem urbana das áreas de inserção do traçado projetado da Linha 17 – Ouro

Este impacto é classificado como negativo, de ocorrência provável e no curto prazo,

e de seu entorno imediato é constituída por vias e edificações estabelecidas ao

localizado e concentradamente na ADA, intensificado pelo empreendimento e

longo de muitas décadas, para o desempenho de funções associadas aos diversos

temporáriol. O potencial impacto é de pequena / média magnitude e, mediante a

momentos que as sociedades locais viveram no passado. Com isso, os usos e

adoção de medidas de controle de alta resolução, foi considerado de baixa

ocupações atuais ou pretéritos podem de alguma forma refletir algum tipo de

relevância.

8.1.7

Contaminadas - CETESB.

potencial contaminação do solo e/ou água subterrânea.
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8.1.8

Supressão de Indivíduos Arbóreos / Alteração da Paisagem

Adicionalmente deve-se se desenvolver programa de plantio de árvores adequadas
a paisagem urbana que compense o número de indivíduos removido. Da mesma

Para a implantação do monotrilho deverá ser removida a vegetação das áreas

forma, entende-se que as ações de mitigação e compensação deverão ser

verdes com paisagismo urbano típico como, por exemplo, o canteiro central da Av

subsidiadas pelo Programa de transplante e plantio de árvores no entorno do

Roberto Marinho, áreas com terrenos ainda sem construção, arborização e

empreendimento.

paisagismo na marginal do rio Pinheiros, jardins de algumas propriedades e a
arborização do sistema viário por onde passará o monotrilho.

Trata-se de um impacto negativo, de ocorrência certa, em curto prazo, localizado e
restrito à ADA, intensificado pelo empreendimento e permanente. Considerando que

Essa intervenção representará, de acordo com o cadastramento arbóreo realizado

a cobertura atual é totalmente antropizada, sua magnitude é pequena.

(item 5.3.1.3 do EIA), a remoção de 2385 indivíduos arbóreos. Destaca-se no
entanto que a vegetação nesta área inclui somente trechos com indivíduos
arbustivos e arbóreos presentes na arborização urbana.

8.1.9

Na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento não foi registrada nenhuma

As atividades de implantação do empreendimento implicarão, nas áreas mais

espécie ameaçada de extinção. A supressão dos indivíduos arbóreos e arbustivos

próximas às principais frentes de serviços, um aumento do tráfego de veículos e de

isolados não apresenta elevada relevância, por serem estes representantes de

atividade de maquinários. Isso pode gerar impactos no afastamento progressivo da

espécies nativas e exóticas bastante comuns e utilizadas com fins paisagísticos.

avifauna em virtude do ruído gerado. Essas novas fontes de ruídos introduzidas

Risco de Ocorrência de Afugentamento da Avifauna

durante a implantação e, da mesma forma na operação do monotrilho, poderão
Para a mitigação da perda dos indivíduos arbóreos recomenda-se que exemplares

causar a fuga e evasão das aves no entorno do empreendimento.

de maior significância ecológica e que permitem a transposição, sejam retirados da
área e replantados nas proximidades da área do empreendimento. Para a

Da mesma forma, deve-se considerar que a operação do empreendimento poderá

compensação das demais supressões de espécimes sugere-se que a implantação

implicar em geração de ruído durante a passagem dos veículos, promovendo um

da perimetral Sul-sudoeste e da praça em frente ao estádio do Morumbi, sejam

afastamento definitivo da avifauna da região mais próxima ao monotrilho.

desenvolvidos projetos paisagísticos que privilegiem as espécies nativas presentes
na área deste cadastramento e com maior valor ecológico, permitindo inclusive o

Portanto, durante a fase de implantação do empreendimento, algumas medidas de

aumento de recursos alimentares para a avifauna local.

controle podem ser adotadas no sentido de se evitar e minimizar a geração de
ruídos e vibração.
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- Adequações dos horários para a realização de determinadas atividades (que

8.1.10 Geração de Ansiedade e Insegurança na População da ADA

possam provocar ruídos excessivos), durante a implantação e também
durante a operação do monotrilho;

Durante a fase de planejamento de empreendimentos de grande porte, como é o

- Inspeções e manutenções sistemáticas de motores, silenciadores e

caso da implantação da Linha 17-Ouro do Metrô/SP, é comum entre a população

escapamentos de máquinas, equipamentos e veículos utilizados durante as

diretamente afetada o sentimento de insegurança perante as transformações

obras;

geradas, sobretudo no que se refere às desapropriações, as quais poderão acarretar

- Realizar periodicamente, segundo os requisitos da norma ABNT NBR 10151,
medições do nível de pressão sonora, em pontos estrategicamente
localizados ao longo da linha do monotrilho; conforme consolidado no
Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações;

- Em segmentos situados ao longo da Linha 17, onde os ruídos sejam mais
notados e incômodos, o elevado / monotrilho deverá ser protegido com
invólucro ou barreira acústica (refletora de som) de forma a mitigar a
propagação do ruído.

Este impacto nas fases de instalação e operação é classificado como negativo, de
ocorrência provável, cujo efeito se faz sentir no curto prazo na fase de implantação e
em longo prazo na operação, no entanto em intensidade menor. É disperso, uma
vez que o deslocamento da avifauna pode ocorrer em toda a região do entorno, mas
apenas intensificado pelo empreendimento, uma vez que os ruídos de trafego já
ocorrem na zona urbana; temporário na implantação e permanente na fase de
operação. O impacto é de pequena magnitude e, as medidas de controle têm bom
grau de resolução, além disso, a avifauna identificada é típica de área urbana e com

mudanças na dinâmica de vida local. Devido à presença de um número considerável
de imóveis residenciais e comerciais nas áreas de desapropriação, será inevitável a
situação de insegurança para os moradores, os proprietários, empresários e
funcionários ligados a esses imóveis.

Além disso, a ansiedade e insegurança da população da ADA poderão envolver os
processos especulativos em áreas próximas, o aumento do preço dos alugueis e a
alteração do uso do solo, bem como preocupações quanto aos potenciais
transtornos causados pelas obras.

Por se tratar de um impacto gerado pela divulgação de informações, pode-se
considerar que mais adequada medida de controle para atenuar e/ou suprir essa
ansiedade será trabalhar na divulgação de informações oficiais, além de criar
mecanismos de comunicação exclusivos à população desapropriada. Assim, o
Programa de Comunicação Social e o Programa de Negociação do Processo de
Desapropriação dos Imóveis Afetados indicam as atividades que visam mitigar e
compensar este impacto ambiental e minimizar a ansiedade e insegurança da
população da ADA.

alta plasticidade ecológica, foi considerado portanto de baixa relevância.

RIMA-44

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

RIMA

Trata-se de um impacto negativo, de probabilidade certa, de curto prazo, com

pelo Programa de Comunicação Social devem pronunciar as reais possibilidades de

espacialidade dispersa causado pelo empreendimento e temporário. A magnitude é

o empreendimento ser ou não implantado. Além de manter atualizados os meios de

grande e possui medida corretiva de alto grau de resolução. Após a implementação

comunicação, como rádio, televisão e jornais, por meio do repasse periódico de

das medidas, o grau de relevância é médio.

informações. Desta forma, a expectativa da população da AID / AII será controlada
por informações oficiais emitidas pelo empreendedor, e divulgadas pelo Programa
de Comunicação Social.

8.1.11 Geração de Expectativa da População da AID e AII
Este impacto é de natureza positiva caso o empreendimento seja implantado e
A divulgação de empreendimentos de infraestruturas relacionados ao transporte

negativo caso ele não seja implantado. A probabilidade é certa, de curto prazo de

coletivo, como a Linha 17-Ouro, fomentará o surgimento de expectativa positiva na

duração, com espacialidade dispersa causado pelo empreendimento e temporário. A

população da AID e AII, durante as fases de planejamento e implantação do

magnitude é média e possui medida potencializadora de médio grau de resolução e

empreendimento. Isto porque se trata de um empreendimento cuja função é

o grau de relevância é baixo.

aumentar a mobilidade da população, expandindo a oferta de transporte coletivo e
diminuindo o tempo de translado, contribuindo deste modo para a melhoria na
qualidade de vida desta população.

8.1.12 Readequação do Sistema de Transporte Público

Na medida em que o projeto seja implantado, a expectativa em relação ao

A implantação da Linha 17-Ouro viabilizará a integração do aeroporto de Congonhas

empreendimento aumenta e ganha importância, pois provocará uma mudança na

com a rede de transporte público de massa sobre trilho. Considerando que se trata

percepção da população em relação ao local onde o empreendimento será

do aeroporto de maior movimento do país, possibilitará o acesso de um grande

implantado e ao próprio sistema de transportes metropolitano. No entanto, caso o

contingente de população. De acordo com os dados da CET – Companhia de

empreendimento seja desaprovado e não ocorra a implantação e operação do

Engenharia e Tráfego, hoje se estima que o fluxo de veículos para o aeroporto é da

mesmo, essa expectativa pode se tornar um desapontamento para a população que

ordem de 1.800 veículos/hora, considerando os horários de maior movimento. A

contava com o empreendimento para futuros deslocamentos e seu respectivo

implantação da Linha 17 viabilizará uma nova alternativa de acesso ao aeroporto,

impacto na qualidade de vida.

contribuindo para a melhoria da mobilidade e acesso a Congonhas.

