
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

CARACTER \ZAçAO DOS RISCOS REPRESENTADOS
POR ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE

COMBUSTíVEIS SOBRE AS LINFIAS DO
METRÔ EM SAO PAULO . SP

Celso Kolesnikovas

Orientador: Prof. Dr. José Milton Benetti Mendes

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Programa de Pós-Graduaçåo em Recursos Minerais e Hidrogeologia

SÃO PAULO

1997



UNIVERSIDADE ¡)E SÂ O PAULO
t Nsnruro DE ÊEoctÉlvcl¡s

CARACTERTZAçÃO DOS RTSCOS
REPRESENTADOS POR ARMAZENAMENTO E

I'IANUSEIO DE COMBUSTíVCIS SOBRE AS LINHAS
DO METRO ErU SÃO PAULO. SP

CETSO KOTFSNIKOYAS

orientador: Prof. Dr. José Milton Benetti Mendes

DrssERrnÇÄo DE MESTRADo

coMtssÃo ¡ul_cADoRA

Nome

'esidente: prof. Dr. José Milton Benetti Mendes

taminadores: prof. Dr. Fabio Taioli

Prof. Dr. Lindolfo Soares

Assinatura

sÃo pnulo
1997



DEDALUS-Acervo-lGC

Iililttiltillltflilililt ililtililtt]]]tililililililtll]

30900005087

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE GEOCIÊNCM.S

CARACTERIZAÇÅO DOS RISCOS REPRESENTADOS POR

ARMAZENAMENTO E MANTISEIO DE COMBUSTíVEIS SOBRE AS

LINHAS DO METRO NNT SÅO PAULO, SP.

Celso KolesnÍkovas

¡ (j-
-\J

.' () \.

l.a.' , ,,. .. r;., 1l:..C4

','': 
1-ì'tE ,-

/
,A/¿\ (r ê ?'rJ,

Orientador.'Prof. Dr. José Milton Benetti Mendes

DTSSERTAçAO DE MESTRADO

Programa de Pós-Graduação.' Recursos Minerais e Hidrogeologia

SÃO PAULO

1997



Cåracter1zåçto dos Rlscos Representâdos por À@zenuento ê Manuselo de Conbusttveis sobre âs Linhas do Hetrô, eo Sào paulo

Íuorce

Í¡,torce

fuorce DE F¡,GURAS

íuorce DE TABELAS

ft'torce DE ANExos

AGRADECIMENTOS

RESUMO

ABSTRACT

v,

vt,

vii

viii

tx

x

3. APRESENTAçAO DOS RESULTADOS ..................15

3.1 Visíta ....15

3.1.1 DadosOperacionais........... ...........15

3.1.2 Relatórios lndividuais Modulares - RIM's 17

CeLso Kolesnikovas Dj.ssertaçåo de Mestrado fnstitr¡to de Geociênc.ias DGE - USP



Caracterlz¿Çåo dos Rlscos Representados por Ànazenuento e Nånuselo de coD.busttveis sobre as Linhås do tetrô, ee Såo Påuìo

3.2 Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia........... .......18

3.2.1 Situação Topográfica e Geográfica da Cidade de São Paulo. ......18

3.2.2 Geologia da Arca Metropotitána............ ........20

3.3 Geofecnia e Hidrogeolog¡a .......... ........24

3.4 Métodos Consfrutivos do Metrô ...........29

3.5 lnterterências .......37

4. MATRTZ FTNAL DE R SCO .......38

5. ROT//NAS DE PROCED//MENTO .......... ....42

5.1 Medidas de Prcduto em Poços de Obseruação (Piezômetros) ...........43

5 1 1. Objetivo .........43

5.1.2 lntrodução .....43

5.1.3 Metodologia ...................44

5.1 .4 Frequência das Atividades......... ...................46

5.2 vistorias Regulares ao Longo das Linhas, em Locais Considerados

como de Risco. .....46

5.2.1 Objetivo ............46

5.2.2 lntrodução .....47

5 2 3.Metodologia............. ......47

5.2.4 Frequência das Atividades......... ...................47

5.3 Aplicação de Mantas Geoféxfers Absoruenfes........... ..........48

ilCel-so Kol-esnikovâs - Dissertaçåo de Mestrado fnstituto de Geociências - DGE - USp



Clrâcterlzåç¡o dos Rlscos Repres¿ntrdos por À¡uzenuento e tlanuseio de CoDbustlveis sobre as Linhðs do t{etrô, cD Slo pâulo

5.3.1 Objetivo .........4A

5.3.2 lntrcdução .....4A

5.3.9 Metodologia .........:...... ...................48

5.4 Vistorias dos Posfos de Abastecimento... ............50

5.4.1 Objetivo .........50

5.4.2 lntrodução .....50

5.4.3 Metodologia ...................50

5.4.4 Frcquência das Atividades......... ...................50

6. Legislação Existente.......... .....51

7. Apresentação de Resulfados Locatizados............. ...............52

7.1 Relatório lndividual Modular LO-022.. ..................59

7.1.1 Objeto............. ...............S3

7.1.2 Objetivo .........53

7.1.3 Metodologia ...................59

7.1.4 Resultados Oöfidos e Avaliação tndividuat ............ .......54

7.1.4.1 Dados Operacionars.......... .....54

7.1.4.2 Geologia, Geotecnia e Hidrogeotogia .....54

7.1.4.3 lnþrterências......... .................56

7.1.4.4 Aspecfos Construtivos............. ...............56

7.1.5 Conclusões.............. ......56

iltCelso KoLesnikovas - DissertaÇão de Mestrado fnstiËuto de Geociências - DGE - USp



carâcterlzaçåo dos Rlscos Representådos por Àmôzen&ento e l{ånusej.o de conbusttvels soble ôs Llnh¡s do }letrô, ên Såo Paulo

7.1.6 Recomendações ...........57

7.1.7 Referências............. ......57

7.2 Relatório lndividual ModularNS-Ô34 ...................61

7.2.1, Objeto............. ...............61

7.2.2 Objetivo .........61

7.2.3 Metodologia ...................61

7.2.4 Resultados Obtidos e Avaliação lndividual ............ .......62

7.2.4.1 Dados Operacionais.......... .....62

7.2.4.2 Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia...... ...............62

tvCelso Kol"esnikovas - Dj-ssertaÇåo de Mestrado fnstituto de Geociências - DGE - USp



caråcterlzaçto dos Rlscos Rcprêsêntados por ÀÞôzenu€nto e üånuseio de coDbustlvels sobre ôs Linhås do Hetrô, en såo Pôulo

7.3.4.2 Geologia, Geotecnia e Hidrcgeologia .....70

7.3.4.3 lnterfe¡êncras......... .................72

7.3.4.4 Aspecfos Construtivos............. ...............72

7.3.5 Conclusöes.............. ......73

7.3.6. Recomendações

7.3.7 Referências............. ......75

8. Conclusões e Recomendagões... ...........T9

9. Referências Bibliográfrcas .....91

v

74

CeLso KoLesnikovas - Dissertâção de Mestrado fnsÊiÈuto de Geociências



côracterizaçåo dos Rj'rccs Rêp¡eaent¡dos por ÀFazenuento e llanuselo de coDbustlvej.s sobre as Linhas do Hetró, en såo paul,o

íuorce DE FtGuRAs

Figun 1 - Situação Topográfîca da Bacia de São paulo

Figun 2 - Planta Geológica da Região Metropotitana

Figura 3 - Segões Geológicas da Região Metrcpotitana

Figun 4 - Condutividades Médias de Diferentes Camadas

Figura 5'- Seguéncia Construtiva Básica do Mêtodo Vala a Céu Aberto 31

Figura 6 - Seguéncia Construtiva Básica do Método "Shield"

Figura 7 - Aspectos Construtivos Básicos do Método NATM

Figura 8 - Va¡eta Permeávet acoptada à Medidor Etétrico de Nível D'Agua

Figura 9 - Metodologia para verificação de presença de combustÍvel
através de Pasta D'água

Figura 10 - Planta de Localização - Local Lo 022 - sern esca/a

Figura 1l - Seção Transversal - Locat LO 022

Figura 12 - Seção Longitudinal- Locat LO 022

Figura 13 - Planta de Localização - Locat^/S 034 - sem escala

Figura 14 - Seção Transversal - LocatNS 034

Figura 15 - Seção Longitudinat- LocatNS 034

Figura 16 - Planta de Locatização - Locat MO-010 - sem escala

Figura 17 - Seção Transversal - Local MO-010

Figura l8 - Seção Longitudinal - Local MO-O1O

19

22

23

25

33

36

44

45

58

59

60

66

67

68

76

77

78

Cel-so Kolesnikovas - Dissertação de Mestrado fnstiÈuËo de Geociêncids - DcE - USpvt



Carâcterlzaçåo dos Riscos Representados por Ànåzenüento e Nanuseio de Conbustlveis sobre as Linhås do üetrô, en Slo PauJ,o

iuorce DE TABELAS

Tabela 1 - conelação entre IRP e esfado de so/os arenosos e a4grTosos

Tabela 2 - Permeabilidade lntrínseca e Condutividade Hidráulica de diyersos meios

porosos (sedimentos lnconso lid ados), seg u ndo Fetter, 1 988.

