PREFEITURA
DOMUN]CíPIO
DESÃOPAULO
SECRETARIA
MUN]CIPAL
DOVERDEE MEIOAMBIENTE
DEPARTAMENTO
DECONTROLE
DA QUALIDADF
AMBIENTAI
DIVISÃOTÉCNICADE LICENCIAMENTO
AM' =NTAL
Folhano

Do P.A.2009-0.043.967-6Em 22t07t2009

PARECERTÉCNICON9 Oí3/DECONTI2OO}

Processo:
Assunto:
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I

Autor do RelatórioAmbiental:SistranEngenharia
Data:2210712009.

1 . T N T RQD U çÃ O
O empreendimento
objetodestamanifestação
é o MetrôLinha5 Lilás-Trecho
- ChácaraKlabincompátioGuidoCaloi.
AdolfoPinheiro
As informações
básicasdo empreendimento
foramapresen+^'jas
no Estudode
lmpactoAmbiental- RÏ- 5.00.00.00/8N4-002
Rev.B Janeiro2.0'Ogelar-. rdo pela Sistran
Engenhar:ia
e protocolizado
pelo empreendedor
nesta Secretariaem conformidade
com a
ResoluçãoCONAMA237197,art 50, ParágrafoÚnico,visandoobter a LicençaAmbiental
Préviano orgãoEstadualcompetente.
A seguir apresentamos
manlfestação
do Grupo Técnicode Avaliaçãode
lmpactosAmbientais- GTAIA,do GrupoTécnicode Avaliaçãode Areas Contaminãdas
GTACe do GrupoTécnicoPermanente
de Controledas RádiaçõesEletromagnéticas
não
- GTRAD,do Departamento
lonizantes
- DËCONT,com
de Controleda Qualidade
Ambientat
',baseno Relatório
Ambiental
acimamencionado.
2. OBJETODO LICENCIAMENTO
.I
O objetodo Licenciamento
contempla
a Linha5-Lilásdo Metr8.rdesde
a Estação
AdolfoPinheiroaté a EstaçãoChácaraKlablnincluindoo PátioGuidoC-., . A extensãodo
trechoa ser implanfado
é de 10,9km de túneisqueintegrados
como trechoda Linha5-Lilás,
já
em operação,
totalizarâ
21,45km de via permanente.
Fazempartedo empreendimento
em fasede licenciamento,
os seguintes
itens:

cloi
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í. TNTRQDUçÃO
O empreendimento
objetodestamanifestação
é o MetrôLinha5 Lilás-Trecho
- ChácaraKlabincompátioGuidoCaloi.
AdolfoPinheiro
As informações
básicasdo empreendimento
foraú apresen+^,Jas
no Estudode
lmpactoAmbiental- RT- 5.00.00.00/8N4-OO2
Rev.B- Janeiro2.0b9elar-. rdo pela Sistran
Engenhar:ia
e protocolizado
pelo empreendedor
nesta Secretariaem conformidade
com a
ResoluçãoCONAMA237197,art 50, ParágrafoÚnico,visandoobter a LícençaAmbiental
Préviano órgãoEstadualcompetente.
A seguir apresentamos
manifestação
do Grupo Técnicode Avaliaçãode
ImpactosAmbientais- GTAIA,do GrupoTécnicode Avaliaçãode Areas Contaminãdas
GTACe do GrupoTécnicoPermanente
de Controledas nádiaçõesEletromagnéticas
não
- GTRAD,do Departamento
lonizantes
- oËCONT,com
de Controleda Qualidade
Ambientat
rbaseno Relatório
Ambiental
acimamencionado.
2. OBJETODO LICENCIAMENTO
O objetodo Licenciamento
contempla
a Linha5-LilásOofUeti8,'desde
a Estação
AdolfoPinheiroaté a EstaçãoChácaraKlabinincluindoo PátioGuidoC;.,' . A extènsãodo
trechoa ser implantado
é de 10,9km de túneisque integrados
como trechoda LinÈaFlilás, já
em operação,
totalizará21,45
km de viapermanente.
Fazempartedo empreendimento
em fasede licenciamento,
os seguintes
itens:

aloi
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LOCALTZAçAO

Altoda BoaVista

Av.SantoAmaroentre
asruam
Fraternidade.

BorbaGato

PraçaAugustoTortorelodeÃErujõlnv.Santo
Amaroentreruasda paze &la Vista).
Brooklin-Campo
Belo Av.SantoAmaroen@oni.
AguaEspraiada
Av.SantoAmaroentffi

'
Marinho
e a RuaMichigan.
Av.lbirapuera
entrea nffi

Ibìrapuera
Moema

Av: lbirapuera
erítreas avénidãêìõãJãmãrbE
DivinoSàlvador.