Como medida potencializadora, visando otimizar o efeito deste impacto e reduzir

Assim, quando concluída a construção dos trechos 2 e 3 da Linha 17, ocorrerá um

os riscos de frustração desta população caso o empreendimento não seja

incremento de 18 km de extensão da rede metroviária na cidade, refletindo-se em

implantado, ao longo do processo de comunicação sobre o mesmo, os responsáveis

uma maior mobilidade e acessibilidade da população.

RIMA-45

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

RIMA

O incremento da extensão da rede metroviária possibilita também a reestruturação

E principalmente as intervenções de caráter permanente, quais sejam, alargamento

das linhas de ônibus nas regiões dos distritos beneficiados pelo empreendimento e,

do sistema viário, a implantação da Perimetral Sul, a readequação da praça Roberto

portanto a readequação do sistema de transporte público municipal.

Gomes Pedrosa e a canalização do córrego Antonico. A implantação da perimetral
Sul configura uma nova via de acesso entre o bairro do Morumbi e a via Marginal

Cabe aqui ressaltar o benefício que a implantação da Linha 17 acarretará para a

Pinheiros, como uma forma de melhorar a mobilidade na região. A readequação da

população residente na favela Paraisópolis, população esta usuária de transporte

praça Roberto Gomes Pedrosa será necessária para a implantação da estação

público diretamente, pois vivem na segunda maior favela do município de São

Estádio Morumbi. E finalmente, a canalização do córrego Antonico possibilitará a

Paulo, com cerca de 50.000 moradores, os quais, serão diretamente afetados pela

passagem do monotrilho e o fluxo de veículos entre a região próxima ao estádio do

readequação do transporte público.

Morumbi e a Favela Paraisópolis.

Sugere-se como medida de potencialização dos efeitos positivos deste impacto

Assim, como medida mitigadora durante a etapa de implantação é necessário que

que o empreendedor, por meio do Programa de Comunicação Social promova a

o Programa de Comunicação Social promova ações de divulgação das alterações

divulgação das etapas e prazos de conclusão do empreendimento, assim como dos

previstas no sistema viário local (sentido das vias, interrupções de vias, entre

benefícios e possibilidades de redução de tempo dos deslocamentos.

outras.) Ressalta-se a importância da sinalização indicativa das alterações, com
faixas, placas e divulgação pela mídia.

Trata-se de um impacto positivo, de probabilidade certa, de longo prazo, com
espacialidade dispersa causado pelo empreendimento e permanente. A magnitude é

Durante a etapa de implantação trata-se de um impacto negativo, de probabilidade

grande e possui medida potencializadora de alto grau de resolução. O grau de

certa, de curto prazo, com espacialidade dispersa causado pelo empreendimento e

relevância é médio.

temporário. A magnitude é grande e possui medida corretiva e compensatória de
alto grau de resolução. O grau de relevância é médio.

8.1.13 Reestruturação do Sistema Viário nas Proximidades do
Empreendimento

Por outro lado durante a etapa de operação trata-se de um impacto positivo, de
probabilidade certa, de médio prazo, com espacialidade localizada, causado pelo
empreendimento e permanente. A magnitude é grande e possui medida

Para a implantação da Linha 17 será necessária a reestruturação do sistema viário

potencializadora de médio grau de resolução. O grau de relevância é médio.

nas proximidades do empreendimento, seja de forma provisória durante a etapa de
implantação das estruturas necessárias para o funcionamento do empreendimento.
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Neste cenário, então, vale ser destacada a conclusão obtida de um estudo de

8.1.14 Aumento da Mobilidade da População Residente nas Áreas
de Influência

demanda, referindo-se à uma redução dos tempos de viagem em 98,7 milhões de

A inserção da linha 17 na rede metroviária municipal acarretará em aumento da

Da mesma forma, a mobilidade da população será favorecida também pela redução

mobilidade da população residente nas áreas de influência, reduzindo os tempos de

no número de acidentes, pois ao se comparar o deslocamento de passageiros em

deslocamento e facilitando o acesso as áreas de influência do empreendimento.

ônibus e os passageiros do monotrilho, conclui-se por uma redução de 139

hora/ano.

acidentes sem vítimas ao ano.
A implantação do monotrilho será uma nova alternativa de mobilidade na ADA e AID
e poderá funcionar como um indutor para a alteração do modo de locomoção

Este impacto é positivo, de ocorrência certa, longo prazo de duração e com

individual para a utilização do transporte coletivo de massa sobre trilhos, o qual

localização dispersa. O impacto é causado pelo empreendimento e permanente. A

atualmente não se constitui em uma alternativa para a população residente na área,

magnitude do impacto é média; não havendo medidas de potencialização, o grau de

fato este que contribui para a região apresentar problemas diários com o trânsito,

relevância é médio.

consequência da utilização do transporte individual como modo principal.

A inserção do monotrilho facilitará a mobilidade da população residente na favela
Paraisópolis que diariamente se desloca para as áreas mais centrais da cidade para
trabalhar.

8.1.15 Risco de Ocorrência de Diminuição da Fluidez e/ou
Mobilidade do Trânsito nas Proximidades da Obra e de
Acidentes de Trânsito e/ou Congestionamentos,
Decorrentes da Reestruturação do Sistema Viário

A inserção do monotrilho aumentará a mobilidade na região próxima ao aeroporto de
Congonhas, ou seja, facilitará o acesso ao aeroporto. A conexão do aeroporto de

Durante a etapa de implantação da linha 17 serão necessárias algumas atividades

Congonhas com a rede de transporte público sobre trilho, colocando este aeroporto

que poderão provocar temporariamente a diminuição da mobilidade do trânsito, nas

no mesmo patamar que outros aeroportos internacionais.

proximidades da obra, seja para a retirada de vegetação, alargamento do sistema
viário e inserção das infraestruturas do monotrilho.

Cabe aqui destacar que diariamente são observados na cidade de São Paulo sérios
problemas de mobilidade, devido ao intenso uso do transporte individual; entretanto,

Além da redução da mobilidade e da formação de pontos de congestionamento

com a inserção da Linha 17, o município ganhará em tempo de deslocamento,

durante a construção poderão ocorrer acidentes na área, o que provocará a redução

contribuindo para a qualidade de vida da população e para a economia da cidade.

na mobilidade na área.
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Como medida mitigadora durante a etapa de implantação é necessário que o

Este impacto é positivo, de ocorrência certa, longo prazo de duração e com

Programa de Comunicação Social ações de divulgação das alterações no sistema

localização dispersa. O impacto é causado pelo empreendimento e permanente. A

viário local, seja alterações temporárias no sentido das vias, interrupções de vias,

magnitude do impacto é média; não havendo medidas de potencialização, o grau de

entre outras. Ressalta-se a importância da sinalização indicativa das alterações,

relevância é médio.

com faixas, placas e divulgação pela mídia.

Trata-se de um impacto negativo, de probabilidade certa, de curto prazo, com

8.1.17 Aumento da Renda da População da ADA

espacialidade dispersa causado pelo empreendimento e temporário. A magnitude é
grande e possui medida corretiva e compensatória de alto grau de resolução. O grau

Com as consequentes transformações nas estruturas urbanas e econômicas que

de relevância é médio.

podem derivar da implantação da Linha 17-Ouro, deverá haver maior integração
econômica da população local, caso ela tire proveito da situação econômica
favorável criada pelo empreendimento. A população que de imediato poderá ser

8.1.16 Aumento da Arrecadação Tributária

beneficiada é composta pelos comerciantes e prestadores de serviços inseridos na
ADA.

Durante a fase de implantação do empreendimento estão previstos investimentos de
2.242.173.000,00 (Dois bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões e cento e

Uma das consequências prováveis dessa maior integração econômica está

setenta e três mil reais), sobre os quais incidirá o pagamento de uma série de

relacionada à maior atratividade de empresas e negócios para a ADA.

impostos direta ou indiretamente.
Neste caso, poderá ocorrer o aumento da renda da população da ADA, haja vista
Entre os impostos recolhidos diretamente pela(s) empresa(s) responsável(is) pela

que deve ocorrer maior procura por mão-de-obra (alta e baixa qualificação), que irão

execução da obra, destacam-se o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), a

ocupar os postos de trabalho nos novos comércios e prestadores de serviços que

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o Programa de Formação do

serão instalados na ADA, sobretudo nos arredores das Estações projetadas.

Patrimônio do Servidor Público (PASEP), a Contribuição para Financiamento de
Seguridade Social (COFINS), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o

Os moradores da ADA podem, ainda, tornarem-se proprietários de comércios e

Imposto Sobre Serviço (ISS) e contribuições sindicais.

estabelecimentos de prestação de serviço, sobretudo os que têm conhecimento e
capital para investir na atividade empresarial, mesmo que de pequeno porte.