Tabela 3 - Pondenção individualde cada aspecto considerado

Tabela 4 - Conelação entrc Caracterlsficas Geológicas, Geotécnicas e

Hidrcgeológicas da Formação São Paulo, no Amb¡to da A¡ea Estudada

Tabela 5 - Métodos Consfrutivos do Metrô nos locais Cadastrados

Tabela 6 - lnte¡teñncias - Posição Relativa ao Níveld'âgua e Topo do T(tnet

Tabela 7 - Matríz final de Rlsco - Lrnha N-S

Tabela 8 - Matriz Finalde Rrsco - Linha Madatena-Oratório

Tabela 9 - Matriz Finalde Rrsco - Linha Lesfe - Oesfe

Tabela 10 - Caracferísficas Técnicas de Mantas Geoféxfeis

Tabela 11 - Situação Estatistica de Rrsco para o Metrô

10

12

28

35

37

38

40

41

49

79

iltorce DE ANExos

ANEXO 1 - NOMENCLATURA UTILIZADA PARA CADASTRAMENTO DOS POSTOS89

ANEXO 2. S/STEMA DE GERENCIAMENTO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 90

Celso Kolesnikovas - DissertaÇåo de Mestrado vil fnstituÈo de Geociêncids - DGE - USp



côracterlzåc¡o dos Rlscos RGpraacnÈrdos por Àruzen&ento e llanuseio dê Cobbugtlvels sobre ôs Linl¡âs do lletrö, d Sào Paulo

AGRADECIMENTOS

Ao Departamento de Geologia Econömica e Geofísica Aplicada - DGE, do lnstituto de

Geociências da Universidade de São Paulo.

Ao Prof. Dr. José Milton Benetti Mendes pela simplicidade e clareza na orientação.

Ao P¡of. Dr. Uriel Duarte pela amizade e contínuo apoio du¡ante o trabalho,

Aos colegas e hidrogeólogos Eve¡ton de Oliveira, pela semente, estlmulo e por que

não, cumplicidade; Rodrigo Octávio Coelho, pela expressiya contribuição ao trabatho;

Flávio Augusto FerliniSa//es e Vinicius lshimine, pelo auxílio na edição finat.

Ao Geólogo Hugo Cássio Rocha, e ao Engenheiro Carlos Albefto da Silva, pela cessão

dos dados técnicos das linhas e permissão de utilização nesfa fese.

Aos meøs pais, Cyrilo e Maria, que possibilitaram e direcionaram meus esfudos.

Aos meus irmãos, Cyrilo e Ricardo, pela admiração, exemplo e amizade.

A Cris, Rafael e Leonardo, por tudo e um pouco mais.

Celso Kolesnj-kovas - Dissertaçåo de Mestrado vilt fnstiËuto de Geociências - DGE - USp



câråcterizaÇ¡o dos Riscos Representados por Àmàzenà¡€nto e Manuseio de CoDbustlveis sobre ôs Linhas do Hetrô, eh Såo Pôulo

RESUMO

Este tnbalho tem como objetivo principal avaliar o risco potencial deconente do

armazenamento e manuseio de combustlveis soöre as linhas do Mettô, em São Paulo.

O municlpio de São Paulo possuia, ao fínal da década de 80, mais de 1600 postos

revendedores, pertazendo uma capacidade de armazenamento que excedia os 360

milhões de littos (Oliveira, 1992).

O Metrô de São Paulo se configura como um alvo de preocupação de o¡dem de

segurança e ambiental, uma vez que atualmente conta com cetca de 43 km de linhas,

sendo que, considerando-se um entomo de 200 metros ao longo desfas, foram

cadastrados 75 posfos rcvendedores de combustfvel. O vazamento de um tanque de

armazenamento pode atingir a parede dos t(tneis, e caso äa1'a dissolução da camada

impermeabilizadora, migrar para o interior dos rnesrnos, configurcndo nscos de

incêndio e explosão, e à própria saúde humana, uma vez que alguns dos composfos

da gasolina são ¡econhecidamente carcinogênicos.

O estudo ilustra a potencialidade dos nscos representados pelo armazenamento de

combustíveis, através da análise dos drVersos aspecfos envolvidos na eventuatidade

de um vazamento, sejam eles, operacionais dos /ocalb de armazenamento, geológicos

e hidrogeológicos do maciço, construtivos do Metrô, e relativos âs intefferências

exrsfenfes. Ainda, são propostas medidas de monitoramento preventivo e de mitigação

dos impactos deconenfes de eventuais vazamentos.

Este esfudo foi direcionado a ser.'

baseado em risco

prático, Quanto à metodotogia

consisfente, quanto à coordenação gerale srsfemática para caracterização dos /ocais e

medidas a serem tomadas.
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ABSTRACT

Iårs ff¡es,'s presenfs the potential risk due to gasoline storcge and management over

fhe São Paulo Subway.

The Municipality of São Paulo had over than 1,600 services sfafíons, rcpresenting a

storage capacity that exceeds 360 million liters, by the end of the eighties (Olivein,

1992). The São Paulo subway becomes a taryet of envircnmental and safety

preoccupation, once has apprcximately 43 km, and, considering an area of 200 meters

of each side along the lines, 75 seruice sfafions were investigated. Leakage of gasoline

can ¡each the tunnel wall, and in case of seal dissolution, become a potential rísk of
safety and also human health, as is known that some gasoline compounds arc
carcinogenic.

The purpose of this study is to illustrate the risk potentiality due to gasoline storage,

analyzing the severa/ aspecfs involved in leakage, as management of gas sfafions,

subway 
'constructive 

aspects, geologic and hidrogeotogics characteristics of the aquifer

and also the existing inbrterences. Also, prevention monitoring and impact decrease

,neasures are proposed.

This study was directed to be:

n'sk-ôased

practical in terms of methodology

consrsfent with overall coordinated and systematic approach fo sife characterization

and establishment of consequent measures.
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1. TNTRODUçAO

As companhias distribuidoras de combustíveis tíquidos têm papet fundamental no

desenvolvimento econômico e social do país. O crescimento do número de postos

revendedores de combustíveis foi um espelho da vetocidade imprimida ao nosso

dese nvol,vi m e nto por esfas co m pan h i as.

Em função disto, os locais de armazenamento passaram a ser alvo de preocupagões

de ordem de segurança e ambiental a partir do momento em que os vazamentos de

combustfveis começaram a acontecer, em decorrência principalmente da idade útil dos

equipamentos.

Este risco é potencializado em grandes cidades como São Pauto, que apresentam alto
grau de urbanização. Nesfes locais o combustível, a partir do momento de um

vazamento, poderá percorrer caminhos preferenciais como tubutações de esgoto,

galerias da rede elétrica ou de telefonia, fundações, subsolos de edifícios, garagens

subterrâneas e particu larmente o Metrô.

Atualmente, o Metrô de São Paulo conta com três tinhas (Norte-Sul, Leste-Oesfe e
Madalena-Oratório), abrangendo 43 km e 44 estações. Num entorno de 200 metros de

cada tado das linhas, perfazendo uma área de inftuência de 400 metros, encontravam-

se, até a época dos estudos de campo, no primeiro semestre de 1995, 75 postos

revendedores, armazenadores de combustíveis em tanques de abastecimento

subterrâneo.