Servidor

R u a P édr oder ó@
Ascendino
públicot.
Reis(Hospitaldo
Servidor

VilaClementino

RuaPedrode Toledoentr@
e RuadosOtonis.
RuaPedrode TotedoentreãsÌüãõMachãdo
Bittencourt
e Domingos
de Morais(integra
com
Linha1-Azut).
RuaVergueirona alturaoá nuãDãsem6ãrgador
.
Aragão(integra
comLinha2-Verde).

SantaCruz
ChácaraKlabin

POçOS

LOCAL|zm-

PoçoCondede ltu
PoçoPauloEiró
PoçoAlexandre
Dumas
PoçoMiltonCampos

EsquinadaAv.Adotfopintreffi

RuaSatomãoKffi
Avenida
Santonmaioffi
Branca
R.Alexandre
Dumas.

Av. SantoAmaro,um poucoãpósãRúãSão
Sebastião.

PoçoDr.Jesuíno
Maciel(Poço
Demóstenes)
PoçoDiasVelho

Esqufna
daAv.Sanffi
Jesuíno
Maciel,
nobairro
doCampo
Belo.

petffi
Esquina
daR.Roque
Amaro.

Poçoe Subestação
Areadetimitada
pelaRv.ooffi
Primária
Bandeirantes Princesa
lsabel,RuaOtávioïarquíniode Souzae
RuaGil Eanes.
PoÇ_o
lraúna
Av.lraúnacomaffi
PocoRouxinol
RuaRouxinolcoma Ãúéniaãloirãpuera
PoçoJandira

Avenidatoirapueiffi

Jandira
,ì

rUçU rJÍllPafas

r()ço Inqtanopoils

I

e_squrna
oa xua Chibarás
comAvenidalbirapuera.
ParquedasBicicletas
ao longoda Av. lbirapuera.
Av. Indianópotis
x Av.-tbirapuera
x R. pediode
Toledo.
r

9.028,89
6.624,00'
13.848,55
12.915,31

12.812,8?
4.944,66

8.417,40
3.165,80
3.541,07
4.483,36

AREA
DESAPROPRTAçÃO
ím'ì

5 917 00

1.064,80
1.071,98
3.679,96

1.453,03
3.679,96
11.239,49
I 2?O ôrì

1.239,52
1.744,66

1250.00
16.016,40
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Esquina
da R. Pedrode Toledoe R. Joséde
Maqalhães.
PocoBotucatu
Confluência
dasruasBotucatu
e Pedrode Toledc.
PoçoJorgede Melo
RuaSantaCruz,próximo
à RuaJoelJorgede
íPocoSantaCruz)
Melo.
PoçoMaurício
Klabin
Esquina
da RuaMaurício
Klabincoma Rua
CapitãoRosendo.
PoçoFábioPrado
Esquinaentrea Av. Prefeito
FábioPradoe a Rua
Prof.Carolina
Ribeiro.
PoçoDionísio
da
Esquina
da RuaFláviode Meloe a RuaDionísio
Costa
da Costa.
Poço Jose de
Maqalhães

PATIO

PátioGuidoCaloi

LOCALIZAçÃO
Av.GuidoCaloientreas Estações
SantoAmaroe
GiovanniGronchi
na regiãodo Morumbi