Além disso, o incremento de uso comercial e de serviços, ao longo do tempo,
poderá aumentar a arrecadação de alguns desses impostos.
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Este impacto é de natureza positiva, de ocorrência provável, possui longo prazo de
duração, espacialidade dispersa, causado pelo empreendimento e permanente. A
magnitude é média, não possuindo medidas de potencialização o grau de relevância

8.1.19 Riscos de Impactos na Saúde Ocupacional dos
Trabalhadores Ligados à Implantação e Operação da Linha
17 - Ouro

é médio.
As obras de implantação da Linha 17-Ouro requererão a execução de determinadas
tarefas, com níveis variados de periculosidade e/ou insalubridade, em especial

8.1.18 Geração de Empregos
Para a implantação da Linha 17, será necessária a contratação de um significativo

aquelas relacionadas às frentes de serviços com o desenvolvimento de escavações
e terraplenagens em geral, transportes e manuseios de material pulverulento,
montagens elétricas, hidráulicas e de estruturas metálicas, entre outras.

contingente de trabalhadores, refletindo mão-de-obra de diferentes qualificações.
Representará, ainda, uma possibilidade de geração de emprego para a população
residente na ADA.

Nestes cenários, alguns grupos de trabalhadores executarão determinadas
atividades onde poderão ocorrer níveis elevados de ruídos / vibrações, emissões de
materiais poluentes / particulados / poeiras, riscos de quedas, choques elétricos,

A utilização de mão-de-obra da população residente na região é um aspecto social

colisões e/ou de impactos físicos, entre outras.

de relevância e que favorecerá a população da ADA.
Da mesma forma, entende que operação do monotrilho possui elementos que
Como medida potencializadora para esse impacto positivo sugere-se que o
Programa de Comunicação Social seja o responsável pela divulgação da

podem acarretar riscos de impacto a saúde operacional, sobretudo no que tange a
energia elétrica e acidentes mecânicos, envolvendo o próprio veículo.

necessidade de mão-de-obra.
Como medida de controle, sugere-se que no âmbito do Plano de Gestão e
Controle Ambiental das Obras, deva ser incentivado e, quando necessário,
Trata-se de um impacto positivo, de probabilidade certa, de curto prazo, com
espacialidade dispersa causado pelo empreendimento e temporário. A magnitude é
grande e possui medida potencializadora de alto grau de resolução. O grau de
relevância é médio.

determinada a obrigatoriedade do uso de EPI’s, específicos e adequados aos riscos
de cada atividade executada pelos trabalhadores. Da mesma forma, deverá ser
prevista a aplicação de cursos e treinamentos específicos nos trabalhadores das
obras da Linha 17-Ouro, enfocando prioritariamente as ações de prevenção dos
acidentes de trabalho e ao uso correto dos EPI’s.
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Além disso, os funcionários de controle e operação do monotrilho deverão ser

No entanto, o aumento dessas atividades terá como desdobramento o aumento dos

treinados, a fim de conhecer os riscos de acidentes, bem como sistematizar as

fluxos de pessoas, que por sua vez poderão incomodar os moradores dos locais que

medidas de prevenção e emergência para os mesmos.

hoje são ocupados predominantemente por residências.

Este impacto é negativo, de ocorrência provável, no curto e longo prazo, localizado,

Portanto, no âmbito das interferências negativas descritas anteriormente, sugere-se

permanente, causado pelo empreendimento e de baixa magnitude. Serão aplicadas

como medida mitigadora, sugere-se a fiscalização por parte dos técnicos das

medidas mitigadoras preventivas de alta resolução que determinarão ao mesmo um

subprefeituras das áreas de influência do empreendimento (Butantã, Campo Limpo,

grau de relevância baixo.

Jabaquara, Pinheiros e Santo Amaro). A necessidade de fiscalização decorre do fato
do município ser o responsável pela gestão do uso e ocupação do solo.

8.1.20 Indução à Alteração do Uso e Ocupação do Solo da ADA

Trata-se de um impacto negativo, de probabilidade certa, de curto prazo, com
espacialidade dispersa causado pelo empreendimento e temporário. A magnitude é

Com a implantação e posterior operação do monotrilho é esperado um aumento no

grande e possui medida corretiva e compensatória de alto grau de resolução. O grau

fluxo de pessoas nas áreas próximas das estações / terminais, criando um ambiente

de relevância é médio.

propício com novas possibilidades para a implantação de estabelecimentos
comerciais e de prestadores de serviços, acarretando transformações na estrutura

Considerando-se,

entretanto,

os

benefícios

para

a

população

da

ADA,

urbana e no uso do solo da ADA.

proporcionados pela ocupação de terrenos hoje não ocupados ou subutilizados,
somada à possibilidade de geração de empregos nos novos estabelecimentos

Nesse cenário, conforme apresentado, a população da ADA poderá usufruir dessas

comerciais e de prestação de serviços, este impacto passa a ter natureza positiva,

novas atividades comerciais e de prestadores de serviços, seja como consumidora

de ocorrência certa, de longo prazo de duração, espacialidade dispersa, causado

das mesmas ou como potencial mão-de-obra.

pelo empreendimento e permanente. A magnitude é média, possui medidas
potencializadoras de baixo grau de resolução e o grau de relevância é médio.

Em termos espaciais, as modificações esperadas na estrutura econômica tenderão
resultar na alteração do uso do solo na ADA, provocando um benefício como

Em relação aos transtornos para a população da ADA, ocasionado pelo aumento do

consequência da ocupação de atividades formais de comércio e de prestadores de

fluxo de pessoas em áreas que hoje são ocupadas por residência, o impacto é

serviços em terrenos que hoje não são ocupados ou, então, encontram-se

negativo, de ocorrência provável, de longo prazo de duração, espacialidade

subutilizados.

dispersa, causado pelo empreendimento e permanente. A magnitude é média,

RIMA-50

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

RIMA

possui medidas mitigadoras de baixo grau de resolução e o grau de relevância é
médio.

Como medida mitigadora indica-se a implantação de projeto paisagístico nas
estações, como forma de minimizar o impacto da implantação do empreendimento
na paisagem da ADA.

8.1.21 Alteração da Paisagem da ADA
Trata-se de um impacto negativo, de probabilidade certa, de curto prazo, com
A implantação do monotrilho acarretará em alteração da paisagem da ADA, seja

espacialidade dispersa causado pelo empreendimento e permanente. A magnitude é

durante a etapa de implantação com a inserção das infraestruturas temporárias, seja

grande e possui medida corretiva e compensatória de médio grau de resolução. O

durante a etapa de operação com a implantação das estruturas permanentes(em

grau de relevância é médio.

especial, os pilares, as travessas-guias e as estações).

Durante a etapa de implantação o impacto é menor, pois muitas estruturas serão
suprimidas após o termino das obras, causando uma interferência menor.

8.1.22 Incremento da Ação do Mercado Imobiliário e Oscilação
do Valor dos Imóveis

Por outro lado, considerando a etapa de operação do monotrilho, o impacto é

A implantação de empreendimentos relacionados à implementação do sistema de

permanente, porém é preciso ressaltar que nos trechos em que o percurso

transportes públicos, como a Linha 17 – Ouro, por exemplo, acarreta em alteração

acompanhará a avenida Nações Unidas (Marginal Pinheiros) e a avenida Roberto

do uso do solo e melhoria na acessibilidade e mobilidade na área, fatores estes que

Marinho, devido a largura das vias, o fluxo de veículos e o uso no entorno das

promovem a valorização da área e o aumento do valor dos imóveis. Associado a

mesmas o impacto da inserção do monotrilho será menor. Pode-se considerar que

estes aspectos ocorre um processo de especulação de imóveis por parte dos atores

nestes trechos o monotrilho será um novo elemento da paisagem o qual acompanha

envolvidos com o mercado imobiliário, sejam incorporadoras, financeiras ou

o fluxo e o ritmo da paisagem local.

construtoras.

Por outro lado, nos trechos em que o trajeto será inserido em áreas exclusivamente

A implantação da linha 17 – Ouro, na forma de monotrilho, poderá provocar a

residenciais, com fluxo de veículos e de pessoas local, o monotrilho será um

valorização de algumas áreas, como por exemplo, os corredores comerciais cujos

elemento que poderá destoar do restante da paisagem, ou seja, um elemento

preços de imóveis podem subir devido a facilidade de acesso e melhoria na

negativo da composição da paisagem, provocando um desconforto para os

mobilidade na área. Acarretando em aumento no preço dos terrenos, imóveis e

moradores e passageiros como consequência da proximidade entre o veiculo e as

aluguéis.

residências.
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Por outro lado, as áreas estritamente residenciais, as quais ficaram muito próximas

do elevado da Linha 17-Ouro, aproveitando-se as mesmas desapropriações e os

do eixo da linha 17, podem ao contrário, passar por um processo de desvalorização,

mesmos espaços para os dois investimentos.

ocasionado pela interferência do monotrilho na paisagem da ADA.
De acordo com o Item 5.4.9.1 Áreas Passíveis de Desapropriação - ADA,
Este impacto é classificado como positivo considerando o benefício gerado para os

consolidado no EIA, existem particularidades entre essas áreas de desapropriação,

proprietários de imóveis onde haja valorização do mesmo. A ocorrência deste

que ora apresentam-se na configuração pontual e ora apresentam-se como faixas

impacto é certa, permanente, de longo prazo de duração, disperso, intensificado

contínuas, lindeiras ao empreendimento.

pelo empreendimento e de grande magnitude. Visto que não possui medida de
potencialização deve ser considerado um impacto de alto grau de relevância.

