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4.)

ESTUDO DAS ALTERNATIVAS

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;
 Ter desempenho de velocidade média acima de 35 km por hora, compatível com as
funções de rede de metrô;
 Ser propício à operação em pequenos intervalos, adequando-se a incrementos de
demanda e tempo de espera reduzido nas estações.
 Oferecer regularidade, confiabilidade e segurança.
 Ter adequada acessibilidade às estações, comodidade nas transferências e
integração tarifária através de bilhetes eletrônicos.
Considerando ainda as diretrizes do traçado proposto passando por espigões, vales e áreas
residenciais, a tecnologia definida para o sistema em estudo deverá oferecer alguns padrões
técnicos imprescindíveis:
 Raio de curvatura mínimo de 60m e declividade máxima de 6% para maior
flexibilidade do traçado geométrico e adequada inserção da estrutura de suporte do
sistema;
 Características dinâmicas (aceleração, frenagem, vibração) compatíveis com o
desempenho e conforto esperado;
 Inserção ambiental urbana “amigável” no que se refere ao nível de ruído, intrusão
visual e efeito sombra da estrutura e propícia a uma concepção arquitetônica
estética e agradável.
Procurando atender aos referidos pressupostos, foram avaliadas alternativas modais e
tecnológicas de metrô-leve, visando definir aquela mais adequada. Os estudos referentes
revelam que a solução do monotrilho ganha evidência por reunir melhor qualificação para
inserção de soluções elevadas que, por terem custos de implantação menores que
subterrâneas, resultam melhor relação custo/benefício para o transporte de demandas de média
capacidade, além de serem mais harmoniosas ambientalmente que tecnologias mais robustas e
pesadas.
Desta forma, as diretrizes básicas de projeto apresentadas neste documento foram
desenvolvidas, considerando a ligação proposta, suas funções e a referida tecnologia
selecionada.

4.1)

Comparação entre Modos de Transporte

4.1.1)

Ônibus em Pista Segregada

Os volumes de demanda previstos são compatíveis com sistemas de ônibus. Para o sistema ser
atrativo é necessário que trafegue em pistas exclusivas e segregadas do tráfego geral. A grande
vantagem é o baixo custo de implantação e a flexibilidade para se ajustar a diversos itinerários.
As condições viárias e de tráfego na região tornam extremamente difícil sua implantação, pois
exigirá a segregação de duas pistas de tráfego geral das vias suporte para serem ocupadas pela
pista exclusiva de ônibus em região de escassez de vias apropriadas da Linha 17 – Ouro.
Outros modos de transporte (trólebus, bonde, etc.) que trafeguem ao nível do sistema viário
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terão as mesmas limitações dos ônibus em pistas exclusivas e, portanto, pouca atratividade.

4.1.2)

Ônibus em Pista Elevada

A vantagem desta solução é garantir a total segregação do tráfego de ônibus em relação ao
tráfego geral e, portanto, assegurar a necessária rapidez e confiabilidade.
A construção de pista elevada para ônibus trará como conseqüência uma indesejável obstrução
visual, pois o tabuleiro de concreto para suportar duas pistas (uma por sentido) atinge largura
em torno de 7,5m a 8m e pilares igualmente largos, difícil de ser implantado no canteiro central
das vias da região sem que seja necessário ocupar uma faixa do tráfego geral. Em alguns locais
o elevado terá que descer ao nível do viário local para permitir o retorno dos ônibus, impactando
negativamente as condições de circulação e tráfego na região. Existe a possibilidade de retorno
nas pistas elevadas, porem o tabuleiro terá que ser alargado para permitir a manobra de retorno
dos ônibus e, com isso, cria-se um impacto visual negativo de grandes proporções, além de
exigir desapropriações maiores para sua construção. Os custos de implantação desse elevado
serão muito mais alto que o de pistas segregadas em nível.

4.1.3)

Metrô Convencional

Os volumes de demanda previstos na ligação não justificam esse modal de transporte,
destinado a atender grandes fluxos de passageiros. Alem disso, as condições técnicas de
implantação (rampas, raios de curvatura, etc.) não se adequam em alguns pontos de forma a
permitir atingir os locais propícios para implantação das estações. Outros fatores contribuem
para inviabilizar esta solução, sobretudo o alto custo de implantação, o prazo relativamente
longo de construção e a exigência de extensa área para abrigar o pátio de estacionamento e
manutenção.

4.1.4)

Veículo Leve Sobre Trilhos - VLT

A capacidade oferecida por esse modal é compatível com os volumes de demanda previstos.
Porém por provocar significativa interferência ambiental, como tabuleiro mais robusto; ruido do
atrito roda trilho e por apresentar custos elevados de implantação, foi descartado para a ligação
em pauta. A produção de ruídos decorrentes do atrito roda-trilho trazem incômodos à população
das edificações lindeiras necessitando de medidas mitigadoras que encarecem a implantação e
torna a estrutura mais robusta observando-se que a diretriz de traçado definida, atravessa áreas
residenciais.

4.1.5)

Monotrilho e VAL

Ambas as tecnologias correspondem às expectativas operacionais mencionadas. Oferecem
faixas de capacidade que podem variar a partir da utilização de dois carros até seis carros por
composição, podendo acompanhar o crescimento da demanda de acordo com a implantação
dos trechos.
Atendem a parâmetros de projetos de traçado mais favoráveis que aqueles tradicionais do metrô
convencional, proporcionando mais flexibilidade à concepção do projeto, visando melhorar a
inserção geométrica da estrutura de suporte do sistema e a implantação de pátios mais
compactos.
As duas tecnologias utilizam pneus para suporte e tração, proporcionando a emissão de ruídos
abaixo dos demais sistemas e maior flexibilidade para vencer rampas acima de 4% de
declividade. Também ambas se equivalem quanto ao consumo de energia, quanto ao custo de
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sistemas e quanto ao custo operacional.
Entretanto apresentam algumas diferenças notáveis:
 A estrutura do Monotrilho contém duas “vigas trilhos” longitudinais de 0,70 m de
largura e 1,3 m de altura separadas de 3,25m criando um espaço vazado ao longo de
todo traçado. Esta estrutura é bem adequada do ponto de vista ambiental por
apresentar menor intrusão visual, reduzindo o inconveniente efeito sombra provocado
pelas estruturas cheias, cujos tabuleiros ocupam amplamente o espaço entre as vigas;
 A estrutura do VAL tem o tabuleiro ocupando todo espaço entre as vigas, uma vez que
o utiliza para instalação do trilho-guia e do terceiro trilho e, portanto, não apresenta a
vantagem descrita para o Monotrilho de estrutura vazada que minimiza a obstrução
visual e à claridade;
 Os aparelhos de mudança de vias-AMVs são de concepção mais simples na
tecnologia VAL, que utiliza os trilhos-guias instalados no centro de cada pista;
 A mudança de via na tecnologia Monotrilho é realizada com o translado da estrutura
de suporte do veículo, necessitando-se de mais detalhamento acerca da eficiência
operacional e da freqüência das manutenções;
 O custo de construção do VAL é aproximadamente 25% maior devido a sua estrutura
mais ampla contendo o tabuleiro;
 A construção do Monotrilho, além de menor custo, é mais simples e rápida sendo mais
propícia à utilização de pré moldados;
 A estrutura do Monotrilho contendo espaço aberto entre as duas vigas ao longo de
todo traçado não oferece condições adequadas para saída emergencial de usuários
no caso de sinistros, necessitando de implantação de estrutura metálica para
passarela ao longo da via descaracterizando a importante propriedade do sistema de
ser amena quanto ao impacto visual;
 A estrutura do VAL, sendo em tabuleiro, permite soluções mais adequadas de
segurança para situações emergenciais.