1.600.00
5C0,00
1.446,05
1.439,60
1.902,94
1.843,00.
AREA( m')
179.020,72

3. HISTORICO
DO LICENCIAMENTO
DO EMPREENDIMENTO
3.í. LicençaPréviada LigaçãoGampoLimpo- SantoAmaro
A linha 5-Lilásopera atualmente
no trechocompreendido
entre as estações
CapãoRedondoe'LargoTreze,numaextensãoaproximada
de 9 quilômetros
com4 estações
(CampoLimpo,ViladasBelezas,.Giovanni
intermediárias
Gronchie SantoAmaro).
3.2.Licençade Instalaçãoda Ligação CampoLimpo- SantoAmaro
A Licençade lnstalaçãodo trechoentre,as EstaçõesSantoAmaroe Largo
Treze,foi expedidapela Secretaria
do MeioAmbiente(SMA)com base no ParecerTécnico
CPRN/DAIA
no089/98.'
3.3.Licençade Operaçãoda LigaçãoCampoLimpo- SantoAmaro
A Licençade Operaçãoda LigaçãoCapãoRedondo- Largo . rezeda Linha5pela Secretariado MeioAmbiente(SMA)com base no ParecerTécnico
Lilásfoi concedid,a
CPRN/DAIAno
40612002.
3.4.LicençaAmbientalPréviado Trechoentrea EstaçãoLargoTrezee Adolfo Pinheiro
A ampliação
da Linha5-Lilásdesenvolve-se
atualmente
no trechocompreendido
entreas estaçõesLargoTrezee AdolfoPinheiroe consistede 626 metrosde túnelalémde
- VSE.
Poçode Ventilação
e Saídade Emergência
-secretaria
entre as estaçõesLargo Treze e Adolfo Pinheírofoi protocoladona
do Meio'
Ambiente(SMA)em 01104108,
dandoinícioao proceôso
de no817108
concluído
como Parecer
TécnicoCPRN/DAIA
no417108e a emissãoda LicençaPréviacorrespondentq
(no1310/08).
O traçadono trechoLargoTreze- AdolfoPinheirofoi definidbem alternativa
para evitargrandenúmerode desapropriações,
subterrânea
diminuição. níyelde ruídos
duranteas obrase reduçãodo impactovisual.
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3.5.Conclusão
De acordo com o Parecer Técnico do DAIA, o RAP foi suficientepara
que
demonstrar a implantação
do empreendimento
no trechoentrea EstaçãoLargoTrezee
AdolfoPinheiro,é ambientalmente
viável,desdeque implementadas
as módidasriitigadoràs
propostas
e atendidas
as exigências
contidasno mesmoparecer,recomendando
a concessão
da LicençaAmbientalPréviaparaas obrasde ampliação
da Linha5-Lilásdo Metrô,consistindo
pinheiro.
da construção
de túnel,poçode ventilação,
saídade emergência
e EstaçãoAdolfo
4. PROJETO
FUNGIONAL
A consolidação
do projetofuncionalparc a Linha S-Lilásno trechoAdolfo
Pinheiro- ChácaraKlabin,estabelece
a diretrizde traçadoque dá continuidade
ao trechojá
passandopelocentrode SantoAmaroe prqsseguindo
implantado,
peloseixosdas avenidás
SantoAmaro, lbirapuerae Rua Pedro de Toledo.A Linhá S-Lilásatenderádiretamente,
portanto,os bairrosdo Alto da Boa Vista,Brooklin,CampoBelo, lbirapuera,Moema,Vila
Clementino
e Vila Mariana.A diretrizpropostadefinetambémque a articulação
da Linha5Liláscom a RedeConsolidada
do Metrô,será realizada
nas estaçõesSantairuzda Linha1Azul e ChácaraKlabinda Linha2-Verde,além da integração.
já efetivadacom a. Linha9Esmeralda
da CPTMna EstaçãosantoAmaronotrechojã implaniado,
Considera-se,
ainda, que na EstaçãoAgua Espraiadaserá implantadaa
articulação
com a futuraLinha15 (VilaMaria-Agua Espraiada).
Nestamesmaestaçãoestá
' projetada
tambéma integração
com a futuralinhade MetrôLeveSão Judas- Mon.rmbi
que
teráumtrechode seutraçadopelaAvenidaJornalista
RobertoMarinho.
A partirda EstaçãoBorbaGato,a diretrizacompanha
o eixoda AvenidaSanto
' Amaro,onde se localizamas EstaçõesBrooklin-Campo
Beio e Água Espraiada.Estas
Estaçõesserãoimportantes
paraintegração
com a futuraredede metrôe com os corredores
de ônibus.
A EstaçãoBrooklin- CampoBeloestaráintegradacom o CorredorDiademaBrooklip
em implantação
na AvenidaRoquepetroniJunior.
Na regiãoda EstaçãoAgua Espraiada
está,projetada
a interconexão
das vias
permanentes
da Linha5-Liláscoma Linha15 (vilaMaria- AguaEspraiada).
Após a EstaçãoAgua Espraiadaa diretrizeltabelecid
a paraa LinhaS-Lilás
deíxa de acompanharo eixo da AvenidaSanto Amaro tomandoa direçãoda Avenida
lbirapuera,
ondeestarãolocalizadas
as estaçõeslbirapuera
e Moema,que tèrãoimportância
estratégica
na reestruturação
do sistemade ônibusda região.
Após acompanhar
o leitoda Avenidalbirapuera.adiretrizpropostaapresenta
umainflexãode direçãoparaa RuaPedrode Toledo,buscandoa conexãc n a Linha1-Azul
na Estaçãosantacraz e coma Linha2-Verdena EstaçãochácaraKlabin.
Na Rua Pedro de Toledo foram deÍinidasas EstaçõesServidore Vila
Clementino.
A primeiraproporcionará
o acessoao complexohospitalar
do ServidorPúblico,ao
Parquelbirapuera
e ao futuroCorredorVinteTrêsde Maio,enquantoa segundaatenderáao
dub-centro
de Vila Clementinoque concentradensasatividadesmédicas,-nospitatàró.à"
"
educaçãocorrelatasa estas atividades.
No segmentoseguinte,a diretriz de traçadoficou
quandoee definiua conexãocom a redede metrônas estaçõesSantaCruze
estaQelecida
ChácaraKlabin.Após a EstaçãoChácaraKlabina contihuidaàe
da direirizapontaparaa
AvenidaLinsde Vasconcelos.
l
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E SAíDASDE EMERGÊruCrn
5. poços DEVENTTLAçÃO
e
nostrechosde viasentreestações
Os poçosde ventilação
serãoimplantados
e sistemasde drenagem,além dos sistemasde
serãoprovidosde saídasde emergência
ventilação.
a uma distânciamáxima
implantá-los
destes,procurou-se
Quantoà localização
ponto
que
qualquer
a
da via, encontre-se
em
o usuário
de 762,00m das estações,de forma