Verifica-se também a existência de áreas sem qualquer tipo de ocupação humana e
outras densamente ocupadas com imóveis residenciais e/ou comerciais. Desta

Considerando a pressão sobre os locatários de imóveis cuja valorização e

forma, entende-se que este impacto não terá a mesma relevância em todas as áreas

especulação imobiliária se faça valer, este impacto é classificado como negativo. A

de desapropriação, sendo mais intenso nas áreas densamente ocupadas.

ocorrência deste impacto é certa, permanente, de longo prazo de duração, disperso,
intensificado pelo empreendimento e de grande magnitude. Visto que não possui

No total, as áreas de desapropriação somam 132.312 hectares, sendo que 42,2%

medida de mitigação deve ser considerado um impacto de alto grau de relevância.

deste total se encontra desocupado, sem edificações, como acontece nas áreas
projetadas para a Estação Panamby e Subestação Primária (próximo a Marginal
Pinheiros)

8.1.23 Perda de Imóveis e Impacto Social pelo Processo de
Desapropriação

Por fim, vale salientar que as desapropriações necessárias poderão ser
consolidadas indistintamente em áreas de uso residencial horizontal (tidas como de

Para a implantação do empreendimento será necessário desapropriar imóveis

padrão alto, médio e popular), além de usos comerciais e de serviços.

residenciais, comerciais e desocupados, localizados em determinadas áreas ao
longo do traçado da Linha 17-Ouro. As desapropriações necessárias correspondem

As residências horizontais de padrão popular estão inseridas majoritariamente na

basicamente às áreas relativas à projeção das vias, à implantação das estações e

Favela Paraisópolis, sendo necessária a desapropriação para implantação da Via

dos edifícios de apoio, acessos e pátios.

Perimetral Sul-Sudoeste.

Além disso, o desenvolvimento do projeto da Linha 17-Ouro conta com a

As desapropriações por utilidade pública são fundamentadas por diversas normas

implantação da Via Perimetral Sul-Sudoeste, cujo eixo se preconiza a implantação

jurídicas entre às quais se destacam o Art. 5º (Inciso XXIV) e o Art. 182º da
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Constituição Federal de 1988, e também o Decreto-lei Nº 3.365 de 21 de junho de
1941. Sendo assim, as medidas de mitigação e compensação deverão estar
alinhadas a estas normas, bem como aos instrumentos normativos do IBAPE -

8.1.24 Alteração da Qualidade de Vida da População Lindeira à
Linha 17 devido ao Impacto Visual do Monotrilho e
Aumento de Circulação de Pedestres

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia e pela ABNT –
A Área Diretamente Afetada da Linha 17-Ouro é, de forma geral, ocupada

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

predominantemente pelo uso residencial horizontal, além de atividades econômicas
Desta forma, caberá ao Programa de Negociação do Processo de Desapropriação

de comércio e serviços, e equipamentos sociais de escolas, hospitais, parques e

dos Imóveis Afetados, auxiliar todo o processo de desapropriação dos imóveis

quadras de esportes.

necessários

para

implantação

da

Linha

17-Ouro,

incluindo

os

seguintes
Parte dessa população terá seu dia a dia alterado pelas atividades de construção e

procedimentos básicos:

operação do monotrilho, já que haverá um incremento do ruído e poeira, movimento
 Os imóveis serão avaliados individualmente para fins do ajuizamento de ação

de trabalhadores, funcionamento de máquinas e equipamentos pesados, tráfego de

de desapropriação, segundo metodologia técnica respaldada nos instrumentos

caminhões, desvios de tráfego e aumento do risco de acidentes.

normativos reconhecidos pelo IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia e pela ABNT – Associação Brasileira de Normas

Durante a operação, o impacto visual do monotrilho e estruturas permanentes, será

Técnicas; e

o grande causador do incômodo à população vizinha da Linha 17-Ouro. Do mesmo
modo, a operação do monotrilho será acompanhada pelo aumento da circulação de

 Serão

celebrados

acordos

com

os

expropriados,

condicionados

à

pedestres nas áreas próximas às estações.

homologação judicial, calculando o valor, para fins do acordo, até o limite da
avaliação técnica do Metrô/SP ou contratada, atualizado até a data da

O grande fluxo de pedestres junto às estações tende a atrair também o comércio

negociação, permitindo o prosseguimento do feito até o final da decisão judicial.

informal de vendedores ambulantes nesses espaços, alterando o cotidiano destes
espaços, bem como dificultando a própria circulação de pedestres e desvalorizando

Trata-se de um impacto negativo, certo, de curto prazo, localizado, causado pelo

os espaços do entorno.

empreendimento e permanente. A magnitude é grande, suas medidas mitigadoras e
compensatórias apresentam alto grau de resolução e o grau de relevância é alto.

Desta forma, espera-se que estes incômodos gerados, tanto na fase de implantação
como na de operação, possam causar uma redução da qualidade de vida desta
população.
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Trata-se de um impacto negativo, certo, de médio e longo prazo, localizado,

O impacto considerado é de natureza negativa, de ocorrência provável, a curto

causado e intensificado pelo empreendimento e permanente. A magnitude é grande,

prazo de tempo e de espacialização localizada. É caracterizado como um impacto

suas medidas mitigadoras apresentam médio grau de resolução e o grau de

permanente a ser causado pelo desenvolvimento das obras do empreendimento,

relevância é alto.

principalmente aquelas onde haja movimentação de solo. Esse impacto pode ser
considerado de grande magnitude, mas com a adoção das medidas de mitigação
citadas anteriormente torna-se de média relevância.

8.1.25 Remobilização, Soterramento e Destruição Parcial ou Total
de Sítios Arqueológicos
Considerando-se que o patrimônio arqueológico é representado pelos vestígios

8.1.26 Interferência e Descaracterização do Patrimônio HistóricoCultural Edificado

materiais de ocupações humanas pretéritas que, geralmente, ocorrem em meio à
matriz sedimentar ou pedológica, os impactos sobre estes bens estão diretamente

A despeito da melhora na facilidade de transporte que, certamente, a implantação e

associados às diferentes ações necessárias à instalação de empreendimentos que

operação da Linha 17 trarão para as populações em especial dos bairros mais

geram alterações no solo (terraplenagens, sondagens, escavações em geral).

carentes entende-se que esse novo empreendimento aumentará o volume de
pessoas transeuntes, de comércio, de ruído urbano, entre outros, no seu entorno.

Assim, toda e qualquer atividade de movimentação de solo na ADA do
empreendimento que comprometa as condições topográficas do relevo ou afete a

Os imóveis de relevância ao patrimônio histórico-cultural edificado, conforme

estratigrafia do solo, pode ocasionar danos a eventual patrimônio arqueológico que

identificados no diagnóstico empreendido neste EIA, estão situados em sua maioria

possa estar soterrado.

fora da Área Diretamente Afetada; ou seja, muito provavelmente não incidirão sobre
os mesmos as ações de planejamento e implantação do empreendimento. Porém,

Da mesma forma, as atividades de desmatamento e / ou destoca (supressão de

esses mesmos imóveis poderão sofrer significativas mudanças de uso no médio

vegetação) também podem ocasionar impactos em eventuais sítios situados na

prazo, podendo ficar submetidos a risco de destruição ou alteração devido ao

superfície ou enterrados em terrenos recobertos por essa vegetação.

adensamento populacional e à valorização imobiliária no longo prazo.

Como medida de mitigação para este impacto recomenda-se a implantação do

Dessa forma, é aconselhável que os imóveis listados como de interesse histórico-

Programa

Monitoramento

arquitetônico sejam detalhadamente estudados para a compreensão das suas

Arqueológico, de Resgate Científico dos Bens Envolvidos e de Educação

características arquitetônicas individuais e sugestão de proteção ou arquivamento

de

Prospecções

Arqueológicas

Sistemáticas,

de

Patrimonial.
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das informações memoráveis, ou, ainda, para a formação e o gerenciamento de
políticas públicas que possam garantir a memória histórica e arquitetônica da região.

9. Os Programas Ambientais que irão
Controlar os Eventuais Impactos

Como medida de mitigação para este impacto, de caráter preventivo, sugere-se a
implantação do Plano de Arqueologia Preventiva.

Para a efetiva implantação das medidas de controle ambiental, apresentadas e
discutidas no item anterior, voltadas à correção, prevenção, compensação e

Este impacto é negativo, de provável ocorrência, de médio a longo prazo e de

potencialização dos impactos ambientais identificados, o empreendedor irá implantar

espacialidade localizada. Caracteriza-se como impacto permanente e irreversível

e custear 11 Programas Ambientais, incluindo outros 6 Subprogramas,

que pode vir a ser intensificado pelas obras do empreendimento e pela operação do

conforme discutidos adiante.

mesmo. É considerado de média magnitude e média relevância, mesmo com as
medida mitigatória, de caráter preventivo, indicada.

9.1. Plano de Gestão e Controle Ambiental das Obras
As etapas da consolidação das obras da Linha 17 - Ouro, incluindo a implantação
dos canteiros de obras, mobilização de operários, execução das obras propriamente
ditas e, por fim, a operação do empreendimento, pressupõe impactos em diferentes
fatores ambientais e com diferentes escalas de abrangência.

Alguns dos impactos a serem causados pela execução das obras são contemplados
em programas específicos; entretanto, um projeto que consolide e monitore, de
forma integrada, as medidas diretamente relacionadas às obras poderá propiciar
resultados ambientais mais adequados, tendo em vista que medidas, diretrizes e
técnicas recomendadas, quando adotadas preventivamente, podem minimizar, ou
mesmo neutralizar, os possíveis impactos ambientais das obras.