Na eventualidade de vazamento desses tanques de armazenamento subterrâneos
(TAS), há a possibilidade do combustível atingir a parede do túnel e, após dissolver a

camada impermeabilizadora, geralmente tendo como base o betume, infiltrar-se para o

interior do mesmo, comprometendo o funcionamento da rede elétrica, colocando em

risco a vida dos usuários. Além drbso, a inalação de vapores oriundos da votatítização

de alguns dos composfos presentes na gasolina, reconhecidamente carcinogênicos,

também se caracteriza como um risco potencial à saúde humana.

CeIso Kol.esnikovas - Dissertaçåo de Mestrado rnsÈi¿uÈo de Geociênciâs Dc.8 - usp
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Como grande parte do produto deco¡rente de um vazamento fica retida no solo, tanto
na zona satunda como não satunda, sendo liberada lenta e gradualmente, a
infiltração do produto parc o interior do t(tnet pode continuar durante anos caso não
haia rcmoção adequada do local ou intemtpção da infittração para o túnet.

A presente Dr.sserfagão de Mestrado propöe a caracterização dos nscos representados
por armazenamento e manuseio de combustfveis soöre as linhas do Metrô.

Os esfudos forcm öaseados em anátise de nsco, com crítérios conseruadores,
partindo-se da prcmrssa gue qualquer vazamento configura um risco parc o Metrô.

O conceito fundamental de avatiação de risco esfá baseado em três componenfes
essencrals: contaminanfes penþosos ou fonte, vetores de exposição e recepfores.

Contaminante perigoso é definido como um composto químico cujas propriedades

nocivas e/ou concentrações tomam um local impróprio para o seu uso, determinado de
acordo com padrões de saude humana ou ecologica.

Vetores de exposição referern-se à forma de transporte do contaminante a partir do
meio contaminado até o receptor.

Finalmente, um receptor é um indivíduo ou grupo de indivíduos que ficam exposfos â

contaminação, ou ainda um local que potencialize essa expo sição, como é o caso do
presente estudo. Iodos esfes componentes devem esfar presenfes para que haja a
presença do risco.

A ausência de um ou mais destes componenfes erimina o nsco.

A metodologia da avaliação é baseada basicamente em duas fases, a saber:

Celso Kolesnikovas - Dissertaçåo de Mestrado InsËituto de Geociências - DGE - USp
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o Formulação do Ptoblema é a primeira fase da avaliação de nsco e envolve a

definição dos frês principais componenfes do nsco â sa(tde humana: composfos

qulmicos ou fonte, vetorcs (rotas) de exposição e recepfores.

A definição é baseada em considenç::øes prctiminares do local, incluindoos cenán'os

de atividades e uso do local. O objetivo da formulação do problema é criar um modelo

conceitual. O desenvolvimento de um modelo conceitual do local ajuda na

determi¡,ação de quanto material adicional deve ser adquirído para a finalização da

avaliação de risco e na determinação de quais componentes (composfos químicos,

veforcs e receptores) são significatiyos e mais relevantes ao localem questão.

O obietivo desfa fase é limitar a avaliação de risco quantitativa somente à aqueles

contaminantes, vetores e rcceptores que apresentem o maior potencial para

contribuírem para um risco mensurável.

. Caracterização do Risco é a quantificação dos nscos aos recepfores potenciais.

É reatizada para todos os cornposfos químicos de interesse e n¡fas de exposição

identificados na formulação do problema como apresentando os maiores potenciais

para contribuir em n'scos mensuráveis para receptores sensíyeis.

No prese.nfe caso, a fonte é o local de armazenamento, ou seja, os posfos de seruiço

cadastrados.

O composto químico de interesse é o produto (derivados de petróleo) armazenado.

Os vetores são os caminhos, ou rotas, que possibilitam a migração de produto até o

túnel. Essas rofas são; o próprio aquífero, ern suas zonas não saturada e saturada e

as eventuais intefferências artificiais exisfenfes, como galerias, tubulações efc., e as

características da obra em si, como dutos de ventilação, estaqueamentos efc.
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As simulagões de vazamento foram elaboradas a partir das segões geotógico-

geotécnicas cedidas pela Companhia do Metrcpotitano de São Paulo, que são

bastante completas e apresentam os dados necessánbs parc o desenvotvimento do

estudo.

Á disserfação discutirá uma avaliação dos /ocais indicados, baseada em conceitos
geolôgicos, hidrcgeológicos, inteffeßncias sub-superficiais e métodos construtivos das

linhas do Metrô, ¡esultando em um cruzamento de todas essas informações, que

através da atríbuição de valores e e difercntes ponderações para cada aspecfo

estudado, configun uma matriz de risco, e a proposigão de conseqüentes medidas de
prevenção e mitigação dos eventuais impactos a serem causados.

Ressa/fa-se o fato de que esfe esfudo configurou uma matriz de risco tendo como alvo

o Metñ de São Paulo. Portanto, um local que foi caracterizado como nsco zero (sem
risco) para o MetrÔ, pode ter um rísco altíssimo em retação a outro receptor.
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2. METODOLOGIA

A formulação do problema, como já citado, contempla fodos os componentes
pertinentes ao escopo do estudo, e envolveu quatro efapas de anátise.

Visita; levantamento de dados geotógicos e hidrogeotógicos; levantamento de

interterências suösuperficiais e levantamento dos métodos construtivos do Metrô para

cada local cadastndo.

A partir da análise individual de cada etapa, e tambêm em conjunto com as demais, foi
definido um modelo gue pressupós a ponderação de valores atribufdos para cada

aspecto, o que possibilitou atribuir um rísco finat a cada tocat estudado, ilust¡ado o

risco em valores numéricos. Essa atríbuição de valores será abordada no item 2.5,

após a aprcsentação da metodologia das etapas ora citadas.

Foi gerado um ¡elatório individual para cada local estudado, chamado de RtM -

Relatório lndividual Modular, que exibe a compilação de fodas as informações, sua

análise e consequente risco final.

2.1 Visita

Nesfa etapa, fodos os posfos pertencenfes ao escopo do trabatho foram vistoriados.

Foi definida uma á¡ea de influência de 200 metros de cada tado do eixo das tinhas do

Metrô, përfazendo uma área de inftuência de 400 metros. Essa área foi considerada

em função da existência de inbrterências sub-superticiais, como galerias, dutos,

adutoras entre outras, que podem configurar uma rota de migração do contaminante
para os locais soöreposfos âs /lnhas, rnesrno que o vazamento se deu à uma distância

considerável.

O Anexo 1 exibe a nomenclatura utilizada para cadastramento dos Posfos. Foi utitizada

a sigla NS para os posfos da linha Norfe-Sul MO, para a linha Madalena-Oratório e

LO para a linha Lesfe-Oesfe.
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Os dados levantados fonm obtidos de acotdo com entrevista detathada com o
proprietârío ou rcsponsável pelo estabelecimento, além de inspegões yr.suais,

abnngendo;

Razão social; distribuidon; endereço do Posfo; registro no DNC (Departamento
Nacional de Combustlveis); esfagâo do Met¡ô mais próxima; tempo de operação do
Posfo; tipos de combustíveis esfocados; n(tmerc de tanques e linhas; tancagem (cada
combustível e total); tipo de aferição de volume atmazenado; tipo de descarga de
produto (normal ou selada); troca e destino de óteo tubrificante; lavagem de velculos;
rcalização de fesfes de estanqueidade; manutenção de tinhas e tanques;dþosfffuos
de proteção das linhas e tanques; condições gerais do pavimento do posfo; notificação
de algum indlcio de vazamento nas proximidades; esfimativa de perda de prcduto peto

caixa; ci¿trrames acidentais elou vazamentos; dados diretos de informagões soörc
algum vazamento pretérito.

O Anexo 2 exibe um modeto da ficha etaborada para srsfematização das informações
obtidas durante a etapa refe¡ente ås vr'sifas de campo.

2.2 Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia

Os aspecfos analisados basicamente referem-se à formações geotógicas

sedimentares, uma vez que o estudo se deu na zona urbana de São paulo,

caracterizada quase que totalmente por sedimentos terciários da Formação São paulo,

como será apresentado no item 3.2.2 (Geotogia da Area Metropolitana).