proteção
contrao
menosde 381,00m de urnasaída,conformeprevêa normaamericanade
FireProtection
Association).
fogoN.F.P.A.(National
Os poços de drenagemde águas pluviaise de infiltraçãoterão capacidade
na cotamaisbaixadas estaçõese dos,poços
mínimade 15,00m3e deverãoser implantados
de ventilação.
AMBTENTA:APRESENTADO
DO DECONTQUANTOAO RELATORTO
6. OBSERVAçÕES
PELOMETRO
A linha denominadaneste relatorioLinha 5 - Lilás constado PlanoDiretor
do Município
de SãoPaulo.
Estratégico
Em Planta integrantedo .RelatórioAmbiental,.foi apresentadodesenho
PlanoConsolidado
do Mçtrôpara2020,no qualconstaà linha5 -Lilás.
denominado
Na análisedo Relatorio,
entreguecom o ofícioCT GMS011 de 10 de fevereiro
da linha,áreas
inconsistências
entreos desenhosde caminhamento
de 2009,constataram-se
de São Paulo
do Metropolitano
à Companhia
e texto,fato que foi comunicado
desapropriadas
- G de 12de maiode 2009.
peloofício381/DECONT
por meio do ofícioCT GMS 046,4
.
Em '18de maiode 2009foramentregugs,
conformeesclarecidono referidoofício,em
volumesdo EIA com acertosde editoração,
{L d
anteriormente
encaminhados.
aosrelatórios
substituiçãô
entre elementosdas áreas a ser ': desapropriadas
Algumasinconsistências
ainda persistem.Como exemplo,citamogno volume 3/4 item 6.3.11.2onde não foram
identificados
os PoçosCohdede ltu e DiasVelho.
Observamosque em alguns casos, o mesmo pcço possui denominaçôes
quando
mencionados
no Relatorio.
diferentes
estaçõese
em locaisonde serãoconstruídas
Estãoprevistasdesapropriações
de
Subestação
/ Saídasde Emergência,
acessórias,
como Poçosde Ventilação
instalações
EnergiaElétricae Pátiode Manutenção.
No local onde será implantadaa EstaçãoAgua Espraiadaestá previstaa
construçãode viário onde existem edificações.Constatou-seque as desapropriações
no desenho
apresentada
conformeconfiguração
apenasalgumasedificações,
contemplaram
a área
FL.160do vol.1l4.Por outrolado,no desenhoda F1.180do vol.1l4,foi contemplada
do viário.
necessária
a implantação
o
da Estaçãolbirapuera
da Fl. 181do volTonãoestflbompatívelcom
O deseÁho
à Folha162
do voll/4.
desenhode desapropriação
Na' pág. )lq ao vol.4l4constado item '8.4.6 - Programar,e Compensação
- O Programade Compensação
a
em encadernação
Ambientalestá apresentado
Ambiental
parteatendendo
da Secretaria
de Estadodo MeioAmbiente ParecerTécnico
à solicitação
Ambientalnão foi
DAIA 420108".
Observamosque o referidoProgramade Compensação
juntocomo EIAobietodestamanifestação.
entregue
5t11
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O Poçode Ventilação
/ Saídade Emergência
MauricioKlabin,está localizado
dentroda envoltóriado ParqueModernista,áreatombadapelo CONDEPHAAT,
IpHAN e
CONPRESP,
não sendoapresentada
autorização
dos Orgãoscompetentes.
Foi mencionado
quea linhapassarásob o imóvel,nãosendoapresentado
desenho,em escalaadequada,
com
a localização
do túnele dos Poçosde Ventilação/
Saídade Emergência,
comrelaçãoaosbens
tombados.
Nãoforaminformadas
as intervenções
na superfície
e localizaçâv
de instrumentos
e equipamentos
necessários
à execução
dasobrascoma segurànça
requerida.
A redaçãodo estudoambiental
apresentado
nãoé suficientemente
claraquanto
à configuração
do sistemade alimentação
elétricada{-inha5 - Lilás;não permitindo
ao leitor
quaisas subestações
depreender
primárias
e respectivos
circuitosalimentadores,
farãoparte,
efetivamente,
do referidosistema.
Nãoforamapresentados
desenhos
de implantação,
em escalaadequada,
de
cada uma das subestações
primáriase dos respectivos
circuitosalimentadores,
tanto dos
sistemas existentescomo daquelescom implantação
prevista,identificando
as edificações,
instalaçõese acessostbem como informandoas características
técnicasdos ciriuitos
alimentadores
e dassubestações
primárias.
Não foi propostoum programade acompanhamento
e monitoramento
das
emissõesde ruídoe radiações
eletromagnéticas
no entornodassubestaçõers-existentes
como
daquelasa seremimplantadas,
contemplando
tambémos circuitosalimentaãores
e propondo
medidas
mitigadoras.
7. CONSTDERAçOES
E RECOMENDAçOES
A partirda análisedo Relatorioapresentado,
junto à
visandoo Licenciamento
Secretariado Meio Ambiente,o constatou-se
que o mesmo deve ser complemeniado
e
adequado,atendendoas observações
feitasno item anteriore tambémas considerações
e
recomendações
a seguir:
.Sendo o empreendimentocaracterizadona Categoria de Uso não
Residencial nR, Subcategoria Usos Especiais nR3 (espaços,estabelecimentos
ou
instalações
sujeitosa controleespecífico
ou de valorestratégico
paraa segurança
e serviços
deveráser atendido'o
Art. 20odo Decretono45.gi7l OeO+de Aúritde 2005 ,,Arf.
irúblicos.;,
20. As instalaçõese'equipamentosde infra-estrutura
e seruços urbanc^ asôrmcomo as
edificaçõesa e/es necessárias,sifuadasacima do nível do solo, relativasa saneamento
ambiental,abastecimentode água, coleta e tratamentode esgoÍog distribuiçãode gás
canalizado,rede telefônica(fixa e móvel)e equipamenÍosde comunicaçãoe telecomunicações
poderãoserimplantadosno territóriodo Município,desdeque sualocalização'ecaracterísticas
do empreendimentoseiam previamenteanalisadaspela CA\EPS2,que subsidiaráo parecer
técnicoa ser exaradopela CTLtJs,o qual fixaráas condiçõe's
para instalaçãoe funcionamento