4.2)

Tecnologia Monotrilho

Nos estudos realizados para o Projeto Funcional da ligação do Aeroporto de Congonhas à rede
metroferroviária, considerou-se que esta ligação deve ser realizada por um sistema de
transporte monotrilho movido a energia limpa e renovável. O monotrilho deve causar menor
impacto no meio ambiente, seja em termos de ruídos, emissão de poluentes, ou obstrução visual
e efeito sombra das estruturas de suporte.
Adotaram-se como premissas básicas as seguintes:


Equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento;



Implantação do sistema em: Trecho 2 – Estação 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 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
compartilharão da mesma infraestrutura implantada ao longo do trecho comum: desde
a Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Estação São Paulo / Morumbi, da Linha 4Amarela, do Metrô;
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4.3)



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



A menor unidade operacional de trens (TUE) deverá ter dois carros, no mínimo, e
capacidade mínima de 180 passageiros, sendo que, no mínimo, 20 deverão ser
transportados sentados (20 assentos, um deles para obesos), considerando-se o Nível
de Conforto de 6 passageiros / m2;



Os trens deverão ter capacidade mínima de 400 passageiros, sendo que, no mínimo,
12% deverão ser transportados sentados (deverá existir, pelo menos, dois bancos
para obesos), considerando-se o Nível de Conforto de 6 passageiros / m2;



Os trens deverão ter ar condicionado e engates automáticos;



A Velocidade Média deverá ser superior a 35km/h;



A Velocidade Operacional máxima deverá ser de 90km/h;



O intervalo máximo programado entre dois trens, em qualquer dia ou horário, 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 ser
compatível com o comprimento dos trens, com todas as fases implantadas;



A operação deverá ser UTO – Unattended Train Operation;



Os ruídos para ambientes externos deverão estar em conformidade com o
zoneamento, com a Lei 13885 de 25/08/2004 do município de São Paulo, e obedecer
às normas NBR 10151 e NBR 10152;



Os viadutos, passarelas, estações e demais obras deverão ser o menos impactantes
com o ambiente em que estarão inseridos.



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

Tecnologia Recomendada

A tecnologia do monotrilho atende a parâmetros de projetos de traçado mais favoráveis que
aqueles tradicionais do metrô convencional, para este trecho em licenciamento, proporcionando
mais flexibilidade à concepção do projeto, visando melhorar a inserção geométrica da estrutura
de suporte do sistema e a implantação de pátios mais compactos. Também se mostra mais
favorável quanto ao consumo de energia, quanto ao custo de sistemas e quanto ao custo
operacional.
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Considerando o acima exposto o sistema proposto é fundamental para implementação da
ligação em pauta, por criar condições propícias de ampliação da própria rede de monotrilho,
necessária para a articulação da rede sobre trilhos existente e planejada, sem que a
interferência visual se torne agressiva a ponto de inviabilizar futuras implantações.
Outros aspectos importantes para se adotar a tecnologia Monotrilho correspondem a seu menor
custo de implantação e ao menor tempo e menor impacto durante o período de implantação de
obras, por ser mais adequada à utilização de pré moldados.
Portanto para o presente projeto considerou-se o Monotrilho como a tecnologia a ser adotada
por apresentar esses aspectos positivos. A seguir são apresentados desenhos padrão da via e
estruturas semelhantes a que será implantada.

Figura 4.3-1 – Vista Frontal das estruturas da via elevada sobre córrego canalizado
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Figura 4.3-2 – Ilustração da estrutura a ser implantada na Linha 17
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5.)

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

5.1)

Projeto Funcional

O traçado proposto para a Linha 17 – Ouro (Figura 5.1-1), conta com dezenove estações, sendo
5 estações de integração com outras linhas: Jabaquara (Linha 1-Azul), Água Espraiada (Linha 5Lilás), Morumbi (Linha 9-Esmeralda da CPTM) e São Paulo/Morumbi (Linha 4-Amarela).
Conforme previamente citado, ressalta-se mais uma vez que o trecho 1 da Linha 17 - Ouro não
faz parte do objeto deste Estudo, pois será objeto de outro licenciamento.
5.1.1)

Trecho Aeroporto de Congonhas - Estação Morumbi da Linha 9 - Esmeralda
da CPTM, com ligação ao Jabaquara

Junto à Estação Jabaquara, da Linha 1 - Azul, do Metrô, deverá ser construída a estação
Jabaquara, da Linha 17-Ouro. A partir daí, o traçado prossegue em elevado acompanhando o
muro de divisa do Pátio Jabaquara, do Metrô, nas imediações do talude, de modo a se distanciar
das edificações residenciais na margem oposta da via de contorno do pátio.
Junto ao portão de entrada do Pátio do Jabaquara e nas imediações da Secretaria Municipal de
Saúde e do Hospital Municipal Jabaquara “Artur Ribeiro de Sabóia” deverá ser implantada a
Estação Americanópolis, para atender a demanda lindeira destes pólos geradores.
O traçado prossegue direcionando-se ao fundo do vale do Córrego Água Espraiada onde a
Prefeitura do Município de São Paulo deverá implantar o prolongamento da Avenida Jornalista
Roberto Marinho em direção à Rodovia dos Imigrantes. O elevado da Linha 17-Ouro, neste
segmento, apresenta uma declividade de 6% em decorrência da diferença de nível entre o
espigão da Avenida Armando Arruda Pereira e o referido vale. O traçado está projetado sobre o
eixo do futuro prolongamento da avenida onde estão localizadas as estações Cidade Leonor,
junto à Rua Coriolano Durand, Vila Babilônia junto à Rua Alba, Vila Paulista, nas proximidades
da avenida Dr. Lino de Moraes Leme e Jardim Aeroporto, nas proximidades da Rua Marília de
Dirceu e Avenida Washington Luís. À exceção da Estação Jabaquara, todas essas estações
objetivam atender às demandas lindeiras da região.
Após a estação Jardim Aeroporto o traçado prossegue pela Avenida Jornalista Roberto Marinho,
até a Estação Brooklin Paulista, onde se encontra com o subtrecho que parte da Estação
Congonhas. A partir desse ponto, os dois serviços oferecidos compartilharão das mesmas vias
e estações. Ressalta-se que nesta conexão haverá a integração física dos dois segmentos
compatibilizando as estruturas dos elevados e dos enlaces das vias, de forma que não haja
cruzamento em nível. Em seguida, prossegue pelo canteiro central da Avenida Washington Luís
até a Avenida Jornalista Roberto Marinho, onde toma a direção da região da Avenida Luiz
Carlos Berrini.
Para inserção dos pilares de suporte do elevado no segmento da Avenida Washington Luís,
entre o aeroporto e a Avenida Jornalista Roberto Marinho, será necessário aumentar a largura
do canteiro central desta avenida para 2,50 m, uma vez que suas pistas neste segmento
encontram-se separadas apenas por uma barreira do tipo new jersey. A largura da Avenida
Washington Luís é de aproximadamente 40 m, considerando os recuos existentes, que,
entretanto, não apresentam um alinhamento bem definido. Predominam no local o uso do solo
lindeiro comercial e de serviços que são compatíveis com a implantação da Linha 17-Ouro em
elevado.
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Figura 5.1.1-1 - Traçado proposto para a Linha 17
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O traçado neste segmento acompanha o perfil da avenida que tem aproximadamente a mesma
declividade (6%) definida como parâmetro máximo adequado para a Linha 17-Ouro.
Na aproximação da avenida Washington Luís com a avenida Jornalista Roberto Marinho, o
traçado deflete à direita no sentido da via Marginal Pinheiros, prosseguindo pelo canteiro central
desta avenida.Os estudos indicam a possibilidade de implantação dos pilares de suporte da
Linha 17-Ouro lateralmente ao canal existente, utilizando-se parcialmente uma das faixas de
tráfego situadas junto ao canal, uma vez que cada pista desta avenida tem cerca de 15 m de
largura. Outra possibilidade refere-se à implantação dos pilares no eixo central do canal,
apoiados em vigas sobre o canal.
O traçado em perfil considerou, no projeto, a seqüência de viadutos e passarelas previstos pelo
município sobre a avenida e que tem como objetivo transformá-la em uma via expressa de
ligação entre a via Marginal Pinheiros e a Rodovia dos Imigrantes. Por esta razão o elevado terá
cerca de 14,20 m (altura da face inferior de viga longitudinal de suporte do veículo nos
cruzamentos de viadutos), considerando os gabaritos de 6,20 m para o tráfego geral da Avenida
Jornalista Roberto Marinho, a estrutura dos viadutos transversais (estimado em 2,50 m) e o
gabarito mínimo para o tráfego geral sobre esses viadutos (5,50 m). Para manter um
alinhamento estético da estrutura, adotou-se 14,20 m como altura padrão do elevado no
segmento desta avenida.
Estão previstas quatro estações na Avenida Jornalista Roberto Marinho. A primeira estação
Brooklin Paulista deverá ser construída nas proximidades da Rua Vicente Leporace; a segunda
estação, Vereador José Diniz, está prevista nas proximidades do cruzamento da Avenida
Vereador José Diniz com a Avenida Jornalista Roberto Marinho, e destina-se a assegurar a
integração da Linha 17-Ouro com o corredor de ônibus da Avenida Vereador José Diniz; a
terceira, Água Espraiada, deverá ser inserida no cruzamento com a Avenida Santo Amaro, para
possibilitar a integração da Linha 17-Ouro com a Linha 5-Lilás, do Metrô e, futuramente, com a
Linha Vila Maria-Água Espraiada. A última estação desse segmento, Vila Cordeiro, deverá ser
construída nas proximidades da Rua Ribeiro do Vale, destinada ao atendimento local.
O traçado prossegue pela Avenida Jornalista Roberto Marinho até as marginais do Rio
Pinheiros, tomando a direção sul destas vias que serão adequadas à inserção do elevado.
Próximo ao cruzamento da Avenida Chucri Zaidan será localizada a estação de mesmo nome.
Esta estação deverá ser integrada futuramente à linha de Metrô Leve da PMSP que utilizará os
eixos das avenidas Luiz Carlos Berrini e Chucri Zaidan. O traçado em perfil da Linha 17-Ouro
não se eleva tanto nesse cruzamento para se compatibilizar com o traçado da linha da PMSP,
evitando que esta fique muito alta. Portanto neste local é necessário compatibilizar os projetos
dos traçados das duas linhas e de suas estações que serão integradas.
Na Marginal do Rio Pinheiros o elevado acompanha o canteiro separador das duas pistas de
mesmo sentido de tráfego Santo Amaro – Pinheiros, passando sobre as duas pontes que ligam
o Bairro Morumbi e, em seguida, sobre a passarela da Estação Morumbi da CPTM, localizando
a estação de integração Morumbi do metrô logo após a estação da Linha 9-Esmeralda. No
segmento compreendido entre as duas referidas pontes haverá interferência com linhas de
transmissão de energia que deverão ser alteadas.
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5.1.2)