Assim, o Plano de Gestão e Controle Ambiental das Obras, aqui detalhado, será
estruturado a partir da aplicação das orientações básicas das Normas NBR ISO
14001 e buscará coordenar todas as atividades e articular os setores envolvidos
com os aspectos ambientais e sociais do projeto da Linha 17.
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Este Plano tem por objetivos principais dotar o empreendedor de uma estrutura
gerencial capaz de conduzir, com eficiência, a implantação de diversos programas
ambientais, permitindo-lhe uma perfeita articulação entre os setores responsáveis
pela implantação do empreendimento.

9.2. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar
Durante a fase de implantação do empreendimento prevê-se a utilização de
veículos, máquinas e equipamentos, cujos motores a combustão são emissores de
gases poluentes, Adicionalmente, prevê-se também que algumas das operações

Para tanto, esse Plano de Gestão será articulado, de forma integrada, através dos
seguintes instrumentos:


Sistema de Gerenciamento Ambiental;



Programa de Monitoramento Ambiental da Implantação;



Programa de Controle Ambiental das Obras;



Programa de Resolução de Passivos Ambientais

Dentre as diversas atividades que deverão ser monitoradas pela equipe técnica
responsável por esse Programa, nas fases de construção, manutenção e operação,

típicas de terraplenagens e de escavações, necessárias às obras de implantação do
da Linha 17, irão gerar material particulado em suspensão.

O objetivo final de qualquer avaliação das emissões é assegurar que a qualidade do
ar seja adequada. Portanto, o monitoramento das concentrações de poluentes no ar
ambiente deve ser enfocada, segundo a legislação em vigor, ressaltando-se que o
CONAMA determina através da Resolução 03/1990, os padrões de qualidade do ar.

Os poluentes que deverão constar do monitoramento proposta pelo presente
Programa são os seguintes:

destacam-se:
 Partículas totais em suspensão – PTS
-

Emissão e propagação de ruídos;

-

Emissões de materiais particulados / poeiras;

-

Sinalização da obra;

-

Saúde e segurança do ocupacional / usos de EPI’s /Treinamento ambiental;

-

Passivos ambientais / áreas contaminadas

-

Erosões e assoreamento dos cursos d’água locais;

-

Resíduos sólidos / efluentes líquidos;

-

Resíduos da construção civil e de demolições

 Dióxido de Enxofre - SO2
 Monóxido de Carbono – CO
 Dióxido de Nitrogênio – NO2

9.3. Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e
de Vibrações
As obras e as atividades diversas, a serem desenvolvidas durante a fase de
implantação da Linha 17, bem como a posterior operação rotineira do monotrilho,
poderão emitir ruídos e induzir vibrações no solo, em diferentes graus de
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intensidade, passíveis de

causarem

interferências

em agentes

receptores

localizados no entorno imediato das obras e da Linha 17.

o desenvolvimento das ações preventivas e corretivas, relacionadas aos
procedimentos de manutenções mecânicas e elétricas, entre outras. Assim, visando
dar pleno atendimento a essas rotinas de manutenções, será necessário o

Assim, especificamente na fase de implantação do empreendimento, mais

armazenamento de diferentes produtos e insumos gerais (óleos lubrificantes,

especificamente durante as obras de “construção / estaqueamento” dos pilares de

graxas, materiais elétricos, detergentes, tintas, entre outros), com variados graus de

sustentação do monotrilho e, também, da abertura do pequeno trecho em túnel,

periculosidade e/ou de inflamabilidade.

sugere-se a realização de medições dos níveis de ruídos e de vibrações induzidas
no solo e a conseqüente verificação da relevância dos mesmos, frente aos atuais

O gerenciamento de riscos em instalações que possam denotar atividades e/ou

níveis observados / aferidos nessas áreas.

armazenamento de produtos perigosos, especialmente aquelas situadas em áreas
densamente ocupadas, deve contemplar, basicamente: (i) medidas de prevenção da

Por sua vez, na fase de operação do monotrilho (trânsito das composições), sugere-

ocorrência de acidentes maiores, o que requer a atuação sobre as frequências de

se a realização de medições dos níveis de ruídos e de vibrações (de forma cíclica) e

ocorrência de falhas que possam acarretar acidentes; (ii) medidas sobre as

a conseqüente verificação da relevância dos eventuais impactos relacionados em

possíveis consequências desses acidentes, caso os mesmos venham a ocorrer,

potenciais receptores situados próximos à Linha 17.

minimizando assim os impactos causados às pessoas e ao meio ambiente.

Objetiva-se com a implantação desse Programa, além do pleno atendimento à

Assim, o Plano de Contingência para Situações de Emergência e Procedimentos

legislação em vigor, a manutenção e a garantia do conforto acústico para os

Relativos à Minimização de Riscos de Acidentes, aqui proposto, é um pré-requisito

moradores situados nas imediações da faixa lindeira da Linha 17, bem como a

para fazer frente aos possíveis danos causados por eventuais acidentes que

integridade dos imóveis / edificações ali consolidadas. Complementarmente,

possam ocorrer no Pátio de Estacionamento e Manutenção, de modo que as

objetiva-se a preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores das obras

tipologias acidentais, os recursos e as ações necessárias para minimizar os
impactos possam ser adequadamente dimensionadas.

9.4. Plano de Contingências para Situações
Emergências e Procedimentos Relativos
Minimização de Riscos de Acidentes

de
à

Objetiva-se com a implantação deste Plano fornecer um conjunto de diretrizes e
informações que permitam a adoção de procedimentos lógicos, técnicos e
administrativos, estruturados que propiciem respostas rápidas e eficientes em
situações emergenciais, de tal forma:

O projeto da Linha 17 – Ouro prevê a implantação de um Pátio de Estacionamento e
de Manutenção, situado na área adjacente à Avenida dos Bandeirantes, próximo ao
cruzamento com a Avenida Jabaquara, onde serão construídas as instalações para
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–

–

–
–

possibilitar que os possíveis danos restrinjam-se a uma determinada área,

alterações na qualidade natural dos solos e eventualmente da água subterrânea,

previamente dimensionada, evitando que os impactos extrapolem os

decorrente das mais diversas atividades (atuais ou passadas) consolidadas na área

limites de segurança pré-estabelecidos;

diretamente afetada pelo empreendimento, e propor as ações pertinentes que

contemplar todas as ações necessárias para evitar que situações,

possibilitem o pleno controle do risco à saúde humana antes, durante e após a

internas ou externas, às instalações envolvidas no acidente, contribuam

execução da obra. Também os estabelecimentos situados externamente à área de

para o seu agravamento;

intervenção direta da Linha 17, porém próximos a ela, e que não constam do

ser um instrumento prático, que propicie respostas rápidas e eficazes em

Cadastro de Áreas Contaminadas (CETESB) deverão, quando pertinente, ser

situações de emergência;

avaliados de forma específica, considerando: (i) o grau de suspeita de contaminação

ser o mais sucinto possível, contemplando, de forma clara e objetiva, as

revelado na inspeção in situ; (ii) a distância até a obra; (iii) a profundidade da

atribuições e responsabilidades dos envolvidos.

escavação projetada, entre outros. Na maioria dos casos é provável que medidas
específicas de prevenção, adotadas durante as escavações, e um plano de

9.5. Programa de Gerenciamento de Áreas e Materiais
Contaminados
Conforme consolidado e apresentado anteriormente no item 5.2.11.2 do EIA, foram
identificados ao longo do traçado projetado da Linha 17 e de seu entorno imediato
diferentes atividades (comerciais, serviços, industriais) estabelecidas nessa região
de interesse, cujos usos e/ou ocupações atuais (ou anteriores) podem, de alguma
forma, refletir algum tipo de potencial contaminação do solo e/ou da água
subterrânea (ou, então, caracterizar de fato uma área contaminada).

Portanto, a presença de potenciais fontes de contaminação na área de interesse ao
projeto, por si só, gera potenciais riscos de interferência das obras da Linha 17 com
solos e/ou águas subterrâneas contaminados (risco de escavação de material
contaminado, em especial).

Assim, o desenvolvimento do presente Programa de Gerenciamento de Áreas e de

contingência para situações imprevistas de contaminação sejam suficientes para
gerenciar o risco.

Nesse contexto, portanto, fica ressaltado que o procedimento de avaliação
ambiental atrelado a esse programa visa identificar eventuais impactos causados ao
meio ambiente, ocasionado pela liberação de agentes impactantes e em decorrência
das obras da Linha 17 (escavações, em especial), bem como determinar a
necessidade de implantação de sistemas de remediação adequados, caso seja
confirmado o risco à saúde humana.

Desta forma, o trabalho a ser desenvolvido de resolução de passivos ambientais
deverá ser focado na determinação de concentrações limites que identifiquem o
risco à saúde humana da forma mais conservadora possível, diminuindo assim
riscos associados às incertezas e imprecisões, muito comuns aos fenômenos
complexos

que

controlam

o

comportamento

das

áreas

potencialmente

contaminadas.