' Dec. Municipal no 45.BrTde o4 de abril de zoo5: regulamenta a classificação
dos usos em categorias,
subcategorias,tipologias residenciais,bem como em grupos de atiüdades e âtividades não resideíciais,
para fins da legislação,de
uso e ocupaçãodo solo,nos térmos da Lei no r3.BB5,de z5 de agostode zoo4.
'CAIEPS -

Comissãode AnáliseIntegradade Projetode Edificaçãoe de Farcelamento
pertenceà
de S
Secretaria
da Habitação.
' CTLU CãmaraTécnicade LegislaçãoUrbanística,
pertenceà Secretaria
Municipaldo Planejamento.
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observadaa legislaçãopropria e as competênciasestabelecidas
desses empreendimentos,
quantoaos impactosde vizinhançae ambiental.
,
equipamenÍos
e ser/ì/çosurbanose edificações
a que se
$ 10- As instalações,
refe:reo "capLtt"desfe artigo incluen esfaçõesde água, reseryatórios,esfação de ,energia
elétrica,linha dg transmissãode alta tensão,us/nas elétricas,esfações,torres, antenase
equipamenfosdecomunicaçãoète|ecomunicações,!Meferrovias.'(grifo
nosso)."
r Devidoao fato do túnel,em algunstrechos,estarlocalizado
sob edificações
ou próximoa elase à suagrandeprofundidade,
faloque o sujeitafáa altasnressões,
o Orgão
(SMA/DAIA)
AmbientalLicenciador
somentepoderáexpediras Licençasri,nbientaispara o
peloempreendedor
pelâSMA,do Plano
empreendimento,
apósa apresentação
e aprovação,
de Prevençãoe Contingenciamento
de Acidentescontendoestudosrelativosà Análisee
Avaliaçãode Risco para o empreendimento,
com a adoçãode medidasplanejadaspara
minimização
dos riscosdo pontode vistade segurança
usuáriose
dos operá;jos,munícipes,
bemcomode proteção
benspatrimoniais,
ambiental
dos meiosfísicoe biótico,comênfaseaos
seguintes
aspectos:
para garantira execuçãodas obrasde acordocom o projeto,
Fiscalização,
procedimentos
normas,
e especificações
técnicas;
- Monitoramento
paraprevere corrigirsituaçõesde riscodevidoa
Geotécnico,
recalques
tais como:rupturada frentede escavação,
rupturade tubulaçõeé
de serviçosde
rupturae colapsode edificações;
utilidade,
- prospecçãoGeológicana frente de escavação,para -preverzonas de
do maciço,taiscomo:falllasgeológicas,
descontinuidade
bolsõesde solomõlee de águaque
poderãoocasionar
a rupturada frentede escavação
do túnel;
- Acompanhamento
TécnicodasObraspara,em casode condições
do
adversas
in loco, adequarimediatamente
solo,constatadas
a execuçãodo túnel (avanço,cambotas,
enfilagens,tratamentodo solo) à nova configuração
do solo prospectadona frente de
escavação.
- Execuçãodo grauteamentodo túnel em tempo compatívelcom as
geológicas
técnicas,
caracteiísticas
do soloescavado,
de acordocom o projeto,especificações
variaçãodo tipo de solo,paraevitara formaçãode vaziosentreo túnele o soloescavado,
a propagação
ao longoda
ocasionando
de recalquesàs edificações
e instalações
existen,tes
linha.
- ldentificação
e demarcação
de serviçosde utilidade
em campodas instalações
pública(galerias,
córregoscanalizados,
tubulações
de água e esgoto,dutosde gás,energia
combustíveis,
de acordocom o
elétrica,comunicação,
etc.), devendoser providenciado,
projeto,o remanejamento,
reforçoou sustentaçãodas mesmas,em função do risco de
rompimentodestasocasionadopelas obras,sendofundamentaldurant. r elaboraçãodo
projetoexecutivoe da implantaçãoda obra, a formalização
das interaçoesinstitucionais
e contratos,
das entidades
atravésde acordos,convênios
assegurando
a atuaçãocoordenada
e minimizando
a probabilidade
negativas
à população.
envolvidas
de ocorrências
- Devidoà possibilidade
com
de escavação
de soloe/ou aqüíferocontaminado
produtosinflamáveise tóxicos,devem ser previstasmedidascom relaçãoao risco de
população
fogo,inalaçãode gasestóxicose contaminação