A Form'ação São Pauto é composta basicamente por sedimentos argilosos,

intercalados por /enfes arenosas, com compacidade variando de fofa a compacta para

as areras e conslsféncia variando de mole a rija, para as argilas.

Os termos geotécnicos de inferesse esfão relacionado.s ao índice de reslsfê ncia a

penetração do maciço, que é função direta da capacidade de suporte desfe.
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Foi assumido que este índice é condicionante dos valores de condutividade hidráutica
e porosidade efetiva para fluxo, conforme será abordado posteriormente, quando será
feita uma correlação entre caracterfsticas geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas,
para cada pacote litológico, no âmbitò da área estudada. Assim, foram abordados os
itens compacidade e consistência de so/os. Compacidade é a propriedade que um solo
arenoso possui de oferecer uma maior ou menor resistência à sua penetração.

Consistência é a mesma propriedade, porém relativa à um solo argiloso. De acordo
com o IRP (índice de resistência à penetração), que é o número de gotpes necessários
para a cravaçäo dos últimos trinta centímetros do amostrador SPT (standard
penetration test), os valores de correlação com o estados da areia e argita estão
descritos na Tabela 1, abaixo.

Os aspectos hidrogeológicos de interesse estão relacionados aos tipos de aquíferos
presentes na área estudada, gradientes e parâmetros físicos, visando os cálculos de
velocidade real e sentido de fluxo, em uma simutação de situação de vazamento. Com
relação aos tipos de aqüíferos, esfes podem ser classificados em freáticos (ou tivres),

confi nados e sem i-confi nados.

Os aqüíieros freáticos ou livres são aqueles onde a superfície da água armazenada

encontra'se submetida à pressão atmosférica, pelo contato direto com o ar atmosférico
através dos poros interconectados do materiat geotógico imediatamente superior.

A profundidade da superfície freática pode ser inferior à 10 metros em regiões úmidas,

até mais de 100 metros em clima seco (Cteary, lg?g).

Tabela 1 - Correlação entre IRP e estado de solos drenosos e argllosos

fiTATERIAL A R G I L A
consÍstência

A R E I A
compacidade

IBP 0-2 2-4 4-8 8-15 15-30 >30 0-4 4-10 10-30 30-50 >50

paessÃo
aontsdvet
Kgrcn2)

0,0
d

0,45

0,45
a

0,90

0,90
a

1,80

1,80
a

3,60

3,60
d

7,20
>7,20

até
0,80

0,80
a

3,00

3,00
a

5,00
> 5,00

ESTADO muito
mole

mole média nJa muito
rija

dura muito
lofa

Íofa média com-
pacta

mu¡to
compacta
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Os aqülfercs confinados são aqueles onde a âgua encontra-se a uma prcssão

diferente da atmosférica, estando sepanda do contato com o ar atmosférico através de

uma cenada superior impermeável (aqüiclude ou aqüifuge), chamada de camada

confinante

Os aqüÍferos semr-confinados são aqueles onde a água esfá soô pressão dife¡ente da

atmosférica, como num aqÍ)lfe¡o confinado, mas a camada confinante é um aqttitarde,

isfo é, permite a recarga ou descarga de ou para aqüífenrs supenbres ou inferio¡es e é
chamada de camada semi-confinante.

Este último caso é tÍpico do local estudado. A formação São Paulo apresenta como

carccterlstica hidrogeológica ma¡cante, a interdigitação e presença isolada de lentes

atenosas, gue rccebem recarga através das camadas superiores e localmente,

inferio¡es.

Com relação à porosidade, nesfe trabatho a vazão específica (SY) será chamada de
porosidade efetiva para fluxo (neï, devido à imprecisão da tradução do termo specific
yeld, por representar a quantidade de âgua que uma dada titotogia fomecerá. No

entanto, em so/os que não ocoffe a presença de água imóvel, como por exemplo,

areias e cascalhos, os dois parâmefros se igualam.

Esse parâmetro foi definido, para cada pacote titotógico, visando o cátculo de

velocidade real da água e eventualmente do contaminante, em uma simulação de

vazamento e ainda, em um caso real, para o cálculo da quantidade necessáría de
produto para saturação do maciço soôreposfo aos túneis.

Em referência aos diferentes potenciais de pressão, o modelo conceitual aborda a

consequência gerada pela existência de alguma inbrterência, como por exempto dutos

de ventilação ou quaisquer outras interterências que afrayesse m a zona não saturada,

colocando o aquífero em contato com a pressão atmosférica, eliminando a fensão

superficàt existente entre o tíquido (água ou produto), eliminando a "vaporização" que

possa ocoffer na franja capilar, fazendo com que a água e/ou produto migrem para a

superfície da zona saturada.
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Ainda, quaisquer desfas inþrterências aumentam a velocidade de percotação do

produto atrcvés da zona não saturada, ttma vez que serão criados canais de altissima
permeabilidade, no contato entre as inlerrteñndas e o maciço.

A Formação São Paulo compreende drVersos aqulferos, determinados pelas

sequencias arenosas, com diversos potenciais de pressão. Os potenciais de pressão

das camadas a¡enosas inferío¡es eventualmente são timitantes na anátise do risco
final, uma vez que a diferença de potenciat ent¡e as camadas pode impedir que a água

e produto "desçam" fisicamente, anulando o risco caso a posição do t(tnet encontre-se

nesfas camadas. Esta avaliação é fundamental na simutação dos vazamentos, uma

vez que mesmo que um vazamento atinja um aqulfero acima dos túneis,
eventualmente ele não atingirâ a parede desfes, pois pode haver um aqulfero, situado
fisicamente abaixo deste, com um potencial de prcssão muito alto, que compense o
potencial de elevação do aqulfero superíor, fazendo com que o potencial totat seja

maior do que do aqulfero superior. /sso, somado ao fato de que a gasolina e diesel são

menos densos e portanto sobrenadantes na superticie potenciométrica, mesmo em

caso de um vazamento que migre até o freático, o contaminante não atingirá outras
posþõe". do maciço.

Ainda, foi estabelecido que o meio estudado é homogêneo e isotrópico, uma vez que

qualquer derivação do fluxo, que não seja perpendicular à tinha equipotencial seria de

difícil análise. As simulações de casos de vazamento elaboradas nesfe estudo

contemplarn os senfidos de fluxo verticais (saturação do maciço na zona não saturada)

e horizontars (/enfes arenosas), necessá rios para caracterizar um risco potencial para o
Metrô. Logo os gradientes foram definidos como 1 (ou l\Oo/o) para a zona não saturada
e de acordo com as diferenças de potenciais medido.s nos piezômetros e valores de

níveis d'água não estabilizados medidos quando da execução das sondagens para a
zona saturada.

Os senfidos de fluxo foram determinados a partir das medidas potenciométricas

definidas pelos piezômetros exrsfenfes na área estudada, obtidos nas seções
geologicö-geotécnicas do acevo técnico do Metrô.
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A instalação de poços e/ou piezômet¡os ao longo das tinhas do Metrô obedece o
isolamento dos diversos aqulfercs presentes para determinação das supertícies
potenciométricas de cada aquÍfero atingido. Fonm atribuldos valotes de condutividade
hidráulica (K) e, no escopo do t¡abàtho não se faz necessária a co¡telação com
permeabilidade intrínseca (k), uma vez que não consideramos a yiscosldade dinâmica
do fluido, nem sua densidade. Apenas assumimos gue o prcduto decorrcnte do
vazamerito migrc com a velocidade da âgua. A titentura c/ásslca define uma faixa
tfpica de condutividade hidráutica e petmeabitidade intrínseca, ilust¡ada na Tabela 2

Tabela 2'Permeabilidade lntrínseca e Condutividade Hidráulica de diversos
meios porosos (sedimenfos lnconsolidados), segundo Fetter, lg1g.

UATER'AL PER'iEABILIDADE
INTRÍNSECA k (darcys)

CONDUTIWDADE
HIDRÁUUCA K cmlseg)

s/fe, s/fe atenoso, areia argitosa tt3 - tt1 tt6 - tt4
argila tc6 - tt3 tt9 - tt6
areia siltosa, areia fina, tt2 - too tt5 - tt3
areia média, too - tú tt3 - tal
areia. grossa, cascalho tol - tû tt2 - too

Os dados geológicos e hidrogeotógicos foram obtidos a partir de obseruações de
campo em cada local envolvido e também junto ao arquivo técnico da Companhia do
Metropolitano de São Pauto (Metrô). No campo foram levantadas as informações
inferidas sobre direção de fluxo e gradiente estimados para cada tocat. As informagões
geolÓgicas básicas foram obtidas através de bibtiografia específica sobre a geotogia da
região metropolitana de São Pauto (ver item g - Referências Bibtiográficas).