Materiais Contaminados terá como objetivo principal a identificação de eventuais
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9.6. Programa de Transplante e Plantio de Árvores no
Entorno do Empreendimento
A implantação do monotrilho ao longo de seu trajeto projetado poderá gerar
diferentes interferências em indivíduos arbóreos isolados, incluindo a supressão dos
mesmos, conforme cadastro realizado e apresentado no item 5.3.1.3 do EIA.

Esta supressão poderá impactar negativamente sobre a qualidade de vida dos

 Contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população que mora e que
usará este sistema de transporte;
 Contribuir com a melhoria da qualidade do ar na região;
 Aumentar os recursos alimentares e os abrigos para a avifauna local;
 Contribuir com a recuperação e melhoria da paisagem urbana, por meio de
consolidação de novas áreas verdes da região.

9.7. Programa de Comunicação Social

habitantes como, por exemplo, aumentando localmente a temperatura ambiente, a
concentração de poluentes e particulados no ar, reduzindo a umidade relativa do ar,

A implantação da linha 17 – Ouro provocará alterações na região de implantação,

e da mesma forma, reduzindo os recursos alimentares e abrigo para a avifauna. Ou

supressão de vegetação, ampliação de caixas de sistema viário, alteração da praça

seja, a arborização urbana é de extrema importância para melhorar o microclima

Roberto Gomes Pedrosa e canalização do córrego Antonico.

local, que reflete na melhora da qualidade de vida da população.
Assim sendo, a execução do Programa de Comunicação Social justifica-se pela
Assim, se considerarmos que a cidade de São Paulo já carece atualmente de áreas

necessidade de divulgação das intervenções necessárias para a implantação da

verdes (a cidade possui entre 5 e 6 m² de áreas verdes por habitante e a

linha 17 - Ouro.

recomendação da OMS é de 12 m² por habitante), entende-se que a reposição dos
indivíduos arbóreos removidos na região do entorno da Linha 17 é muito importante

Portanto, este programa tem como principal objetivo geral consolidar meios de

para a manutenção da qualidade ambiental, em especial, da área urbana.

comunicação para que o empreendedor possa divulgar as ações nas diferentes
fases do empreendimento, quais sejam, planejamento, implantação e operação.

A efetiva implantação deste programa terá, portanto,

por objetivos gerais e

específicos:

Os objetivos específicos do Programa de Comunicação Social estão elencados a
seguir:

 Conservar indivíduos arbóreos com maior significado ecológico que estão na área
de implantação do monotrilho;
 Recuperar o número de indivíduos arbóreos na região de implantação do
monotrilho aos níveis anteriores à implantação do empreendimento;

 implementação de ações de comunicação social para apresentação e
discussão dos programas e projetos propostos voltados à minimização /
potencialização dos impactos;
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 esclarecimento da população a respeito dos impactos ambientais e as medidas
adotadas para minimizar ou potencializar os mesmos;

A implantação da Linha 17 - Ouro embora seja projetada sobre uma área que
atualmente já é ocupada por vias públicas, necessitará de intervenções em áreas

 contribuir para a redução das interferências da obra na rotina da população da

pontuais ou em faixas contínuas ao longo do traçado. Cabe ressaltar que, tais

ADA orientando-as a respeito de procedimentos e medidas adotadas pelo

intervenções se darão sobre imóveis particulares; portanto, qualquer remoção desta

empreendedor durante a execução das diferentes intervenções necessárias

população deverá ser feita mediante desapropriação, que por sua vez implicará no

para a implantação da Linha 17 - Ouro;

pagamento de indenizações.

 apoiar os demais programas e projetos a serem executados em decorrência da
implantação da Linha 17 - Ouro, subsidiando o planejamento e a execução das

É imperativo, portanto, a implementação de um Programa de Negociação do

diversas ações, visto que o programa irá orientar e intermediar as ações de

Processo de Desapropriação dos Imóveis Afetados, que abranja as diferentes

comunicação do empreendedor com seus diferentes interlocutores;

etapas desta negociação (cadastramento dos imóveis e população, avaliação dos

 garantir que a comunidade envolvida tenha informações suficientes a respeito
do andamento de todas as etapas do empreendimento;

imóveis e negociação dos valores indenizatórios, pagamento efetivo das
indenizações e apoio à população afetada).

 diminuir a ansiedade da população da ADA provocada pelas alterações
propostas para a área;

Este programa tem como papel fundamental garantir aos proprietários das áreas

 otimizar os benefícios proporcionados pelo empreendimento, principalmente os
relacionados a melhoria da mobilidade na AID e a expansão do transporte;

indenizatórios. Esta medida diminui a insegurança e a ansiedade da população

 coordenar, adequar e executar as atividades deste programa, de forma a
garantir o bom desenvolvimento dos mesmos.

9.8. Programa de Negociação do Processo
Desapropriação dos Imóveis Afetados

afetada, atenuando as possibilidades de degradação da qualidade de vida da
população diretamente afetada.

de

O empreendimento projetado, objeto deste licenciamento, enquadra-se na categoria
de utilidade pública, segundo a alínea j, “meios de transporte coletivo” do Art 5º do
Decreto-lei Nº 3.365 de 21 de junho de 1941. Desta forma, as desapropriações –
efetivadas somente mediante o aviso prévio e pagamento de indenização justa e em
dinheiro – deverão atender aos preceitos desta norma jurídica.

passíveis de desapropriação, a melhor forma possível de negociação dos valores

O objetivo principal do programa é viabilizar a aquisição das áreas necessárias à
implantação do empreendimento, preservando os interesses das partes envolvidas
no processo, sem qualquer prejuízo às mesmas. Para tanto, o mesmo deverá estar
subsidiado pelos demais seguintes subprogramas:



Subprograma de Cadastramento e Avaliação dos Imóveis Afetados



Subprograma de Acompanhamento das Indenizações e Apoio à População
Afetada
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Visando atingir este objetivo principal também foram definidos os seguintes objetivos

Por se tratar de um ambiente densamente urbanizado, o PEA focará também suas

específicos:

ações na realidade de áreas urbanas, tratando os temas de educação no trânsito e
poluição atmosférica.

 Acompanhar o processo de indenização dos imóveis afetados, atentando para os
desdobramentos sociais deste processo;
 Estabelecer os critérios de negociação e de elaboração dos cálculos e
procedimentos para a determinação dos valores dos imóveis;
 Coordenar as ações dos diversos subprogramas que fazem parte deste

Assim sendo, este PEA tem como objetivo geral despertar a consciência dos seus
públicos-alvo sobre os aspectos do meio ambiente (natural e urbano), considerando
a importância do patrimônio natural e humano da região onde o empreendimento
está inserido.

programa;
 Atender aos critérios estabelecidos pela Norma ABNT/NBR-14653, bem como as

No entanto, há objetivos específicos para cada um dos grupos sociais que compõem

normas e diretrizes do IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de

os públicos-alvo deste programa. Em razão desta diferenciação, os objetivos

Engenharia, ambos para avaliação dos imóveis e negociação com a população

específicos são apresentados abaixo, segundo cada categoria de público-alvo a ser

afetada.

atendida pelo programa.

9.9. Programa de Educação Ambiental
Quando um novo empreendimento de grande porte se insere em um local, é comum
surgirem situações de conflito e impactos ambientais, em decorrência de uma série
de fatores. Nesse contexto, então, é sugerido, entre outras medidas, a realização de
algumas atividades educativas, de forma geral contempladas e coordenadas através
de um Programa de Educação Ambiental – PEA. As ações do PEA deverão estar
em consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795 de
1999)

 Para operários e funcionários do empreendimento:
 Disponibilizar as informações sobre as características ambientais da região e os
princípios do desenvolvimento sustentável;
 Sensibilizar e levar conhecimento sobre as ações geradoras de impactos e as
medidas de prevenção durante a implantação do empreendimento;
 Discutir a importância da manutenção e melhoria das condições ambientais da
região e sua importância para a operação do empreendimento;
 Apresentar procedimentos de trabalho mais adequados para a conservação
ambiental, previstos na legislação específica.

Portanto, este programa visa atender algumas das medidas potencializadoras e
mitigadoras dos impactos identificados na fase de diagnóstico ambiental.
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 Para a comunidade:

Cada programa arqueológico específico deverá contar com a respectiva aprovação
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e ser realizado por

 Disponibilizar para a população informações relativas às características

profissional de arqueologia que deverá elaborar e apresentar projeto a esse órgão,

ambientais da região e os princípios do desenvolvimento sustentável, ressaltando

de acordo com as especificações contidas nas Portarias IPHAN nº 07/1988 e nº

os conceitos de mananciais e meio ambiente urbano (artificial);

230/2002, para obtenção da permissão / autorização de pesquisa.

 Sensibilizar e levar conhecimento sobre as ações geradoras de impactos
positivos e negativos; bem como as medidas potencializadoras e mitigadoras

Nesse contexto propõe-se a implementação dos seguintes subprogramas:

durante a implantação e operação do empreendimento;
 Sensibilizar e consolidar de maneira lúdica os conceitos basilares de educação no



Subprograma de Prospecções Arqueológicas Sistemáticas, que visa a

trânsito para os diversos públicos-alvo (motoristas de automóveis, ciclistas e

realização de uma campanha de prospecção arqueológica sistemática intensiva

pedestres);

interventiva de superfície e de subsuperfície na ADA do empreendimento, além das

 Apresentar os demais Programas Ambientais a serem desenvolvidos e as ações
e monitoramento em curso e previstos;
 Alcançar com as ações do PEA todos os públicos-alvo (crianças, jovens, adultos,

atividades de registro e cadastramento dos eventuais bens materiais de interesse
que possam vir a ser identificados na AID. Esse subprograma terá como objetivos
específicos:

idosos e pessoas com necessidades especiais – deficientes auditivos, visuais e
cadeirantes).