e do
explosões,
dos-trabalhadores,
meioambiente. Deverãoser respeitados
e especificações
os projetos,normas,procedimentos
técnicasque dizemrespeitoà aberturae escoramento
de valase poçog,de fundaçõespor
7111
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estacasetubu|ões,visandoàsegurançadosoperáriosemoradoffieirosà
obra, com relaçãoa recalques,dutos de instalaçõesde serviçospú-ir;;:;cs,
vibraçõese
instabilidade
das edificações..
Deverãoser observadose monitorados
os fatoresde risco
estabelecidos
anteriormente
no Relatóiiode Prevenção
e Contingenciamento
de Acidentese
tomaras medidasnelerecomendadas.
. Em caso de necessidade
de supressão,
transplante
ou podãde vegetação,
deverãoser adotadasmedidascompensatórias
em conformidade
pèrtinente
com a legislação
ao assuntoquedeveser observada
e atendida:
- Lei Municipál
no 10.365de22 de setembro
de 1987- Disciplina
o cortee a
poda de vegetação.
,porte
de
arbóreoexistenteno Municípiode São Paulo e dá outras
providências;
- DecretoMunicipalno 26.535/88- Regulamenta
a Lei no 10.365de 22 de
setembrode 1987que disciplina
o cortee a podade vegetaçãode portear:bpreo
existente
no
Município
de SãoPaulo,e dá outrasprovidências;
- DecretoEstadualno30.443de 20 de setembrode 1989- Corrsidera
patrimônio
ambiental
e declaraimunesde corteexemplares
arbóreossituadosno Município
de Sãopaulo
e dá outrasprovidências;
t
- DecretoEstadualno39.743de 23 de 12 de 1984- Dá novaredaçãoao artigo
18do Decretono30.443de20 de setembro
de 1989,
Portaria26/SVMA.G
12008: Disciplinaos critérios,e procedimentos
de
compensação
ambientalpela remoção:por corte,transplante,
ou qualqueroutraintervenção,
de caráter excepcional,de vegetaçãode porte arbóreo para viabilizaçâode projeto de
parcelamento
edificação
do solo e obrasde infra-eqtrutura
e em casosde interessepúblico
e/ousocial
Portarlalntersecretarial
SVMA/SISno O4I2OO2.
o Deverãoser seguidas,rigorosamente,
as disposições^nnstantesna Lei
Municipal
no13.614,de 0210712003
(e seu Óecretoregulamentador
nõ 44Jbr, de 1810512004),
que estabeleceas diretrizespara a utilizaçãodas vias públicasmunicipais(grifonosso),
inclusive
dos respectivos
subsolose espaçoaéreo,e das obrasde artede domíniomunicipal,
para a implantação
e instalaçãode equipamentos
de infra-estrutura
urbanadestinadosà
prestação
de serviçospúblicose privados.
. O empreendedor
deveráobteros Termosde Permissãopara Ocupaçãode
pelaSMT/DSV,paraos logradouros
Vias,expedidos
públicosque deveiãosofrerobrasparaa
implantação
da Linha,observadas
quantoao viário.
as especificações
e restrições
. O empreendedor
deveráobter os Alvaiás de Instalaçãoe de Termosde
Permissão,de
Uso a TítuloPrecárioe Oneroso,expedidopelo Departamento
de Controlede
Usode Vias Públicas- CONVIAS,da Secretaria
de lnfra-Estrutura
Urbana'i SIURB,no qual
autoriza.a Companhiado Metropolitano
de São Paulo a iniciar a ex^õuçãodas obras
relacionadas.no
Termode Permissão
de Uso- TPU.
o Deverãoser equacionados,
à luz da Lei Municipalno 13.614e Decretono
44.755/04,os problemasrelativosàs futurasinterferências
(obrase intervenções
urbanas),
previstas
- PRE
em legislação,
em especial,
as constantes
nos PlanosRegiohais
Estratégicos
(LeiMuniqipal
dassubprefeituras
n" 13.885/04)
da regiãodo empreendimento.
8t1 1
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o Deverãoser seguidas,rigorosamente,
as disposições
constantes
no Decreto
Municipal
no41.633,de 2310112002,
que regulamenta
a Lein".11.3-80
quetrata.
de 1710611g93,
sobrea execuçãode obrasnos terrenoserodidose erqdÍveise sobrea exigênciade alvará
parao movimentó
de terra,assimcomoa lei Municipal
11.228192
e o seu Decreto32.329192.
{