Trecho Estação Morumbi-CPTM - Estação São Paulo/Morumbi, da Linha 4Amarela, do Metrô

A diretriz do traçado parte da Estação Morumbi (interligação com CPTM) e prossegue pela
margem do Rio Pinheiros, localizando a Estação Granja Julieta integrada à Estação Granja
Julieta da CPTM. Em seguida cruza o Rio Pinheiros na direção do vale existente entre o Jardim
Vitória Régia e o Parque Burle Max, situados na encosta da margem oeste do rio, localizando a
Estação Panamby próxima ao Supermercado Extra e junto à entrada dos condomínios de alto
padrão Vila Monte Verde e Vila Amalfi, implantados na encosta do Espigão Morumbi.
A partir da Estação Panamby o traçado está inserido no referido vale e passa a ter o greide
utilizando o limite de 6% de declividade, uma vez que se inicia no vale do Rio Pinheiros na cota
735m e cruza em elevado o espigão do Morumbi, na cota 790m, já próximo ao Bairro
Paraisópolis.
O traçado proposto cruza o espigão em elevado, na calha de junção das duas áreas do
Cemitério do Morumbi, passando a partir do traçado sobre o cemitério a direcionar-se ao eixo da
Avenida Perimetral Sul – Sudoeste, em implantação. Antes de atingir o eixo desta avenida, o
traçado está projetado ao longo de uma faixa de aproximadamente sete metros de largura,
remanescente da construção da avenida e delimitada também pelo muro do Cemitério do
Morumbi. Neste segmento, de aproximadamente 200m, o traçado em perfil mantém um gabarito
mínimo de 5,5m para não interferir com o futuro trânsito da Avenida Perimetral, uma vez que a
estrutura do monotrilho tem a projeção de uma de suas vigas sobre o seu leito.
No referido segmento subterrâneo está projetada a Estação Paraisópolis. Esta estação
apresenta no resultado das simulações de demanda um grande volume de usuários lindeiros,
necessitando, por isto, ser provida de adequada acessibilidade, considerando-se que está
localizada na margem leste da avenida, oposta à área ocupada pela Favela de Paraisópolis.
Em seguida ao segmento subterrâneo, o traçado se desenvolve por apenas 250m pelo eixo da
Avenida Perimetral no seu trecho recém implantado. Observa-se que haverá necessidade de
adequações de sua seção transversal nesse segmento para ajustar seu canteiro central à
largura mínima de 2,5m, necessária à inserção dos pilares. O traçado em perfil a partir deste
segmento não apresenta restrições que imponham declividade acentuada como se verifica nos
segmentos anteriores.
A partir do final do trecho implantado da referida avenida, propõe-se que o traçado em elevado
que acompanhe, por 580m aproximadamente, a diretriz proposta pela PMSP para a Avenida
Perimetral, que pressupõe necessidade de desapropriações de faixas residencias ao longo de
duas quadras da Favela de Paraisópolis, por uma extensão de 200m. Em seguida, a diretriz da
avenida proposta acompanha o leito da Rua Viriato Correia por aproximadamente 280m, onde
também haverá necessidade de desapropriações de duas quadras residenciais ao longo de uma
de suas margens até a Rua Otávio Mangabeira, para que seja implantada a referida avenida.
Neste último segmento, na aproximação da Rua Viriato Correia com a Américo Mourano,
propõe-se a implantação da Estação Américo Mourano, com o objetivo de atender a parte
norte da Favela de Paraisópolis e as áreas próximas à extremidade sul do Colégio Porto Seguro.
A partir do cruzamento da Rua Viriato Correia com a Rua Flávio Américo Mourano, a
continuidade do traçado da Linha 17-Ouro, foi definida de forma a acompanhar o leito da Rua
Otávio Mangabeira, que inicia-se na Rua Flávio Américo Mourano e encerra-se no fundo de vale
do Córrego Antonico, na passagem adjacente ao muro do Colégio Porto Seguro. Para amenizar
CODIGO:
RT-17.00.0000/0N4-003

EMISSÃO:
Agosto / 2010

Folha:

APROVAÇÃO:
................................./../....

VERIFICAÇÃO:
................................./../....

REVISÃO: 0

60

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

CAPÍTULO I

o impacto, a implantação do elevado deve contar com o alargamento da Rua Flávio Américo
Mourano para 40m, medida definida como adequada para inserção do elevado do monotrilho no
seu canteiro central. Portanto, haverá necessidade de desapropriações de lotes residenciais
lindeiros a esta via. São residências de padrão médio-alto, em duas quadras, em 350m de
extensão.
O segmento seguinte, de aproximadamente 400m, corresponde à passagem pelos fundos da
quadra onde está instalado o Colégio Porto Seguro. A proposta de inserção do monotrilho nesse
segmento deve-se utilizar do projeto de implantação desta via e das correspondentes
desapropriações, já que o espaço atualmente disponível refere-se a fundos de lotes e tem
apenas 20m de largura, inferior às medidas mínimas aceitáveis de 40m para implantação do
elevado.
O traçado da Linha 17-Ouro tem continuidade proposta pelas ruas Jules Rimet e Padre Lebret,
que contornam as área do clube e do estádio do Morumbi. Para a inserção do elevado propõese o alargamento destas vias para pistas duplas, passando a faixa de domínio para 40m,
tornando-as adequadas aos padrões para implantação da estrutura elevada de suporte do
sistema monotrilho.
Este trecho tem aproximadamente 800m de extensão, e encerra-se na Praça Roberto Gomes
Pedrosa onde está prevista a implantação da Estação Estádio do Morumbi.
A partir da Estação Estádio do Morumbi o traçado prossegue até a Estação São PauloMorumbi da Linha 4-Amarela por uma extensão aproximada de 2,2km, com inserção do
elevado pela Avenida Jorge João Saad que apresenta largura de sua seção transversal
adequada para implantação do monotrilho em elevado. São 3 faixas de tráfego por sentido, 2
pistas de 10m de largura e canteiro central de 6m e largura total variável de 35m a 40m devido a
recuos de edificações, vias laterais.
O traçado em perfil não apresenta dificuldades desde a Estação Américo Mourano até a Estação
São Paulo Morumbi da Linha 4-Amarela, observando-se uma queda de 25m em 3km de
extensão. Portanto, fica definido por cruzamentos de vias, pela localização das estações e por
aspectos estéticos.
A Figura 5.1.2-1 apresentada a seguir, mostra o perfil altimétrico da Linha 17 no trecho ora
comentado.
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Figura 5.1.2-1: Perfil altimétrico de trechos da Linha 17
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5.2)

Localização do Empreendimento e Integração Regional

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 (Figura 3.5-1).