No Metrô, foram consultados perfs de sondagens, segões geológico/geotécnicas,

mapas de localização e caracterização geotécnica do maciço. Esfes dados foram
checados com as informações levantadas em campo (estimativa de gradiente em
função da topografia local) para a simulação final de direção e sentido de um eventual
vazamenro.
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2.3 Inter{erências

Pan cada posto foram levantadas fodas as utilidades subfe nâneas próximas, tais
como galerias de águas pluviais, tubutações de esgoto, água ou gás e dutos de
passagern de telefonia e energia elétrica. O cadastro das interfe¡ências foi feito com
öase em informaçöes fomecidas peto Metrô e em levantamentos de campo.
A importância das utilidades foi avaliada levando-se em conta a posição desfas em
relação è cota dos tanques de atmazenamento subtenâneo (TAS) e tinhas de
comunicação entre os tanques e bombas de aöastecimento.

O cadastro de utilidades do Met¡ô estâ completo apenas nas áreas próximas às
esfagões. No rcstanfe das áreas, as informagões foram obtidas principatmente no
levantamento de campo e informações ve¡bais obtidas junto âs concessionánas e
funcionârios anfigos do Metrô, pañicipanfes dos projetos originais.

2.4 Métodos Construtivos

As informagões referentes a esfe item também foram obtidas em documentação
fomecida pelo Metrô, através do seu Departamento de Projeto Civil. Atém da
documentação fomecida, muítos detalhes técnicos foram transmitidos verbalmente,

complementando as informações disponíveis. Nesfa etapa, foram levantados os
métodos construtivos utilizados na execução da obra e suas características
patticulares para cada trecho analisado, além de quaisquer outras utitidades

exrsfenfes, fals como presença de dutos de ventilação, poços de atívio, acessos ou
outras estruturas gue possam íntefferir na migração de um vazamento de combustível.

O Relatorio lndividual Modutar (RtM) do Posto MO 010 (vide nomenclatura de cadastro

dos Posfos. no Anexo 1), cita a existênca de de tais utitidades, também itustradas nas
segões, trasversal e longitudinal, referenfes a esse /ocal.
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2.5 Ponderação Adotada

Para a obtenção do grau de risco individual final de cada posto foi adotada a seguinte
ponderação para os aspecfos analisados, conforme ilustrado na Tabeta S, abaixo:

Tabela 3 - Ponderação lndtvlduat de cada aspecto conslderado

ASPECTO PESO ADOTADO

g e o I og i a/ h i d rog e o I o g i a 4

métodos construtivos 2

dados operacionais 1

interferências 2*
* ver obserueção sobte lnterleÊnclas na pág.14.

A determinação desta ponderação está explicada a seguir.

Em qualquer caso de vazamento de produto para o subsolo, o fator mais importante na
determinação da migração do produto é a geotogia/hidrogeotogia.

Quando o contaminante atinge o nível freático, passa a ftuir segundo as características
de fluxo locais, concordante com o gradiente hidráutico, que acabam determinando se
este contaminante oferece ou não algum risco para as construções subterrâneas do
Metrô.

Logo, este aspecto é determinante e também timitante no caso de um eventual
vazamento. Assim o peso maior (4) adotado para esfe aspecto é ptenamente
justificável.

Conforme explicado no item 2.2 (Geotogia, Geotecnia e Hidrogeologia) a água se move
dos pontos de maior potenciat para os pontos de menor potenciat hidráutico, o que

implica dizer que a água "desce" potencialemente, não significando que eta desça
fisicamente. Uma vez que mesmo ocorrendo um vazamento, condições de potenciais

de pressão favoráveis podem impedir esta migração.
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Sec u n d ari ame nte, aparece m os métodos consfrufiVos.

De fato, quando as condições geológicas/hidrcgeotógicas são favoráyeis â contenção

de um vazamento, poderá haver rísco pan o Metñ caso alguma catacterística

construtiva constitua um vetor que favoreça a percotação do contaminante em direção
a utilidade em guestão e consequentemenfe aos túneis. Novamente, pode ser citado o
caso da Linha MO 010, que indica a presença dos dutos de ventitação, que

funcionanm como caminhos prcferenciais de migração, conforme itustrado nas
segõeg mesmo que o sentido de fluxo natutal, de acordo com o gradiente local, foi
camcterizado como diverso ao sentido do t(tnel, como visto em planta.

Em outns palavns, a presença de utitidades do Metrô (dutos, acessos, poços de
alívio, galerias etc.) ou mesmo alterações prcvocadas peta obra tais como reatenos,

introdução de estacas efc., pode condicionar o fluxo do produto em direção ao Metrô,

mesmo nos casos em que o fluxo natural apresente um sentido diverso.

Um exemplo disto ocoffeu próximo ii Esfagão Paraíso, onde a presença do túnet do
Metrô constituiu uma zona de atta condutividade hidráutica, definida peta inbrtace
concreto-maciço, ptovocando um rebaixamento do nlvet freático capaz de alterar as
condições de fluxo locais, concentrando o fluxo em dircção ao túnet e provocando o
aparecimento de produto nas rnsfa/agões do Metrô. lJm outro exemplo já foi citado,

está ilustrado no caso o RIM MO 10.

Foi então atribuido para este aspecto o peso 2 (dois).

Finalmente, o fator de menor importância e que por isto recebeu o peso 1, foi o
referente aos dados operacionais do posfo. De fato, a probabitidade de vazamento é

maior em postos corn tanques velhos, controle de estoque deficiente e instatações

deterioradas.

Contudo, não é raro obseruar posfos recém construídos ou reformados, com

equipamentos novos, apresentarem vazamentos deyrdos a defeitos de fabricação em

tanques ou danos em linhas causados por passa gem de veículos pesados sobre o

pavimento do posto.
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Os valores de consistência e compacidade indicam a retação entre o maciço e sua

capacidade de suporte. So/os com capacidade baixlssima normalmente apresentam
problemas nas linhas e/ou conexões. lJm exemplo prático é a tocalização de postos em
áreas de recarga, como planícies caràcterizadas por sedimentos aluviais argitosos de
consistência mole (RP < 4, com capacidade de suporte inferior à O,g0 kg/cm2), ontde o

simples iráfego de automóveis sobre o pavimento pode provocar um pequeno recalque
que potencializa a possibilidade de trincas em cotovelos ou conexões. Portanto,

partindo-se sempre de suposições conseruadoras, deve ser levada em consideração a
hipótese de vazamento, mesmo em postos recém construfdos.

Deve se ressalvar também a ausência de peso adotado para interferências na maioria

dos locais. No caso, apesar de todas as áreas serem estudadas, normalmente as
interferências situam-se acima da posição inferior dos tanques. Ainda, no âmbito do

Posto normalmente não ocorrem interferências sob as linhas. Na maioria das vezes

e/as se situam ao longo das ruas. Logo, quatquer peso que fosse dado, por menor que

seia, poderia influir no resultado finat da matriz. Esse aspecto foi portanto considerado

apenas nos locais em que as interferências realmente fossem um condicionante ao
fluxo de um eventual vazamento. Nestes locais, o peso adotado é 2, uma vez que as
interferê",cias caracterizam-se como vetores potenciais de produto decorrente de
vazamentos, com a capacidade de transporte para áreas afastadas dos pontos de

vazamentos, conforme já explicado anteriormente, quando foi definida a área de 200

metros de cada lado das linhas. Os locais em que as interferências inftuiram na matriz

final foram: NS 024, Ns 02s, Ns 097, Ns 0gB, Lo t7 a Lo 22 e Mo 012 (vide

nomenclatura de cadastramento no Anexo 1). No item retativo à apresentação dos
resultados no que se refere às interferências, foi feita uma corretação entre o local,

inþrterência, e respectiva cota em relação às cotas dos túnels e dos tanques

subterrâneos.
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3. APRESENTAçAO DOS RESUTIADOS

3.1 Visita

3.1.1 Dados Operacionais

Os dados operccionars dos Posfos fo¡am levantados em forma de entrcvista com os

rcsponsáveis pelo Posto em visita ao local.