o Deveráser atendidaa Lei Municipal14.80312008,
que disp,e sobreo plano
lntegradode Gerenciamento
dos ResíduosVolumososda ConstruçãoCivil e Resíduos
Volumosos
e seuscomponentes.
.-Deve ser estimadoo volumee a naturezado materialexcedentee sua
disposição
deve ser feitaem loeallicenciado,
de acordo"com
classificação
do mesmo,a ser
previamente.
informado
t Em caso de paralisação
das obras,por quaìsquermotìvos,antesde seu
término,o empreendedor
deverámanteras áreas,comobrasiniciadas,
cercadase dotadasde
sistema-de.vigilância/
segur?nça,'visãndo
restringiro acessoa estas árease conSequente
exposição
da população
a situações
de riscos.
.
. Deverá ser atendidaa legislaçãoMunicipal,sendo iíotrOr. medidas
paraque os "Parâmetros
mitigadoras
de Incomodidade"
da lei 13.855/2004;;jamrespeitados,
não só durantea fase construtiva,mas tambémoperacionalda Linha 5, devendoser
monitorados
os níveisde ruÍdoe vibrações,
sendoobservadas
a ResoluçãoCONAMA1/90,'
normasCETESBL11.031186,LO32tg2
e-11.034t92.
. O empreendedor
deverádar ciênciaàs Subprefeituras
de Vila Marianae de
SantoAmaroque abrangema áreado empreendimehto,
quantoàs intervenções
e obrasque
deverãoocorrerao longodo traçadoda Linhatendoem vistaas intervençOes
ja previstas
nos
- PRE(Leimunicipal
planosRegionais
Estratégicos
13.885/04)
dasrespectivas
Subprefeituras.
o O empreendedor
juntoàs Subprefeituras
deverásolicitar
de VilaMarianae de
SantoAmaro,os Alvarásde.Licençade lnstalação
paraa implantação
e Funcionamento
do
empreendimento,
paraos locaisondedeverão,ser
inclusive,
instalados
os canteiros,de
obras.
o O empreendedor
deverá consultaro Setor de Areas uontaminadasda
Companhiade Tecnologiade Saneamento
Ambiental- CETESBsobre as providências
e
procedimentos
a seremadotados,no que se refereàs atividades
nos locaiscom suspeitaou
potencial
de contaminação,
o Ao longo de todo o empreendimento,
deverãoser monitorados
recalques,.
vibrações
e
ruídos,
planejamento,
na
fase
de
construção
e
operação.
.
o O empreendedor
deveráapresentar
um Planode Comunicação
Social,para
ser aprovadojunto ao Orgão AmbientalLicenciador,
com a finalidadedé dar ciênciaà
população,que será afetadacom a implantação
do empreendimento,
sobre os possíveis
impactos
pelasobras.
ocasionados
A populaçã9não desapropriada,
que irá convivercom as inslalações
do Metro
localizadas
sob seus imóveis-(túneis)e ao ,seu redor (saídasOe em'eiSjentia/ventilação,
' subestação
de energiaelétricae pátios),deveráser objetode cuidadosu-peciaisparaiua
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segurançae conforto,sendoobjetode um Planode Comunicação
Èersonahzadojontendo
informações
taiscomo:a locaçãoem plantado túnele a profundidade
do mesmocomrelação
ao imóvel,medidastomadaspelo Metro com relaçãoaos parâmetrosde incomodida'de,
informações
e instruçõessobre a funçãoe operaçãodos poços de ventilaçãoisaída de
emergência,
subestações
e pátiosinformando
os cuidados,atribuições
e responsabilidades
quecaberãoaosmoradores
e ao Metro
,
. Quantoao desviode tráfegoe rotasalternativas,
bem comoos horáriosde
pesados,deverãoser objetosde consultaà Companhia
tráfegode v_eículos
de Engenharia
de
- SMT e às Subpreféituras
Tráfego- C.ET,da SecretariaMunicipalde Transportes
que
abrangem
a áreade influência
do projeto.
o Deverãoser atendidas
a NBR9050/04quantoa Acessibilidade
de Deficientes
FÍsicosàs Edificações,Mobiliário,Espaçose Equipamentos
Urbanose NBR 14021
Ïransporte- Acessibilidade
em TrensUrbanose Metropolitanos,
assimcomoa LeisFederais
10.04812000
e 10.098/2000
e o Decretos2g6l2oo4
que as regulamenta.
o Deverãoser implantados
nas estaçõeslocaisadequadospara guardade
bicicletas
e paraciclos
em atendimento
àlei 14.26612007.
a