 Prevenir danos ao Patrimônio Arqueológico regional, protegido pela Constituição
Federal e pela Lei 3.924/61;

9.10. Programa de Arqueologia Preventiva
O Programa de Arqueologia Preventiva deverá se iniciar com a implementação das
ações do Programa de Prospecções Arqueológicas Sistemáticas, cujas atividades
interventivas intensivas deverão ser capazes de informar e recomendar a
necessidade, ou não, da continuidade do plano preventivo arqueológico por meio da
implementação de outros programas específicos como o de monitoramento técnico,
o de resgate científico, o de educação patrimonial e / ou o de preservação /
conservação de bens edificados, por exemplo.

 Verificar todos os locais vulneráveis do ponto de vista do potencial para
ocorrência de vestígios materiais arqueológicos (sejam os pré-coloniais e / ou os
coloniais históricos), antes que quaisquer intervenções na área diretamente
afetada pelo empreendimento possam pôr em risco os bens porventura existentes
(estejam eles em superfície ou estejam eles soterrados);
 Avaliar a incidência de novos possíveis impactos não detectados na fase de
diagnóstico não interventivo, elaborar proposição de medidas de controle desses
impactos e caso seja reconhecida a relevância dos bens de interesse já
identificados, recomendar ao empreendedor as medidas mais adequadas quanto
à preservação ou ao estudo desses sítios, através da adoção de programas
arqueológicos específicos (de resgate, de monitoramento, de preservação, etc.).

RIMA-62

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

RIMA



Subprograma de Monitoramento Técnico Arqueológico, que visa a

 Salvaguardar o conjunto das informações que possam advir dos vestígios

realização do acompanhamento da progressão das obras desde as fases iniciais de

encontrados, assegurando à sociedade e aos órgãos de gestão que não ocorram

implantação da infraestrutura projetada até os últimos serviços imprescindíveis de

perdas significativas de conhecimento que fazem referência ao patrimônio cultural

movimentação de sedimentos do solo. Esse subprograma terá como objetivos

envolvido, e dessa forma podendo aprofundar e / ou produzir novas informações

específicos:

sobre o histórico da ocupação humana das áreas pesquisadas enriquecendo o
contexto arqueológico regional e o nacional.

 Prevenir danos aos sítios arqueológicos existentes e porventura não detectados
na Área Diretamente Afetada (ADA);



Subprograma de Educação Patrimonial, que deverá ter caráter preventivo e

 Caso sejam encontrados bens arqueológicos, recomendar ao empreendedor as

ocorrer durante o resgate científico arqueológico ou durante a fase de implantação

medidas mais adequadas à preservação ou estudo dos sítios arqueológicos

do empreendimento, condicionando, sua execução, à obtenção da licença de

localizados, através da adoção de programa arqueológico específico.

operação (LO). Esse subprograma terá como objetivos específicos:



Subprograma de Resgate Científico Arqueológico, que visa a definição do

tipo de intervenção a ser realizada em cada sítio e que deverá variar de acordo com
sua tipologia, seu potencial informativo e científico, raridade de ocorrência e o
estado de conservação atual. Assim, os trabalhos de resgate ou preservação do

 Fomentar iniciativas de promoção, defesa, preservação e conservação dos bens
arqueológicos, históricos e culturais;
 Promover a corresponsabilidade pela preservação do patrimônio arqueológico,
histórico e cultural, local e regional;

patrimônio cultural arqueológico serão realizados com base em avaliações

 Comunicar, esclarecer e sensibilizar a comunidade local empreendimento sobre

individuais, levando-se em conta critérios de significância arqueológica e as

as especificidades dos bens patrimoniais envolvidos, os impactos e os riscos a

proposições teórico-metodológicas mais adequadas à linha de pesquisa. Esse

que esses patrimônios possam estar submetidos, além das implicações jurídico-

subprograma terá como objetivos específicos:

legais quanto à ocorrência de qualquer tipo de dano, que de maneira
indiscriminada, venha a ser causados ao patrimônio nacional.

 Averiguar de forma sistemática, nas áreas dos sítios identificados, através da
aplicação de procedimentos próprios do resgate científico arqueológico, a
existência de vestígios detentores de informações sobre os processos de
transformação sócio-histórico-cultural desenvolvidos na área;
 Definir as medidas, as técnicas e os procedimentos de abordagem mais
adequados quanto à preservação e / ou o salvamento (escavação) para os sítios
arqueológicos localizados;

9.11. Programa de Preservação do Patrimônio Edificado
de Interesse Histórico-Cultural Arquitetônico
Esse programa tem caráter preventivo e deverá ser implantado nas edificações de
relevante interesse arquitetônico, tombadas ou não, situadas nos terrenos da ADA e
da AID do empreendimento, antes que se iniciem as primeiras atividades e / ou
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obras necessárias à sua instalação, de forma que somente após a execução das
atividades técnicas de pesquisa previstas no presente programa, possa ser
requerida a emissão da licença ambiental para operação do empreendimento (LO).

Tal programa deverá contemplar os bens arquitetônicos de relevância listados no
EIA do empreendimento. Constará de inventário, onde serão registradas as
características arquitetônicas individuais e as condições atuais estruturais e de
conservação de cada bem envolvido.

Como objetivos específicos desse programa, destacam-se:
 Prevenir possíveis danos aos bens tombados e aqueles considerados de
relevância histórico-cultural-arquitetônica presentes nas áreas diretamente
afetadas (ADA) e de influência direta (AID) do empreendimento;
 Identificar e recomendar ao empreendedor as medidas mais adequadas quanto à
preservação dos bens edificados de interesse ao patrimônio situados na ADA e
AID do empreendimento e que possam vir a ser afetados pelo empreendimento,
através da adoção de ações específicas de preservação.
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Para viabilizar a implantação deste empreendimento, serão necessários projetos de

10. As Principais Conclusões dos Estudos

adequação urbana como o Prolongamento da Avenida Perimetral, a canalização do
Córrego Antonico e intervenções na Praça Roberto Gomes Pedrosa que fazem parte
deste licenciamento.

A partir dos estudos e análises realizadas ao longo da elaboração do presente
Estudo de Impacto Ambiental é possível apresentar as seguintes principais

A Linha 17-Ouro, conforme projetada, tem característica de ligação perimetral e

considerações conclusivas:

intersetorial, efetivando a articulação das linhas 1 - Azul, 4-Amarela e 5-Lilás do
Metrô, da Linha 9-Esmeralda da CPTM e dos corredores radiais Santo Amaro,

 Sobre o objeto específico do licenciamento ambiental e as
capacidades de transporte / atendimento da Linha 17 - Ouro

Vereador José Diniz / Ibirapuera, Chucri Zaidan / Berrini, 23 de Maio/ Washington
Luís, Francisco Morato/Eliseu de Almeida, Raposo Tavares, Corifeu de Azevedo
Marques/Vital Brasil, além de outros eixos de menores volumes de ônibus.

A Linha 17 – Ouro - Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária,
em sistema monotrilho, da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, está

Entende-se, também, que do ponto de vista da funcionalidade, a Linha 17 - Ouro

planejada e inserida no contexto de uma rede estruturada de transporte público de

proporcionará acessibilidade e mobilidade à população usuária do Aeroporto de

média / alta capacidade e de integração modal com os demais sistemas municipais

Congonhas e da área lindeira ao sistema, através de sua integração com a rede

e metropolitanos, a ser consolidado oportunamente em três trechos.

metroferroviária, articulando esse equipamento urbano às áreas centrais e demais
porções da região metropolitana. Uma vez interligado à rede de metrô e trem, o

Ressalta-se, entretanto, que no presente estudo, o objeto específico do

Aeroporto de Congonhas terá a sua acessibilidade estendida a quase toda a cidade,

licenciamento ambiental em questão se refere à implantação e operação dos

atendendo a importantes vetores de deslocamento de seus habitantes

seguintes trechos:
A operação da Linha 17 deverá contar em sua fase final de implantação com dois
 Trecho Aeroporto de Congonhas - Estação Morumbi da Linha 9 - Esmeralda da
CPTM, com ligação à Estação Jabaquara, com 11,0 km de extensão

serviços: um entre as estações São Judas (Metrô) e São Paulo / Morumbi (Metrô) e
outro, entre as estações Jabaquara (Metrô) e São Paulo / Morumbi (Metrô). Os dois
serviços compartilharão da mesma infraestrutura implantada ao longo do trecho

 Trecho Estação Morumbi da CPTM à Estação São Paulo / Morumbi da Linha 4 –
Amarela, com 6,9 km, estabelecendo a ligação da Estação Morumbi da CPTM

comum: desde a Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Estação São Paulo /
Morumbi, da Linha 4-Amarela, do Metrô

com a Estação São Paulo-Morumbi da Linha 4 - Amarela do Metrô.
Nesse cenário, a capacidade de transporte exigida no projeto, em regime normal de
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operação, deverá ser de 20.000 passageiros por hora e por sentido, em todos os