A ficha cadastnl (Anexo 2) aprcsenta a maior abrcngência posslvel de dados, gerando

subsidios gue possibilitem uma clara definição do grau de risco adotado para este

critério.

Foram coletados os segurnfes dados:

o Razão Socral Distribuidora, Endereço, registro no DNC (Departamento Nacional de

Combustíveis)

Estação do Metrô mais Próxima

Tempo de Operação do Posto. Esta informação possibitita estimar a idade dos

equipamentos, dado essencia/ em função de uma expectativa de vida utit de

tanques e linhas.

Iþos de Combusfíveis Estocados; Número de Tanques e Linhas; Tancagem (para

cada combustível e total). Esfe dado possibilita um tratamento esfafístico do

vazamento, uma vez que quanto maior o número de tanques, volume estocado e

linhas, maior a probabilidade de vazamento e suas consequências.

CeLso Kol.esnikovas - Dissertaçåo de Mestrado 15 Instituto de Geociêncids - DGE - USP



cålâcterlz¡ç¡o dos Rlacog Reprècentrdos por À¡uzènuento e t{ânuse¡o de conbustlveis sobre às Linhôs do Hetrö, @ sào p¡uìo

. Tipo de Aferição de Volume. Esta informação permite verificar a prccisão da

medição de volumes nos tanques, uma vez que às vezeg um pequeno vazamento

toma-se inperceptÍvel através de medidas manuais (régua medidora), e pode ter
gnndes consequências se continuado por tongo tempo.

. Tipo de Descarga de Produto (Normat ou Setada). As descargas normais

catacterizarn -se pela simples rnseção da mangueira prcveniente do caminhão

tanque no bocal de descarga, e desfe modo esfão suieifas à uma perda média de 2

a 3 litros por operação, o que acaîeta em um grande volume, conside¡ando uma

média de 2 a 3 descargas por semana (por posto), totalizando um volume superíor a

120 litros por ano. A descarga selada configura uma operação hermética.

o Troca e Destino de Óteo Lubrificante. O óteo tubrifîcante trocado tem como destino

tambores ou teseruatórios próprios, dotados de caixas separadoras óleo-água. Caso

não ocona a manutenção adequada dessas caixas, pode haver a contaminação do

sub-so/o ou ainda das galerias pluviais e de esgoto no entomo do Posto.

o Lavagem de Veículos. Do mesmo modo, a água reslutante da lavagem possui

muites vezes so/venfes diversos (eventuatmente composfos halogenados, mais

densos que a água e de diffcit degradação no meio ambiente subsuperticiat), óteo

diesel e oufros produtos. Desfa forma, as gaterias podem ser contaminadas caso

não haja uma separação adequada.

. Realização de lesfes de Estanqueidade, Manutenção de Linhas e Troca de

Tanques. lnformação que infere na frequência de manutenção dos equipamenfos, e

consequentemente a existência pretérita de algum problema e/ou vazamento

detectado.

. Proteção dos Tanques e Linhas. Esfe dado pressupõe a minimização da

potencialidade de oconência de vazamentos, em função da existência de

mecanismos de proteção, como tanques de parede dupla, proteção catódica,

revestimenfos de epóxi, entre outros.
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o Conoções Gerais do Pavimento do Posto. ,4s condições do pavimento são
importantes para a previsão das condições da tinhas e calotas superiores dos
tanques. Pavimentos com fissuras posibilitam a percolação de águas pluviais e
ainda produto (através de derrames acidentais).

Notificação de Algum lndício de Vazamento nas Proximidades, Estimativa de perda

de Produto pelo Caixa. Muitas vezes as operações de medição não são feitas
adequadamente, necessitando uma catibração através de um controle de ftuxo de
caixa adequado.

Derrames Acidentais. Os derrames acidentais não são detectados por lesfes de
estanqueidade, medições ou controles de caixa, porém normalmente tem com
destino final as galerias pluviais, que podem configurar um risco potenciat.

Dados diretos sobre atgum vazamento pretérito. Mesmo que os equipamentos
apresentem-se herméticos, há a possibilidade de algum passivo ambientat referente
ao estabelecimento, uma vez que um grande número de postos apresentam idade
avançada, não existindo registro de manutenções pretéritas.

3.1.2 Relatórios lndividuais Modutares - RtM's

Os relatórios individuais modulares exibem, de forma resumida, todas as característcas
dos locais estudados, referentes à cada Posto de Abastecimento cadastrado. Foram
gerados 75 relatórios individuais modulares. Seu obietivo é a análise e interpretação
dos dados obtidos nos levantamentos dos itens referentes à dados cadastrais e
operacionais do posto; geologia, geotecnia e hidrogeologia correspondente à área de
abrangência do locaL interferências (águas pluviais, esgoto, tubutações etc.) e
aspectes:onstrutivos de interesse dos túneis do Metrô.

Os Relatórios lndividuais Modulares exibem os resultados de cada etapa estudada, o
cruzamento das informações com os graus de risco definidos para cada uma e a
conclusão final. São apresentados resultados e considerações sobre os relatórios
individuais dos Postos MO 010, LO 022 e NS 034, com suas respectivas seções
transversal, longitudinal e planta, indicando a situação de grau de risco para o Metrô.
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3.2 Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia

3.2.1 situação Topogråfica e Geográfica da cidade de são pauro.

A ârea da cidade de São Paulo está tocatizada numa Bacia Sedimentar situada no
Planalto Atlântico. O diâmetrc médio da bacia tem cerca de 35 km. Os nfyeis

topogrâficos mars baxos dentrc da bacia esfão aprcximadamente na cota 720m (catha

do Rio Tiete) e os mais elevados na cota 825m (espigão da Pautista), conforme

ilustrado na Figurc 1 (Situação Topográfica da Bacia de São Paulo), que exibe a
conformidade topográfica da Bacia. É facitmente visualizado que a Bacia de São Pauto

está longe de ser plana, apresentando um relevo bastante acidentado.

Os nos Tietê e Pinheiros drenam o teneno da Bacia ao longo das aôas das serras

encont¡adas ao Norfe e a Oesfe. A rede do Met¡ô atinge parciatmenfe esfas se,Tas.

lsto significa que as /rnhas do Metrô vencem diferenças de nível de até 100m.
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Figura 1 - Situação Topográfrca da Bacia de São Paulo (Consúrcio Hochtieî
[llontreal Deconsult - Prc-ProJeto de Engenharia, 1g62)
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3.2.2 Geologia da Área Metropolitana

A öase e as bo¡das da Bacia de São Paulo são constituídas por rochas pré-
cambrianas, pafticularmente granitos, gnaisses e xísfos.

A depressão que constitui a bacia possui a hipótese de fer-se formado devido a
movimentos fecfônicos. lndícios de falhamenfos na boña Norte da bacia podem
comprcvar a hipótese tectônica na gênese da bacia (Coutinho J. M. V. in "workshop" -
Geologia da Bacia de São Paulo, lgeg)

De fato, fomm obseruados ern campo grandes fathamentos na região /esfe da bacia,
na área pñxima ao rio Guaratiba, na extensão Lesfe, na região compreendida ent¡e as
futuras esfagões Pêssego e José Bonifácio. A interpretação da imagem do satélite
Landsal'WRs 219/076 D, canal 5, escala 1:100.000, permite que seja inferida a
continuidade dos falhamentos de Taxaquara, Boquira e Caucaia nesfa área.
Ainda, são associados alguns fathamentos secundários, perpendiculares à direção
principal ENE-WSW, condicionando o fathamento obseruado em campo, do rio
Guaratiba, que infere em afloramentos de migmafifo-gnaisse, mesmo não se tratando
do limite da bacia, uma vez que são obseruados noyos pacotes sedimentares mais a
leste (Kolesnikovas, C. in "Themag Engenharia - Retatório Técnico do Trecho ltaquera-
Guaianazes, 1989").