Linha 17

Fonte: Projeto Funcional - Metrô/GPM (2009)

Figura 5.2-1 – Localização Macro da Linha 17 - Ouro

Neste trajeto promoverá a conexão direta com importantes vias arteriais da cidade como as
avenidas Washington Luís, Engenheiro Luís Carlos Berrini, Dr. Chucri Zaidan, Jornalista Roberto
Marinho, Nações Unidas (Marginal Pinheiros), Giovanni Gronchi e Professor Francisco Morato.
A proximidade da estação Jabaquara da Linha 1-Azul e outras características de localização,
fizeram com que fosse a interligação mais favorável do Aeroporto de Congonhas ao sistema
metroviário, um dos principais objetivos do projeto desta linha. Esta ligação também favorece o
atendimento da demanda proveniente da Baixada Santista e da Região Sudeste da RMSP.
O traçado, portanto, partindo da Estação Jabaquara e unindo-se ao ramal que se inicia na
Estação Congonhas pelo vale do córrego Água Espraiada, no segmento onde será implantada a
continuidade da Avenida Jornalista Roberto Marinho, estende-se à Estação Morumbí da CPTM
pela Marginal Leste do Rio Pinheiros, desta forma ampliando a acessibilidade ao aeroporto e
estabelecendo uma articulação radial à linha, conectando-a à Linha 5–Lilás do Metrô, na
Estação Água Espraiada, à Linha 9–Esmeralda da CPTM e aos corredores radiais de ônibus da
Região Sul, oferecendo maior flexibilidade de acessos à demanda usuária.
Ao transpor o Rio Pinheiros, a Linha 17-Ouro completa sua funcionalidade, estabelecendo uma
importante articulação com a Linha 4-Amarela do Metrô na Estação São Paulo-Morumbi,
passando pelo bairro de Paraisópolis e pelo Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi). Com
a implantação deste trecho agregar-se-á ao sistema mais que o dobro da demanda, revelandose sua importância na composição do trajeto pela função de articulação das linhas de trilhos das
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regiões sul e sudoeste e de ligação entre estas regiões, hoje dificultada pela escassez de
sistema viário.

5.2.1)

Zoneamento Urbano

Em conformidade às diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor Estratégico – PDE (Lei n°
13.430 de 13 de setembro de 2002.), constata-se ao longo da área de estudo, diferentes zonas
de uso, contidas nas subprefeituras do Jabaquara, Vila Mariana e Santo Amaro.
Segundo o PDE, a área do aeroporto, sob administração da Empresa Brasileira de infraestrutura
Aeroportuária (Infraero), é classificada como Zona de Ocupação Especial, que tem seus
parâmetros e índices urbanísticos definidos, caso a caso, pelo Executivo. Seu entorno imediato
é considerado uma Área de Intervenção Urbana que tem por objetivo o ordenamento,
direcionamento e requalificação no uso do solo específicos para a localização (Figura 5.2.1-1).

Fonte: Projeto Funcional - Metrô/GPM (2009)

Figura 5.2.1-1 – Zoneamento Urbano próximo a Congonhas
No trecho onde serão implantadas as ligações do Aeroporto e da Estação Jabaquara à Estação
Morumbi da Linha 9-Esmeralda (CPTM) há importantes vias arteriais como as avenidas
Washington Luís, Jornalista Roberto Marinho, Engenheiro Luís Carlos Berrini e Nações Unidas
(Marginal Pinheiros), portanto, as zonas de usos encontradas são bastante diversificadas e se
encontram nas subprefeituras de Pinheiros e Santo Amaro.
Na subprefeitura de Santo Amaro, ocorre a presença de Zonas Mistas de Baixa e Média
Densidade, com Coeficiente de Aproveitamento Básico (gratuito) igual a 1, e máximo, podendo
chegar até 2, com Taxa de Ocupação Máxima igual a 0,50. Na Zona Exclusivamente
Residencial, o Coeficiente de Aproveitamento Básico (gratuito) é o mesmo que o máximo, ou
seja, igual a 1, com Taxa de Ocupação Máxima igual a 0,50. Enquanto que as Zonas de
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Centralidade Polar, o Coeficiente de Aproveitamento Básico (gratuito) varia de 1 a 2, máximo
permitido de até 4, com Taxa de Ocupação Máxima igual a 0,70.
No trecho que conectará a Estação Morumbi da CPTM à Estação São Paulo-Morumbi da Linha
4- Amarela, do Metrô, o trajeto se destaca por importantes eixos como as avenidas das Nações
Unidas, Giovanni Gronchi, Francisco Morato e pelas ruas Dezesseis e Pasquale Gallupi. Quanto
às zonas de uso, destacam-se as zonas exclusivamente residencial, por estarem presentes na
maior parte desse trecho, as zonas mistas de baixa, média e alta densidade e a zona de
centralidade polar (a), pertencentes a subprefeitura de Campo Limpo e Butantã.
Na subprefeitura de Campo Limpo, as Zonas Mista de Média e Alta Densidade, apresentam
Coeficiente de Aproveitamento Básico (gratuito) igual a 1, e Máximo, que varia de 2 a 2,5, com
Taxa de Ocupação Máxima igual a 0,50.
A seguir é apresentada a Figura 5.2.1-2, consolidando o mapa do zoneamento para a área de
estudo e o Quadro 5.2.1-1 contendo os indicadores urbanísticos para cada zona de uso.
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Fonte: Projeto Funcional - Metrô/GPM (2009)

Figura 5.2.1-2 – Zoneamento Urbano abrangendo o traçado do monotrilho

CODIGO:
RT-17.00.0000/0N4-003

EMISSÃO:
Agosto / 2010

Folha:

APROVAÇÃO:
................................./../....

VERIFICAÇÃO:
................................./../....

REVISÃO: 0

66

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

CAPÍTULO I

Quadro 5.2.1-1
Indicadores urbanísticos para cada zona de uso

Fonte: Projeto Funcional - Metrô/GPM (2009)
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Este empreendimento está em conformidade com a legislação de uso e ocupação do solo,
conforme Certidão Nº 017/2010/SMDU.DEUSO, apresentada abaixo.

O projeto atenderá também as condicionantes estabelecidas pela CAIEPS/CTLU concernente à
instalação e funcionamento deste empreendimento, observada a legislação própria e as
competências estabelecidas quanto ao impactos de vizinhança e ambiental.
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5.3)

Descrição do Projeto

5.3.1)

Características Técnicas do Projeto

A opção pelo sistema monotrilho tem o intuito de proporcionar um sistema de transporte à região
do Aeroporto de Congonhas que cause menor impacto no meio ambiente, seja em termos de
ruídos, emissão de poluentes (movido à energia limpa e renovável), ou obstrução visual e efeito
sombra das estruturas de suporte.
Para reduzir os custos de implantação sem comprometer a segurança e 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. Nos casos onde a segurança, conforto ambiental
ou parâmetros de incomodidade estiverem comprometidos, serão adotadas medidas
mitigadoras, com implantação de barreiras ou invólucros.
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 de proteção contra colisões dos
veículos (defensas tipo “new jersey”). Portanto, nas avenidas com canteiros mais estreitos,
serão necessárias intervenções na via, no entanto, a implantação do Metrô não deve ocorrer em
detrimento da redução do número de pistas do viário existente.
Com o objetivo de gerar articulações nos eixos radiais, as estações estão sendo previstas
preferencialmente no cruzamento de importantes avenidas, propiciando condições de integração
física com os sistemas de transporte por ônibus.
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 para vias arteriais e de
6,20m para as vias expressas ou com potencial para o trânsito de cargas especiais.
As seções transversais típicas das avenidas por onde se desenvolve o sistema da Linha 17Ouro são apresentadas nas figuras a seguir. Essas medidas podem variar conforme o
desenvolvimento do traçado.
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Fonte: Projeto Funcional - Metrô/GPM (2009)

Figura 5.3.1-1 - Seção típica monotrilho na Av. Washington Luís

Fonte: Projeto Funcional - Metrô/GPM (2009)

Figura 5.3.1-2 - Seção típica monotrilho na Av. Nações Unidas (Marginal Pinheiros)
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Fonte: Projeto Funcional - Metrô/GPM (2009)