únicos elementos enterrados são as fundações, sendo que para os blocos de

trechos e em todas as fases de implantação.

fundação, existirão 2 (dois) ou 3 (três) estacões. Os blocos suportam os pilares e
são apoiados sobre os estacões. Os estacões são elementos de fundação com

 Sobre as características básicas de implantação e operação da

diâmetro de 1,20m e profundidade variável de 15 a 20m

Linha 17 - Ouro
A estrutura do Monotrilho contém duas “vigas trilhos” longitudinais de 0,70 m de
A implantação, operação e manutenção do sistema de transporte deverão obedecer
às normas e leis vigentes, assim como às diretrizes técnicas de projeto, compiladas

largura e 1,3 m de altura separadas de 3,25m criando um espaço vazado ao longo
de todo traçado.

nos documentos:
Para reduzir os custos de implantação sem comprometer a segurança e a
 Diretrizes de Concepção Civil – IP-9.00.00.00/1A0-001 Rev. C;
 Diretrizes para Elaboração do Projeto de Arquitetura – IP-9.00.00.00/1B1-004
Rev. 0;
 Diretrizes de Sistemas e Material Rodante – DT-9.00.00.00/300-001 Rev. C;
 Requisitos Técnicos de Sistemas e Material Rodante – IC-9.89.00.00/300-006
Rev. A.

confiabilidade do sistema, a Linha 17 - Ouro deverá ser construída em “elevado”;
portanto, torna-se conveniente que seu traçado tenha como suporte um viário com
seção transversal igual ou superior a 50 m de largura (incluindo-se as calçadas e
recuos). Nessa situação, as interferências com as edificações e atividades lindeiras
são mínimas. Em segmentos onde os ruídos sejam mais notados e incômodos, o
elevado deverá ser protegido com invólucro ou barreira acústica (refletora de som)
de forma a mitigar a propagação do ruído.

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.

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 (1,50 m) e do espaço necessário para implantação de muretas

Nos trechos de via as estruturas são compostas por fundações (estacões e blocos),
por pilares únicos espaçados a cada 30m e com altura da ordem de 15m , além de

de proteção contra colisões dos veículos (defensas tipo “new jersey”). Portanto, nas
avenidas com canteiros mais estreitos, será necessário intervenções na via.

um par de vigas de concreto protendido distantes entre si de 4,80m, por onde
trafegam as composições.

Para a passagem do tráfego de veículos sob as estruturas projetadas (elevados,
passarelas e mezaninos das estações), adotou-se um gabarito mínimo de 5,50 m

Esse arranjo resulta numa mínima interferência na superfície, representada apenas
pelos pilares ao longo da via e pelos acessos das estações. Nesse contexto, os

para vias arteriais e de 6,20m para as vias expressas ou com potencial para o
trânsito de cargas especiais.
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outro, entre as estações Jabaquara (Metrô) e São Paulo / Morumbi (Metrô). Os dois
Destaca-se que a via deverá ser segregada e deverão ser previstos desvios de via

serviços compartilharão da mesma infraestrutura implantada ao longo do trecho

(AMV) pelo menos a cada 4 estações. O raio mínimo das vias deverá ser:

comum: desde a Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Estação São Paulo /

Horizontal: 60m / Vertical: 500 m; para as plataformas será adotado um raio máximo

Morumbi, da Linha 4-Amarela, do Metrô.

de 500m. O comprimento da plataforma das estações deverá ser no máximo de 70m
e ser compatível como comprimento dos trens. A declividade máxima nos trechos

A

deverá ser 6% (desejável) / 10% (crítica).

proporcionando a emissão de ruídos abaixo dos demais sistemas e maior

tecnologia

(monotrilho)

adotada

utiliza

pneus

para

suporte

e

tração,

flexibilidade para vencer rampas acima de 4% de declividade. A menor unidade
No projeto das estações foram desenvolvidos dois modelos: (i) com plataformas

operacional de trens (TUE) deverá ter dois carros, no mínimo, e capacidade mínima

laterais e (ii) com plataforma central, sendo ambos com estrutura independente da

de 180 passageiros, sendo que destes no mínimo, 20 deverão ser transportados

via permanente. De modo geral, a disposição das plataformas laterais se adapta

sentados (20 assentos, um deles para obesos), considerando-se o Nível de Conforto

melhor às condições do traçado do sistema da Linha 17 - Ouro em elevado ao longo

2
de 6 passageiros / m .

do canteiro central das avenidas, sem necessidade de modificar a direção das vias
em função da plataforma central.

Os trens deverão ter capacidade mínima de 400 passageiros, sendo que, no
mínimo, 12% deverão ser transportados sentados (deverá existir, pelo menos, dois

A “estação padrão” estudada situa-se em elevado e apresenta plataformas laterais

2
bancos para obesos), considerando-se o Nível de Conforto de 6 passageiros / m .

com 4 m de largura e 70 m de comprimento, correspondente à dimensão máxima da

Os trens deverão ter ar condicionado e engates automáticos, trafegando com

composição prevista para o sistema. O mezanino (que terá cerca de 57 m de

velocidades média e máxima operacional, respectivamente, de 35 km/h e de 90

comprimento por 15 m de largura e contará com áreas pagas e não pagas, salas

km/h;

técnicas - operacional e de apoio ao usuário -, bilheterias e sanitários), situa-se a
7,20 m acima do nível da rua, de modo a garantir um gabarito viário mínimo para o

O apoio operacional à Linha 17 se dará através dos pátios de oficinas,

tráfego de cargas especiais (6,20 m) e sua estrutura (1,0 m). As plataformas

estacionamentos e via de testes, projetados de forma a prover a manutenção e o

encontram-se a cerca de 13,80 m acima do logradouro. Nesta situação, considerou-

estacionamento de toda a frota necessária à operação dos serviços da Linha 17-

se um pé direito mínimo de 3,5 m para o mezanino mais os espaços necessários à

Ouro.

sustentação das plataformas.

A operação da Linha 17 deverá contar em sua fase final de implantação com dois
serviços: um entre as estações São Judas (Metrô) e São Paulo / Morumbi (Metrô) e
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 Sobre as estimativas de custos de implantação e operação da
Linha 17 - Ouro

Vale ainda destacar que para cada um dos impactos identificados são propostas as
correspondentes medidas de controle ambiental (mitigadoras e/ou compensatórias
ou potencializadoras. As medidas de controle ambiental estão consolidadas e

Os custos estimados para implantação da Linha 17 – Ouro foram obtidos através de
apropriação de preços unitários e quantitativos de vários itens, incluindo o da mão

detalhadas, no presente estudo, através de 11 Planos e/ou Programas Ambientais,
específicos, acompanhados e/ou complementados por outros 6 subprogramas.

de obra necessária.

10.1. Conclusões Finais e Recomendações
Nessas condições, os custos estimados finais referentes às obras civis e
desapropriação resultaram no valor total de R$ 2.142.173.000,00
Tomando-se como base todos os aspectos expostos anteriormente e entendendo-se

 Sobre os principais impactos ambientais, as medidas de controle
propostas e os programas ambientais

que o empreendimento projetado poderá desenvolver-se em bases sustentáveis e
de integração com o meio ambiente local, conclui-se que é possível, através da
implantação das medidas de controle e dos programas ambientais recomendados

Através do diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e sócio-econômico,
desenvolvido nas áreas de influência definidas para o projeto, foram identificados 26
impactos ambientais incidentes nas fases de planejamento, implantação e operação
do empreendimento (6 positivos, 17 negativos e 3 que podem ser classificados

no presente EIA, se atingir uma situação de conciliação dos interesses e obrigações
de cunho social, legal e de preservação ambiental do empreendedor e, da mesma
forma, de atendimento das necessidades e direitos da população residente no
município de São Paulo.

como positivos ou negativos dependendo da fase do empreendimento a que se
relacionarem), podendo alguns deles se apresentar, de forma repetida, em mais de
uma das fases aqui consideradas para o empreendimento.

Assim, diante dos resultados obtidos pelos estudos multitemáticos ora apresentados
e, também, das considerações apresentadas anteriormente, conclui-se que a
implantação e a operação da Linha 17 – Ouro - Ligação do Aeroporto de Congonhas

Daquels impactos ambientais identificados como de natureza exclusivamente
positiva, 83% foram classificados como de média relevância. Da mesma forma, dos
impactos ambientais identificados como de natureza exclusivamente negativa,
apenas 2 deles foram classificados como de alta relevância.

à Rede Metroferroviária, em sistema monotrilho, da Companhia do Metropolitano de
São Paulo – Metrô são ambientalmente viáveis, recomendando-se, portanto, que a
Licença Prévia seja concedida pela SVMA – Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente do município de São Paulo.

RIMA-68

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

RIMA

A Equipe Técnica Responsável
pelos Estudos Ambientais
A identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração do presente EIA RIMA e de todos os técnicos que participaram do mesmo é apresentada no quadro
mostrado ao lado.
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WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.
Rua Apinagés, nº 1.100 – Conj. 609 – Perdizes
05017-000
São Paulo – SP.
Fone: (11) 3783-7006 / Fax: (11) 3873-7020
walm@walmambiental.com.br
www.walmambiental.com.br

RIMA-70

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

RIMA

RIMA-71