Como visualizado na planta geológica da Região Metrcpotitana da Figura 2 e nas
segões geológicas da Figura 3, a espessura do pacote sedimentar da bacia atinge até
200 m (região da Moóca), sendo normalmente menor.
As sondagens da área do trecho ltaquera - Guaianazes indicaram pacofes

sedimentares da ordem de 60 metros (Kolesnikovas, C, "constatação pesso al", in
"Themag Engenharia - Relatório Técnico do Trecho ttaquera-Guaianazes, lg1g")

O embasamento cristalino da bacia acha-se recoberto inicialmente por uma camada de
aproximadamente 70 metros de areias médias e grossas, com pouca presença de

argila.
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Acima disso, na ârca obieto de estudo, seguern-se camadas de argitas rijas

variegaaàs, interca/adas de lentes arcnosas fínas e médias, argilosas. A espessura

dessas camadas argilosag atinge ate z! metrcs na Av. pautista.

As zonas elevadas no cent¡o da Bacia acham-se ¡ecobertas por uma camada de argita

vermelha, porosa. Ao longo dos afuais cursos d'âgua ocoffem sedimentos aluviais.

As condiçöes de consistência e compacidade dos dryersos pacofes titotógicos

presenfes, foram definidas a partir dos esfudos ¡ealizados quando da elaboração do

Relatório Técnico do Trecho ltaquera-Guaianazes (Kotesnikovas, 198g) e de maneira

¡esumida podem ser citadas da seguinte forma:

e As camadas supenbres (cota 780 a 815 m) de argita vermelha, porosa, apresentam

consrsféncia mole a média; sendo que próximo à cota 750 m, a aryita apresenta cor
variegada, pottco silte e areia, sendo classificada como média a rija, e abaixo disto e

entre äs cofas 740 a 700 m, as argitas apresentam pouquíssmo s/fe, cor cinza e

consrsféncia muito rija a dura.

r As areias apresentam compacidade variando de média (areias sitto-argitosas corn

pedregulho, presentes entre as cofas 750 a 790 m), compactas (areras silto-argilosa,

entre as cofas 710 e 725 m) e muito compactas, característica das areias s/fosas,
pouco argllosas, que ocoffem abaixo da cota 710 m.

Os indíces de resrstência a penetração foram obtidos com amostradores Tezaghi-
Peck, através de ensaios SPI (Standard Penetration Test).

A Figura 2 exibe o mapa geológico da região metropolitana.

A Figura 3 exibe as seções indicadas na Figura 2, ilustrando as litotogias ern

coffespondência âs suas cofas.

A Tabela 4 exibe as características geológicas, geotécnicas e hidrogeotoghas,

associadas âs cofas de oconência, das |itologias citadas acima.
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3.3 Geotecnia e Hidrogeologia

O pacote sedimentar que compõe o terciário da Bacia de São Pauto apresenta como

caracterfsticas a presença de lentes arenosas, intercaladas por camadas de argila,

conforme descrito no item anterior.

Os nlveis potenciométricos apresentam-se bastante variados em termos de potencial

hidráulico, com aquÍferos inferiores apresentando potenciaís de pressão elevados.

Essa variação é função da situação hidrogeológica do local abordado, mais

precisamente, zonas de descarga ou recarga, associado as condições de

condutividade hidráulica das camadas confinantes de argila, como será mencionado e

ilustrado na página seguinte.

Na zona do espigão (região da Av. Paulista, em torno da cota 820m), as camadas de

areia profundas apresentam um nível potenciométrico mais baixo que o das camadas

de areia em pequena profundidade. Nos vales (zonas de descarga), esta condição é

inversa. lsto pode ser explicado pelo equitíbrio dinâmico do sistema de fluxo

subterrâneo.

Nesfes sedimentos, a distribuição de lentes arenosas permeáveis imersas em um

material argiloso também permeável, porém com condutividades hidráuticas entre S e 4

ordens de grandeza menores que a das areias, condiciona diferentes condutividades

hidráulicas nos sentidos vertical e horizontal.

De fato, considerando-se uma situação apenas de três camadas, sendo uma camada

de areia configurando uma lente arenosa, com uma espessura de 2 metros e uma

condutividade hidráutica estimada em 104, confinada entre duas camadas de argita

com 10 metros de espessura e uma condutividade hidráutica de 10-7 cm/s, teríamos

uma condutividade média verticat de 1 ,099x10-7 cm/s, e uma condutividade hidráutica

média horizontalde 1,01x\04 cm/s.
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A Figun 4 (Fetter, 1988) ilustrc como as condutividades médias vertical e horizontat

podem ser facilmente calculadas.

K3

,f-t

KnNs=t+

d

KI

K2

d
Kuavg = --;---s"

fo x,^

Figura 4 - Condutividades Médias de Diferentes Camadas (Fetter, 1988)

Asslm, a condutividade hidráulica média horizontal é condicionada petas lentes

arenosas, mais permeáveis enquanto que a condutividade hidráulica média vertical é

condicionada pelas camadas argilosas, menos permeáveis.

Logo, femos no espigão uma condição de infîltração mais imediata para as camadas

arenosas superiores e nos vales, um escoamento facilitado dessas rnesmas camadas

em relação às inferiores.
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Para simulação de um eventual vazamento de tanque de abastecimento subterrâneo,

visando uma avaliação segura e precisa das condições de fluxo hidráulico subterrâneo,

é necessário que se construam poços de obseruação e/ou piezômetros para se obter

medidas'do nfveld'água e assim construir-se um mapa potenciométrico.

Contudo, esfas condições puderam ser previstas com relativa segurança a partir de

obseruações de campo e análise dos perfis geológico-geotécnicos fornecidos pela

companhia do Metropolitano de São Paulo e adoção de valores físicos, no caso,

condutividade hidráulica (K), porosidade efetiva para fluxo(neì e gradientes (i), que, no

caso da inexistência de dados ilustrados nas seções, foram assumidos valores

tradicionalmente aceitos na literatura especializada.

Os valores foram adotados segundo faixas típicas caracterfsticas das titotogias

geralmente encontradas, de acordo as cotas, que relacionam-se de modo diretamente
proporcional à consistência e /ou compacidade do maciço, sempre no sentido de se
obter a situação mais desfavorável possívet para o Metrô.

Desta foìma, as velocidades de fluxo do contaminante obtidas são sempre as máximas
possíveis e a situação final representada nas segões é a de maior risco para o Metrô.

A Tabela 4 ilustra a correlação entre litologia, compacidade/consistência, condutividade

hidráulica, porosidade efetiva para fluxo e cotas de ocorrência aproximadas, para

determinação das velocidade reais.

A faixa de condutividade hidráutica das argilas vermelhas porosas foi definida entre

1x10'5 e 5x1o6 cm/s, com porosidade efetiva parafluxo entre g e l0%; enquanto que

as argilas médias a rijas tiveram suas condutividades hidráutica definidas na faixa

entre 1xl0ô e 5x10-7 cm/s, com porosidade efetiva para ftuxo entre 5 e B% e finalmente

as argilas duras entre 1x10-7 e 5x1O8 cm/s e porosidade efetiva para fluxo em

torno de 5%.
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As areias que apresentam média compacidade (areias silto-argitosas com pedregulho,

presentes entre as cofas 750 a 790 m), tiveram um valor de condutividade hidráutica

definido entre 1x104 e 5x10a cm/s e porosidade efetiva para fluxo de lS% a 20%; as
areias compactas (areias silto-argitosds, entre as cofas 710 e 725 m), um valor entre
1x1O5 e 5x10'5 cm/s, com porosidade efetiva para fluxo entre lo e lS%;
e as areias muito compactas, (areias s/fosas, pouco argilosas, que ocorrem abaixo da
cota 710 m), um valor de 1x|0ô e 5x106 cm/s e porosidade efetiva para ftuxo em entre
5 e 10o/".

Essa atribuição de valores varia de acordo com a consistência ou compacidade das
camadas e se deu em função das camadas mais consistentes e compactas

apresentarem normalmente um valor de condutividade hidráutica menor do que as
menos consistentes ou menos compactas. O mesmo raciocínio se aplica à porosidade

efetiva para fluxo. Porém, conforme já frisado, visando obter a a situação sempre mais
crltica para o Metrô, foram sempre adotados os valores mais críticos possíveis, dentro
d as f ai xas e stabel ecid ad as.