Figura 5.3.1-3 - Seção típica monotrilho na Av. Jornalista Roberto Marinho
No projeto do traçado em perfil deve-se 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.
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.
Os viadutos, passarelas, estações e demais obras deverão ser o menos impactantes com o
ambiente em que estarão inseridos. 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.
A inserção do sistema no meio urbano não deve inviabilizar a execução de outros projetos
previstos ao longo do traçado. Portanto, deve-se considerar todos os planos e projetos
existentes e que possam 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.
Nas áreas adjacentes e de contorno do Aeroporto de Congonhas as cotas, tanto da
infraestrutura, como da altura do teto dos veículos do monotrilho deverão obedecer ao Plano
Específico de Zona de Proteção dos Aeródromos, conforme portaria N° 70/DGCEA, de 05 de
Julho de 2007, que define os gabaritos máximos de utilização do espaço aéreo nas áreas
lindeiras e de aproximação das aeronaves.
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A via deverá ser segregada, e deverão ser previstos desvios de via (AMV) pelo menos a cada 4
estações. O raio mínimo das vias deverá ser: Horizontal: 60m / Vertical: 500 m; para as
plataformas será adotado um raio máximo de 500m. O comprimento da plataforma das estações
deverá ser no máximo de 75m e ser compatível como comprimento dos trens. A declividade
máxima nos trechos deverá ser 6% (desejável) / 10% (crítica).
O Aparelho de Mudança de Via – AMV do Sistema Monotrilho (Straddle Monorail Type) não
pode ser comparado com um AMV de um sistema metroferroviário convencional. Isto porque, no
sistema monotrilho, a mudança de direção do trem é possibilitada pelo deslocamento da vigaguia, sobre suporte com baixa emissão de ruído, que se alinha à direção desejada, unindo-se à
viga que dá continuidade ao percurso que se pretende tomar, como demonstrado na figura a
seguir.

Fonte: Metrô - Gerência de Concepção Civil (2009)

Figura 5.3.1-4 - Exemplo de aparelho de mudança de via de um Sistema monotrilho
A figura abaixo, mostra um AMV de monotrilho, denominado “track switch”, alinhado para
mudança de uma via para outra, composto por trechos curtos de vigas metálicas que formando
curvas poligonais assumem os raios de curvatura necessários às mudanças de via. O
acionamento elétrico desses aparelhos e a inexistência de descontinuidades na superfície de
rolamento fazem com que o nível de ruído nessas regiões seja o mesmo dos trechos de via
corrida.

Fonte: Metrô - Gerência de Concepção Civil (2009)

Figura 5.3.1-5 - Exemplo de aparelho de mudança de via de um Sistema monotrilho
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Assim, na operação de mudança de via do sistema monotrilho, não há contato metal - metal do
tipo “roda contra jacaré” ou “roda contra trilho de encosto”, como ocorre nos Aparelhos de
Mudança de Via do sistema ferroviário. Isto ocorre em função da característica de desvio do
sistema, conforme exposto acima, e pelo fato do sistema monotrilho ser constituído por um
veículo sobre pneus circulando sobre uma viga-guia de concreto, conforme pode ser observado
nas figuras a seguir, o qual gera menor ruído e vibração do que o sistema ferroviário
convencional. Isto posto, pela própria característica do sistema, a operação de mudança de via
gera pouco impacto no que concerne à ruídos e vibrações.

Fonte: Metrô - Gerência de Concepção Civil (2009)

Figura 5.3.1-6 - Ilustração esquemática mostrando a configuração roda x viga guia de um
sistema monotrilho

Roda principal

Roda lateral

Roda lateral
Fonte: Metrô - Gerência de Concepção Civil (2009)

Figura 5.3.1-7 - Rodeiro de um trem do sistema monotrilho

CODIGO:
RT-17.00.0000/0N4-003

EMISSÃO:
Agosto / 2010

Folha:

APROVAÇÃO:
................................./../....

VERIFICAÇÃO:
................................./../....

REVISÃO: 0

73

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

CAPÍTULO I

As Saídas de Emergência não são necessárias entre as estações, por ser um sistema para ser
operado integralmente a céu aberto, ao contrário do que ocorre no modal tradicional de metrô
enterrado. Para situações emergenciais, existirá um conjunto de sistemas de contingenciamento
ao longo da via, que dará acesso às estações a ser submetido à aprovação no Corpo de
Bombeiros.
Todo o projeto está sendo concebido em conformidade com as exigências de legislação
específica para pessoas com mobilidade reduzida, de forma a facilitar o deslocamento dos
passageiros, em especial nas estações de integração intermodal.
Nas estações serão previstas áreas para embarque e desembarque de passageiros, tanto de
usuários de transporte público, como particular. Na Estação Congonhas, além da integração
com as áreas de embarque e desembarque de passageiros, haverá integração também com o
estacionamento do Aeroporto.
Nas estações serão previstos locais para guarda de bicicletas e paraciclos em atendimento à lei
14.266/2007, bem como acessibilidade a estacionamentos de veículos.
A implantação, operação e manutenção do sistema de transporte deverá obedecer às normas e
leis vigentes, assim como às diretrizes técnicas de projeto, compiladas nos documentos:





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.

5.3.1.1)

Estações

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.
Considerando a importância da integração desse sistema à rede metroferroviária, avançou-se
nos estudos das estações que representam os pontos de conexão da Linha 17-Ouro ao
Aeroporto, às demais linhas de Metrô e aos corredores de ônibus das avenidas Vereador José
Diniz e Santo Amaro (Estações Congonhas, Vereador José Diniz e Água Espraiada). A Estação
Morumbi de conexão com a CPTM será desenvolvida em conjunto com as demais estações da
Linha 17-Ouro.
Para as demais estações, considerou-se o modelo padrão. Os projetos das estações no
segmento Jabaquara – Jardim Aeroporto serão desenvolvidos de forma integrada ao projeto da
PMSP para o prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia Imigrantes e
ao projeto do parque linear ao longo do Córrego das Águas Espraiadas.

 Estação Padrão
A estação padrão estudada situa-se em elevado e apresenta plataformas laterais com 4 m de
largura e 70 m de comprimento, correspondente à dimensão máxima da composição prevista
para o sistema.
O mezanino situa-se a 7,20 m acima do nível da rua, de modo a garantir um gabarito viário
mínimo para o tráfego de cargas especiais (6,20 m) e sua estrutura (1,0 m). As plataformas
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encontram-se a cerca de 13,80 m acima do logradouro. Nesta situação, considerou-se um pé
direito mínimo de 3,5 m para o mezanino mais os espaços necessários à sustentação das
plataformas.
O mezanino tem cerca de 57 m de comprimento por 15 m de largura, incluindo áreas pagas e
não pagas, salas técnicas (operacional e de apoio ao usuário), bilheterias e sanitários. Além das
escadas fixas, as estações dispõem de escadas rolantes e elevadores e de um sistema de
portas automáticas em toda a extensão da plataforma.
A seguir são apresentados desenhos com as diretrizes básicas da estação padrão.

Figura 5.3.1.1-1 – Desenhos da Estação Padrão
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Figura 5.3.1.1-2 – Desenhos da Estação Padrão

Figura 5.3.1.1-3 – Desenhos da Estação Padrão
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 Estações Projetadas


Estação Congonhas

Esta estação será implantada em elevado no canteiro central da Avenida Washington Luís, em
frente ao saguão principal do aeroporto. Sua localização foi definida pela proximidade ao
terminal de passageiros e também pela melhor acomodação na avenida, ao situar-se sobre o
canteiro central sem proximidade excessiva com o edifício. Além de compatibilizar-se com o
desenho do sistema viário de acessibilidade ao aeroporto recém implantado, especialmente com
o túnel Paulo Autran, procurou-se não obstruir a vista do terminal de passageiros do aeroporto
nem a passarela existente, que se encontram protegidos pelo Patrimônio Histórico.
O acesso ao mezanino da estação se dá através de uma passarela que cruza
perpendicularmente a estação. A leste, esta passarela desemboca diretamente no saguão do
aeroporto, em espaço lateral ao salão principal. Do lado oeste, a passarela se projeta sobre a
calçada da Avenida Washington Luís, atendendo à demanda lindeira deste setor; junto a esse
acesso deverá ser implantado edifício de apoio da estação.