deverãoser pesquisados
com o objetivode atenderas legislações
pertinentes:
DecretoLei
Federal25137,DecretoLei 149de 19112t69,
LeisMunicipais
10,032/85
e 10.236/86
e portaria
230 IPHAN.Deverãoser consultados
o IPHAN,CONDEPHAAT
e COMF-,lSp sobreáreas
processode tombamento
tombadas'ou,em
e obtidasas devidasautorizações.
iníciona fase de Planejamento
do
Empreendimento
e se prolongar
ao longode todoo períodode operação,
prevendoinclusive
o
controlede faunasinantrópica,
visandoa proteção
dostrabalhadores
e da comunidade.
. Comrelaçãoao levantamento
de PassivoAmbiental
das áreascompotencial
de contaminação,
suspeitasde contaminação
e contaminadas
entende-seque este foi
realizado
de formaadequada.
Partesignificativa
das áreasidentificadas
corresponde
a postos
de armazenamento
e distribuição
de combustíveis,
sendo assim há a possibilidade
de se
detectarcontaminantes
na águasubterrânea,
tantoem fase livrequantoem fasedissolvida,
e
no solo localduranteas frentesde trabalho.PoderãóocorrertambémouRoscontaminantes
tais como:solventesaromáticos,
solventesclorados,metaise gases,entr^ outros.portanto,
duranteas obrasos trabalhadores
deverrão
utilizarEPl,bemcomodeveráser desenvolvido
um
Planode Gerenciamento
de PassivoAmbientalque considereas informações
relativasà
situaçãoambiental
ao longodo traçadoda linha.Esteplanodeveráconteros procedirnentos
a
seremadotadosna abordagem
destasáreas,os quaisdeverãoestarde acordocomo Manual
- CETÈSB/2001.
de Gerenciamento
de ÁreaõContaminadas
Existe, portanto, a necessidadede um acompanhamento
criteriosono
desenvolvimento
dasobrase mesmoque preliminarmente
nãotenhamsidoverificados
indícios
de contaminação,
focosde contaminação
podemser detectados.
que no casode
Ressaltamos
seremencontrados
indíciosde contaminação
no decorrerdas obras,tais como:presençade
tanques,tamboresou resídugsenterrados,
emanação
de gases,incêndios
espontâneos
e solo
10t11
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paralisadas
comodores,estassejamimediatamente
e o fato comunicado
ao
responsável.
'circuitos
As subestações primárias e respectivos
alimentadores,que
operarão com tensões nominais iguais ou superiores a 69 KV, estão sujeitos ao
licenciamentoambiental,no âmbito do Municípiode São Paulo,conformepreúistona
Portaria8O/SVMA/
2005.
8. CONCLUSÃO
Diantedo exposto,entendemos,
s.m.j.,que as Licenças,aseremconcedidas
pela Secretariade Estado do Meio Ambientedevem levar em conta as observações,
considerações
e recomendações
destaSecretaria.
p^i^ ^melhoriada qualidade
O empreendimento
oraanalisado
deverácontribuir
de vida da população,devendoser atendidasas exigênciasestabelecid'lnas legislações
municipal,
estaduale federal,relativasao controleambientalda atividadee ser efetivamente
implantadas
as medidasmitigadoras,
bemcomoate.ndidos
os requisitos
anteriormente
citados.
parecer
Este
nãoeximeo empreendedor
da necessidade
de obtenção
de outras
.
Licenças
PúblicasMu\QRaispertinentes
<*_tÈ.
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