Figura 5.3.1.1-4 – Estação Congonhas


Estação Vereador José Diniz

Essa estação está localizada no eixo da Avenida Jornalista Roberto Marinho, sobre a calha do
córrego Água Espraiada. A definição do local considerou sua articulação desta estação com o
corredor de ônibus existente na Avenida Vereador José Diniz, visando facilitar a integração dos
dois sistemas.
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Considerou-se, portanto, a existência do Viaduto Austregésilo de Athayde e as possibilidades de
conexão com as diferentes cotas do entorno: no fundo de vale, onde se situa a Avenida
Jornalista Roberto Marinho, e nos pontos mais altos do aclive adjacente, por onde passa a
Avenida Vereador José Diniz e o corredor de ônibus.
A estação se desenvolve em elevado, com altura definida em função do gabarito sobre o viaduto
Austregésilo de Athayde e se localiza imediatamente à leste do viaduto.
Os acessos ao mezanino serão através de uma passarela que cruza perpendicularmente a
estação. Nesta solução utiliza-se tanto áreas já indicadas para desapropriação pela PMSP
(EMURB), como outras necessárias à implantação da estação.
No acesso norte foi proposta a abertura de uma área verde, formada pelo desnível entre a Rua
Gabrielle D'Annunzio e a Avenida Jornalista Roberto Marinho, de maneira a proporcionar acesso
aos usuários provenientes do corredor de ônibus e do entorno, em rampa suave entre o
logradouro e o mezanino da estação. Esse acesso é completado por escadas rolantes e fixa que
ligam a passarela à cota da Avenida Jornalista Roberto Marinho.

Figura 5.3.1.1-5 – Vista Superior da Estação Vereador José Diniz
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Figura 5.3.1.1-6 – Vista Lateral da Estação Vereador José Diniz


Estação Água Espraiada

Essa estação está localizada no eixo da Avenida Jornalista Roberto Marinho, sobre a calha do
córrego Água Espraiada. A definição do local considerou a articulação desta estação com a
futura Estação Água Espraiada, das linhas 5-Lilás (em construção) e 18-Marrom (planejada) do
Metrô, e com o corredor de ônibus da Avenida Santo Amaro, além da demanda local.
No desenvolvimento dos estudos, o projeto foi compatibilizado com a proposta de implantação
do viaduto da Avenida Santo Amaro, cruzando a Avenida Jornalista Roberto Marinho, e com a
implantação de vias marginais ao longo desta avenida, conforme o projeto de adaptá-la à função
de via expressa.
A estação se desenvolve em elevado, com altura definida em função do gabarito sobre o viaduto
da Avenida Santo Amaro, e se localiza imediatamente à oeste do viaduto.
Para acesso ao mezanino será implantada uma passarela cruzando ortogonalmente a estação,
a partir das calçadas da Avenida Jornalista Roberto Marinho, em lotes já indicados para a
desapropriação ocasionada pelas obras da Linha 5-Lilás e do viaduto. Ao nível da rua, o acesso
é integrado fisicamente ao acesso da Linha 5-Lilás, facilitando ao máximo a articulação dessas
duas linhas de Metrô.
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Figura 5.3.1.1-7 – Vista Superior da Estação Água Espraiada

Figura 5.3.1.1-8 – Vista Lateral da Estação Água Espraiada
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5.3.1.2)

Pátio de Manutenção, Estacionamento e Subestação Primária

Os pátios para este sistema 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 sua localização, poderá ser aproveitada uma área parcial do piscinão existente na Avenida
Jornalista Roberto Marinho. Com a elaboração oportuna de uma concepção que seja
desenvolvida de forma harmônica com as funções destinadas à área, definir-se-á a parte a ser
utilizada e o projeto do pátio.
Ao lado da Estação Panamby, em terreno atualmente desocupado lindeiro à Marginal do Rio
Pinheiros, atrás do estacionamento de um grande supermercado, deverá ser implantada a
subestação primária que atenderá o sistema. Além desta função, o local também deverá servir
como estacionamento de trens.
Os desenhos a seguir mostram as áreas em estudo para pátio e subestação primária que
atenderão a Linha 17-Ouro.

Figura 5.3.1.2-1 – Área em estudo para o pátio
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Figura 5.3.1.2-2 – Área em estudo para subestação

5.3.1.3)

Projetos Complementares

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 intervenções propostas para a Praça
Roberto Gomes Pedrosa.

 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.
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 integrar a Via
Perimetral 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 (Figura 5.3.1.3-1).
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.
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Faz parte do projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo para a Avenida Perimetral, a
implantação de um piscinão lindeiro a esta avenida, na altura da Rua Senador Otávio
Mangabeira. Este deverá atender às necessidades de drenagem da região que atualmente é
marcada por inundações frequentes. O Metrô será responsável pela execução deste piscinão
em conjunto com a nova avenida.
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Inserir
Figura 5.3.1.3-1 – Figura X19 na nomenclatura do Metrô (Impressão cartografia)
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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 áreas de
convivência e áreas verdes distribuídas em mais de 20 mil m2, área de estacionamento para
cerca de 1.600 veículos e 2 reservatórios de água com 85 mil m2. O projeto também prevê a
reformulação da rotatória, melhorando a circulação viária na região do entorno do estádio
(Figura 5.3.1.3-2)



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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Figura 5.3.1.3-2 – Intervenção na Praça Roberto Gomes Pedrosa
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5.3.2)

Características Construtivas

O sistema monotrilho é um meio de transporte coletivo que trafega em estruturas elevadas.
Assim, tanto as vigas guia como as estações, são estruturas integralmente elevadas em toda a
sua extensão.
Nos trechos de via, as estruturas são compostas por fundações (estacões e blocos), por pilares
únicos espaçados a cada 30m com altura da ordem de 15m e por um par de vigas de concreto
protendido distantes entre si de 4,80m, por onde trafegam as composições.
Esse arranjo resulta numa mínima interferência na superfície, representada apenas pelos pilares
ao longo da via e pelos acessos das estações. Nesse contexto, os únicos elementos enterrados
são as fundações, sendo que para os blocos de 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 diâmetro de 1,20m e profundidade variável de 15
a 20m. Como são escavados mecanicamente em solo com ferramentas rotativas, não há ruídos,
impactos ou vibrações como as que ocorrem no caso de estacas cravadas. O tempo médio para
a execução destes estacões é de 5 a 8 horas e, tão logo se termine a escavação, eles são
imediatamente preenchidos com concreto. Com isso, não há alterações no nível do lençol
freático, quando o mesmo se fizer presente. Caso seja encontrado material rochoso, o método
executivo continua o mesmo, apenas necessitando a troca da ferramenta para escavação em
solo por outra especifica, também rotativa, com vídia ou diamantada, não deverá ser necessário
o uso de explosivos, ou ferramentas de impacto.
Verifica-se assim que, para as obras do monotrilho, mesmo no caso das fundações enterradas,
não estão previstos choques, impactos ou vibrações ou interferências diretas com as águas
subterrâneas.

5.3.2.1)

Canteiros de Obras

Os canteiros de obra ao longo da linha, a quantidade necessária e sua localização, serão
definidos nas próximas etapas de projeto básico e executivo.
As instalações serão executadas atendendo às normas, códigos, especificações e legislações
conforme indicadas na Instrução Complementar–“IC-1.03.06.00/3C4-001 - Instalação de canteiro
de obras” da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô.
Em geral, deverão ser espaços compostos por edifícios administrativos (portaria, almoxarifados,
escritórios de administração da construtora e de fiscalização do Metrô, escritórios de apoio aos
funcionários, sanitários e vestiários; edifícios de produção (escritório de campo, pátio de préfabricados, centrais de carpintaria, armação e ferramentaria) e edifícios complementares
(reservatório de água, etc.).

5.3.2.2)

Insumos, Resíduos e Material Excedente

Os principais insumos a serem utilizados na obra são aqueles típicos de grandes obras de
construção civil em área urbana: energia elétrica; água; combustíveis líquidos (principalmente
diesel); óleos lubrificantes; peças de reposição de máquinas, motores e equipamentos; concreto
pré-preparado; barras e telas de aço; pranchas e estacas de madeira; formas metálicas; peças
pré-moldadas; trilhos; argamassas; aditivos; misturas e telas impermeabilizantes; tintas e
solventes; acessórios plásticos; cabos elétricos; revestimentos; tubos e conexões; materiais e
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peças para instalações hidráulicas e elétricas; vidros e esquadrias; detergentes e produtos de
limpeza; entre outros.
Os principais resíduos a serem gerados na obra são também aqueles típicos de grandes obras
de construção civil em área urbana, cabendo destacar: entulho das demolições a serem
realizadas nas áreas a desapropriar; material inerte (solo retirado principalmente para execução
das fundações); resíduos vegetais das árvores a serem suprimidas, etc.
Outros resíduos líquidos importantes abrangem: os efluentes sanitários dos canteiros de obra;
óleos provenientes de troca em máquinas e equipamentos; lama com bentonita da escavação
fundações; águas servidas da limpeza de áreas de trabalho; efluentes de processos industriais.
Deverá ser executado um plano de gerenciamento ambiental englobando gerenciamento de
resíduos, efluentes e material excedente. Os resíduos serão classificados conforme norma
ABNT NBR10.004/04 e serão destinados por empresas devidamente licenciadas para locais
adequados. No caso específico dos resíduos sólidos da construção civil, sua classificação e
normas para manejo e disposição está regulada pela Resolução CONAMA 307/02 e pela Lei
Municipal no 14.803/08.
Pode ocorrer também a geração de resíduos Classe I, provenientes de eventual escavação em
área contaminada; derramamento acidental de óleos ou outro produto perigoso na obra;
resíduos de atividade industrial na obra. Estas situações serão tratadas de maneira pontual de
acordo com a legislação competente.
Nas próximas fases de projeto básico e executivo, os métodos construtivos e as operações de
obra serão mais detalhados, permitindo traçar um quadro mais preciso dos insumos a serem
utilizados e dos resíduos a serem gerados, com estimativa de quantidades e requisitos de
armazenamento, tratamento ou cuidados, transporte e disposição final.

5.3.2.3)

Transporte e Montagem da Estrutura

Em função da necessidade de controle do risco que pode ser ocasionado pelo transporte,
içamento e montagem das estruturas pré-fabricadas do monotrilho, a adoção de medidas de
segurança e o planejamento de toda a operação (carga e descarga, rotas, maquinário
necessário, isolamento de áreas) serão realizados antes do início das operações com o objetivo
de aliar a rapidez e eficiência do transporte à garantia de segurança aos funcionários envolvidos
e às pessoas que transitam nas proximidades das obras.
Para o planejamento destas ações, serão consideradas as características dos terrenos, das vias
(serão consideradas apenas vias que comportem este tipo de tráfego) e da movimentação do
tráfego no entorno. A movimentação de insumos e material excedente da obra por dentro da
cidade tem potencial para representar um dos principais fatores geradores de impacto. Para
mitigar esta questão, o trânsito de caminhões seguirá um Plano de Desvio de Tráfego que
deverá ser previamente aprovado pela CET.
Os caminhões e equipamentos necessários ao içamento da estrutura serão fiscalizados
constantemente para que possuam boas condições de manutenção. Para o içamento das
estruturas deverão ser considerados, além do peso da carga, fatores como o vento, condições
de solo e comprimento da lança que determinarão a estabilidade dos equipamentos.

5.3.2.4)

Mão de obra

Somente poderá ser prevista estimativa de quantidade e tipologia de mão de obra requerida
após definições mais precisas de projeto que ocorrerão nas fases de projeto básico e executivo.
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Os funcionários contratados para a execução das obras deverão ter formação compatível ao
serviço exigido e, serão executados todos os procedimentos de saúde e segurança ocupacional
necessários (treinamentos de segurança, exames periódicos, utilização de EPIs, etc.).

5.3.3)

Características dos Sistemas

Os sistemas abrangem: Sistema de Sinalização e Controle; Sistema de Telecomunicações;
Sistemas de Apoio à Manutenção; Sistemas Auxiliares; Sistema de Controle Centralizado;
Sistemas de Alimentação Elétrica; Sistema de Controle Local; Sistemas do Material Rodante.
As características mínimas que serão exigidas no projeto, na implantação e no fornecimento de
sistemas e material rodante deverão obedecer às normas e leis vigentes, assim como às
Diretrizes de Sistemas e Material Rodante e aos Requisitos Técnicos de Sistemas e Material
Rodante, contidos nos Documentos Técnicos DT-2.00.00.00/300-001-Rev.C e IC9.89.00.00/300-006-Rev.A, emitidos pela Gerência de Projetos e Concepção de Sistemas do
Metrô.
De modo geral, as especificações de sistemas seguem as seguintes diretrizes:


Operação

As tecnologias adotadas devem possibilitar a racionalização dos recursos humanos através da
aplicação do conceito de estação inteligente; da automação de atividades operacionais e da
mobilidade do empregado operativo.
Na elaboração do projeto devem ser empregadas tecnologias e soluções que permitam gerir e
mitigar os riscos de incêndio nas estações, trens e vias de maneira integrada e os demais riscos
envolvidos na operação e manutenção do sistema; aumentem significativamente a
sustentabilidade ambiental da operação do Metrô; facilitem a limpeza das estações evitando o
emprego de estruturas e equipamentos especiais.


Manutenção

As tecnologias adotadas devem possibilitar a otimização dos custos por meio de recursos de
monitoramento e acesso remotos. O monitoramento das condições de funcionamento dos
equipamentos em uso operacional à distância pelas equipes de manutenção, com apresentação
dos resultados nas bases de manutenção e acesso a comandos que permitam efetuar
manutenção corretiva à distância, visando obter aumento dos índices de disponibilidade; e
diminuição dos tempos para reparo dos equipamentos.


Comercialização

As tecnologias adotadas devem possibilitar a maximização de receitas não tarifárias, e evitar
reprojetos para acomodar os empreendimentos nos aspectos arquitetônicos e de sistemas:
prever infra-estrutura elétrica, de telecomunicações, de hidráulica, de esgoto, de exaustão e de
detecção e combate de incêndio; definir o uso de cada espaço (publicidade, promoção,
comércio, serviços); prever iluminação compatível com as atividades comerciais; propor a
padronização da circulação de usuários orientada também para áreas comerciais; compatibilizar
a comunicação visual operacional e comercial.
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5.3.4)

Desapropriações

As desapropriações necessárias para implantação da infraestrutura da Linha 17 - Ouro
correspondem basicamente às áreas relativas à projeção das vias, à implantação das estações
e dos edifícios de apoio, acessos e pátios. Por sua vez, o desenvolvimento do projeto funcional
com a implantação da Via Perimetral Sul-Sudoeste em 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 está inserido quase que em sua totalidade sobre eixos de
logradouros públicos, demandando poucas desapropriações. Da mesma forma, as estações, em
sua maioria, também estão sobre áreas públicas, de forma que apenas alguns lotes adjacentes
devem ser desapropriados para a construção de acessos.
As áreas necessárias para desapropriação correspondem ao total necessário para implantação
dos equipamentos essenciais, como escadas rolantes, escadas fixas e elevadores. Na
elaboração do projeto, buscou-se conciliar as demandas das estações e da travessia das vias,
principalmente onde já havia previsão ou necessidade de instalação de passarelas,
potencializando o uso desses equipamentos e evitando sua redundância ou duplicidade em
cada um desses locais.
A indicação das desapropriações ao longo da Avenida Jornalista Roberto Marinho é compatível
com o projeto em desenvolvimento na PMSP (EMURB), que tem por finalidade torná-la uma via
expressa, com pistas marginais coletoras e áreas verdes, dentro do conjunto de obras previstas
na Operação Urbana Água Espraiada.
Dessa forma, as áreas a serem desapropriadas para a Linha 17 - Ouro, poderão estar
demarcadas dentro dos perímetros incluídos no Decreto de Utilidade Pública - DUP da
Operação Urbana. No entanto, sua utilização para acesso à Linha 17 - Ouro não interfere com
as funções destinadas à infraestrutura a ser implantada na intervenção urbana da PMSP.
Após a publicação do DUP serão realizadas Pesquisas Socioeconômicas para identificar e
caracterizar a população e atividades econômicas sujeitas a deslocamento compulsório em
decorrência das desapropriações para implantação da Linha 17 – Ouro. Será realizado o
mapeamento da população vulnerável, bem como dos estabelecimentos e ocupação por setor
de atividade. Os dados coletados servirão de base para concepção das ações de relocação e
indenização dos afetados.

5.3.5)

Características Operacionais

No dimensionamento da frota considerou-se que os trens, em sua configuração final, deverão ter
capacidade mínima de transporte de 400 passageiros, e nível de lotação de 6 passageiros em
pé por metro quadrado. Considerou-se ainda que, aproximadamente 12% dos passageiros
serão transportados sentados. A capacidade de transporte exigida no projeto, em regime normal
de operação, deverá ser de 20.000 passageiros por hora e por sentido, embora o sistema não
deva operar nesta capacidade. A menor unidade operacional de trens (TUE) deverá ter dois
carros, no mínimo, e capacidade mínima de 180 passageiros.
A Velocidade Média deverá ser superior a 35km/h, a Velocidade Operacional máxima deverá ser
de 90km/h; o intervalo máximo programado entre dois trens, em qualquer dia ou horário, não
poderá exceder a 5 minutos. A operação deverá ser UTO – Unattended Train Operation. Os
trens deverão ter ar condicionado e engates automáticos.
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Para o cálculo da frota, adotando-se um trem com capacidade mínima de 400 passageiros, e um
intervalo máximo de 5 minutos entre os trens, tanto para o serviço do trecho partindo de
Congonhas, como para o serviço do trecho partindo de Jabaquara, de forma que no trecho
comum aos dois serviços, os trens circulem com um intervalo médio de 2,5 minutos. A reserva
mínima considerada foi o maior valor entre 2 trens (se a frota calculada for menor que 10 trens),
ou 10% da frota operacional calculada se esta for maior que 10 trens.
Para o dimensionamento da frota foram considerados os 3 Trechos definidos para a Linha 17Ouro, conforme demonstrado na Figura 4.1.1 previamente apresentada. No primeiro trecho, a
Linha 17-Ouro, correspondente à operação de São Judas ao Aeroporto de Congonhas (trecho
que não é escopo deste licenciamento), o pátio deverá contar com a construção das vias,
oficinas e demais edificações necessárias à manutenção e ao estacionamento de 4 trens.
Com a implantação do trecho 2 deverão operar 8 trens na Ligação São Judas-Congonhas –
Estação Morumbi (CPTM) e mais 9 trens na Ligação Jabaquara-Estação Morumbi (CPTM).
Somam-se nesta fase 17 trens, com capacidade para 400 passageiros, que correspondem,
portanto, à frota necessária para a operação completa dos trechos 1 e 2.
Com a implantação do Trecho 3, correspondente à extensão das ligações até a Estação São
Paulo/Morumbi da Linha 4-Amarela, a operação do sistema passará a contar com uma frota de
13 trens para a Ligação São Judas – Congonhas - Estação Morumbi (CPTM) - Estação São
Paulo/Morumbi e 15 trens para a Ligação de Jabaquara - Estação Morumbi (CPTM) - São
Paulo/Morumbi, totalizando 28 trens na operação plena da Linha 17-Ouro em sua etapa final.

5.3.6)

Caracterização da Demanda

5.3.6.1)

Demanda Estimada

A avaliação de demanda para a linha da Linha 17- Ouro foi simulada considerando-se os seus
trechos e os respectivos horizontes de implantação:
 Trecho São Judas - Aeroporto de Congonhas - horizonte 2014 (este trecho não é
escopo deste licenciamento).
 Trecho Aeroporto de Congonhas - Estação Morumbi da Linha 9 - Esmeralda da CPTM,
com ligação ao Jabaquara- horizonte 2014, expansão da operação da Estação
Congonhas à Estação Morumbi da CPTM e implantação da operação da Estação
Jabaquara à Estação Morumbi da CPTM.
 Trecho Estação Morumbi da CPTM à Estação São Paulo / Morumbi da Linha 4 –
Amarela- horizonte 2014, corresponde à fase de conclusão da Linha 17 – Ouro,
implantando-se o trecho da Estação Morumbi da CPTM à Estação São Paulo / Morumbi
da Linha 4 – Amarela.
As demandas foram estimadas a partir de simulações realizadas com base nas matrizes
projetadas a partir dos dados da pesquisa origem-destino.
Observa-se que as estações de conexão com a rede sobre trilhos são responsáveis por quase
60% da demanda do sistema proposto. A Estação São Paulo-Morumbi da Linha 4-Amarela com
o volume de 42.020 passageiros/dia onde preponderam passageiros originados da transferência
intermodal. A demanda diária de 28.670, estimada para a Estação Paraisópolis mostra o
benefício direto que será proporcionado à população do bairro visto que se trata de demanda
predominantemente lindeira.
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Os resultados revelam que na situação final com todos os trechos implantados, a Estação
Jabaquara contribui com 22.530 passageiros / dia, tornando-se mais atrativa que a Estação São
Judas que passa a ser responsável por 6.810 passageiros / dia. Isto porque a demanda
proveniente do centro da cidade e das áreas ao norte poderão acessar ao sistema também pela
futura Linha 5 - Lilás na Estação Água Espraiada já considerada no cenário de simulação,
enquanto as áreas do sul e da Baixada Santista são polarizadas pela Estação Jabaquara. A
demanda estimada para o Aeroporto de Congonhas, após a implantação de todos os trechos
totaliza 8.230 passageiros/dia.
Este resultado é considerado subestimado levando-se em conta que os volumes diários de
demanda são calculados a partir da demanda na hora pico aplicando-se um fator de expansão
único, representativo de toda a Região Metropolitana de São Paulo, enquanto o Aeroporto de
Congonhas, diferentemente de outras regiões, apresenta densidade de movimento de
passageiros ao longo de todo o dia, suscitando um fator de expansão maior que resultaria em
um maior volume da demanda diária. No entanto, conclui-se através dos resultados da demanda
estimada, que a função de articulação entre os sistemas de alta e média capacidade converte-se
na principal característica da presente proposta, embora tenha um foco especial na conexão do
Aeroporto de Congonhas com a rede de trilhos.
A importância da articulação da rede e da configuração perimetral da ligação torna-se mais
evidente ao se analisar o acréscimo da demanda decorrente da implantação do trecho 3,
observando-se que será agregado um volume superior ao estimado para os trechos 1 e 2,
aumentando a demanda da linha em 130%. Este resultado mostra a importância de se
completar a ligação implantando-se este último segmento com o qual se beneficiará a população
das regiões sul e sudoeste pela oferta de um serviço de qualidade para realização de
deslocamentos perimetrais entre estas regiões, conectando-se todas as linhas sobre trilhos e o
Aeroporto de Congonhas. A Tabela 5.3.6.1-1, apresentada a seguir, mostra a demanda e os
carregamentos de cada trecho.
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Tabela 5.3.6.1-1
Estimativa de demanda para a Linha 17 em 2014

5.3.7)

Cronograma, Investimento e Mão de Obra

5.3.7.1)

Cronograma de Implantação do Empreendimento

A implantação da Linha 17 - Ouro considera duas Fases de Obra, sendo o Trecho Aeroporto de
Congonhas - Estação Morumbi da Linha 9 - Esmeralda com ligação ao Jabaquara, com 11,0 km
de extensão e o Trecho Estação São Paulo-Morumbi da Linha 4 - Amarela do Metrô - Estação
Morumbi da CPTM, com 6,9 km, com previsão de operação comercial para 2013, conforme
cronograma apresentado a seguir:
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2010

ID

Nome da tarefa

Início

Q1

1

1 Linha 17-Ouro: Monotrilho

01/01/2010

29/03/2013

2

1.1 Convênio (PMSP, GESP,
INFRAERO, SPFC)

03/05/2010

30/06/2010

3

1.2 Recursos Financeiros

01/01/2010

30/06/2010

4

1.3 Projeto Funcional

26/05/2010

26/05/2010

5

1.4 Contratação

11/05/2010

29/07/2011

03/05/2010

15/12/2011

16/12/2010

29/03/2013

29/03/2013

29/03/2013

6
7
8

1.5 Desapropriação / Liberação
das Áreas
1.6 Implantação da Linha 17 Ouro
1.7 Operação da Linha 17 - Ouro

2011

2012

2013

Término
Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Figura 5.3.7-1 – Cronograma de implantação do Monotrilho
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Figura 5.3.7-2 – Cronograma de implantação de obras de apoio ao Monotrilho
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5.3.8)

Estimativa de Investimentos

Os custos estimados para implantação dos trechos acima mencionados da Linha 17 – Ouro
foram obtidos através de apropriação de preços unitários e quantitativos dos vários itens que
compuseram a tabela de custos.
Nessas condições, os custos estimados finais referentes às obras civis e desapropriação
resultaram no valor total de R$ 2.188,1 milhões de reais, conforme detalhamento apresentado
na Tabela 5.3.8-1, abaixo.
Tabela 5.3.8-1
Detalhamento dos Custos de Implantação (Milhões R$)
Discriminação
Obras Civis(*)
Desapropriação
Total

2010
111,4
108,4
219,8

2011
789,7
76,6
866,3

2012
788,7

2013
313,3

Total
2.003,1

788,7

313,3

2.188,1

*70% de Obras/Sistemas/Material Rodante
Fonte: Metrô – GPI-PIT / AJCCN – MHZM / GPF-PFE / AH-CK

5.3.8.1)

Custos Operacionais

A estimativa de mão de obra a ser empregada pela construção civil na implantação deste
empreendimento implicará nos custos relacionados na tabela abaixo.
Tabela 5.3.8-2
Custos Operacionais
Ano 2014
Pessoal
Energia Elétrica
Gastos Gerais
Materiais
Total

R$ x 1.000
29.376
5.619
16.503
2.575
54.073
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