O gradiente hidráulico, na zona não saturada, foi admitido supondo que um eventual
vazamento provoca saturação no solo, fluindo verticalmente, para baixo.
Portanto o gradiente hidráutico foi considerado verticat e iguat a l.

Para o cálculo das velocidades (reais) de percolação foi adotada uma fórmuta baseada
na Lei de Darcy:

onde:

K.iÍ,/ __/R-
fl"f

Va é a velocidade real de fluxo tlÎTl

K é a condutividade hidráulica do meio[L/T]

i é o gradiente hidráulico [Lo]

nef é a porosidade efetiva para ftuxo [L0]
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Os resultados individuais de cada tocat estudado foram descritos nos RIM's (Retatórios
Modulares lndividuais) para cada Posto cadastrado. Nesfe estudo, foram apresentados
e discutidos os relatórios referentes aos posfos LO 022, 

^/S 
094 e MO Ol0,

comparando locais com diversos vatoràs diversos atribuldos aos fatores considerados.

A Tabela 4 exibe a correlação entre os parâmentros acima descritos.

Talnla 4 - Correlação entre Caracterlsttcds Geotógtcas, Geotécnlcas e
Hldrogeológlcas da Formação São Paulo, no Âmbtto da Á¡ea Estudada

Como pode ser visto, a velocidade real será apresentada dentro de uma faixa para

cada pacote litológico definido, porém, para o estudo, sempre será considerado o caso
mais crítico, ou, seja, a maior velocidade reat.

MATERIAL æTAAPROXIMADA
oeoæaaÊucu¡m1

couststÊucw
CU¡IPACIDADE

æNDUTIVIDADE
upaÁuucaþøs)

rcRCßIDAT'E
EFMUAPARA
FLUXOþer) -ft)

VELOCIDADE
BEAL (dn/d¡a)

Argilasilto-
arenoæ, ol,.msa,
vemelha

780 - 815 mole amédia tos-sxtf 8- t0 10,80 - 4,30

Argila silto-
arenoæ, variegada

745 -755 média a rija tf - s, to7 5-8 1,70 - 0,50

Arg¡la silto-arenos
rija a dura, cinza

700 - 740 rija a dura to7 - s, tf 5 0,17 - 0,08

Areia silto-argilosa,
æm pedregulhos,
vermelha variegada

750 - 790 lola a média 5xlol-lo1 t5-20 288,00 - 43,20

Areia silto-argilosa,
amarela

710 - 725 média a
æmpacta

Sxto's-10'5 t0-15 43,20 - 5,75

Araiapouæ
argilosa, siltcisa,
cinza amarelada

690 - 715 æmpacta a
muito æmpacta

5xl0ô-loô 5 -10 5,75 - 0,86
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3.4 Métodos Construtivos do Metrô

Basicamenfe, os métodos construtivos emprcgados pelo Metñ tesumem-se a frês,

Vala a Cêu Aberto, Shield e NATM. Esfes métodos esfão descnTos ¡esumidamente, de

modo a abordar as camcterisficas que impliquem diretamente no grau de risco em

função de um vazamento prcveniente de algum posfo de seruiço.

O srsfema de vala a céu aberto, também conhecido como "cut and cove¡" é o que

apresenta o maior gnu de nsco para o Mettô, na eventualidade de um vazamento,

uma vez que para sua execução, normalmente o teneno é estaqueado (cravação de

vigas), e após a ¡etircda da estaca, o espaço é normalmente prcenchido com areia,

propiciando a criação de um vetor com altíssima condutividade hidráulica.

O sisfema de vala a céu aberto é baseado na retirada do solo para a construção de

galerias (t(tneis) subtenâneas. A condição básica para a execução de gaterías

subtenâneas por esfe srsfema é havertenëno que permita a abe¡tura de uma vala com

as d¡'?nensões necessán'as para a construção.

lsto acontece quando o traçado da linha acompanha ruas suficíentemente largas. No

presente estudo, a área abrangida por este método ocore no inlcio da Av. Paulista,

sobre a Av.24 de Maio.

Basicamente, o método consrsfe no escoramento das paredes ve¡ticais da vala de

acordo com o processo de escavação, através da cravação de pertís, colocando-se

pranchões de madeira horizontais nos espaços intermediários. O rebaixamento do

lençol freático é realizado normalmente por pogos filtrantes. Após a conclusão da

escavação ocoffe a impermeabilização das paredes, através de concretagem e

aplicação de betume.

Depois de reatenados, os perfrs (esfacas) são retirados, com preenchimento do

espago resultante da cravação e refeito o pavimento da rua.
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São empregados também métodos conhecidos como Pa¡edes-Diafragma, quando

ocoîe a proximidade de ediflcios, rcsultando em cargas muito elevadas, em que as
paredes da vala não rcsistiriam.

Em so/os com perigo de tiquefação. são empregados Esfacas -Pranchas, e ainda
diversas outns variaçöes, que não cabem ser citadas, por sere/n detalhes técnico
construt¡vos.

A Figura 5 ilust¡a basicamente o método descrito. Na prática, muitas variantes e
técnicas aprcpriadas a cada situação são empregadas.

O método exemplificado na Figura 5 é conhecido como método Berlinense, que

obviamente sofreu muitas modificações parc a apticação às condições /ocais.

A Tabela 5 exibe o resumo dos métodos empregados nos locais dos posfos

cadastrados, em cada linha do Metrö.
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Figura 5 - Seguência Construtiva Básica do Método
Hochtief Montreal Deconsult - Pré-Projeto

Vala a Céu Abe¡to (Consórcio
de Engenharia, 1962)
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O método conhecido como "shield", emprcgado no Ramal Paulista, é um método que
permite o assenfamento de anéis de revestimento do túnetem so/os instáveis, atnvés
do emprego de uma couæiça, gue assume a susfentação tempoñria do teneno no vão
aberto. Esfe sisfema permite o uso de elementos pré-fabricados e o avanço contínuo
pela aplicação de equipamento mecânico destinado à rctinda inintemtpta de te¡n
escavada.

De grcnde impoftância é a possibilidade de adaptação do equipamento ås
caracterísficas e fþos de solo a setem escavados, assim como seu emprego soô
condieöel variadas do lençolde água subtenânea.

Em princlpr'o, esfe método não aprcsenta nenhuma condição adversa, uma vez que o
rcvestimento é seqüencial, em forma de anéis de concreto, do tipo expansível. No caso
específico das esfagões Trianon e Brigadeiro, o "shield" passou escavando e
revestindo os t(tneis com anéis de aço, que seriam, ao final, parcialmente
desmontados.

A Figura 6 ilustra basicamente a seguência construtiva utitizada por este método.

A Tabela 5 exibe o rcsumo dos métodos empregados nos locais dos posfos

cadastrados, em cada linha do Metñ.

Celso Kol-esnikovas - Dissertaçåo de Mestrado 32 fnsËiÈuto de Geociências - DGE - USp



caracterlz¡ç¡o dos Rlacos Representados por Ànrzeneento e N¡nusefo dr conbustlveis sobr€ âs Linhâs do Netrô, en såo paulo

r b.ia
2 Èl&fo ffræ la cdæ¡
I PÞ FbrE d¡ a*af.

a+l ml.
a U¿errha ,ara oE çao rtoa -lmblÔDlt hffi&da ,lru E¡¡¡o Fa .q. o

' a h. hlóradlc& Irm|.
lO t,-t ô úùb
lt ¡ffi&l
rt f.m Liü.
l¡ C.æ Frßþ 6 Lì.f& -arp.r û crsþ
ta C¡r4É. t c.çÉ
l5 V@¡

E¡.c!çþ O. túÞl Fto ñatdo .ñ
cor.g¡ l".hl.ld")

tI I ? coilço d'r õrn.(r r. cour¡c¡
3 ra AFr.lù..rÈ.ro úo¡ Écn.ñro¡ Oo aðl
! r ô Ctrloc.Côú do. ..oñrñtvr du ¡tur

Figura 6 - Seguência Construtiva Básica do Método ushieldu (Consórcio Hochtief
Montreal Deconsult - Pré-Projeto de Engenharia, 1962)
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O método conhecido como "natm" (New Austrian Tunneting Method), apresenta como
carccÞrística básica a escavação do maciço através de métodos convencionais (pás-
cavadeiras efc./ e contínuo revestimento por concreto projetado. O avanço é feito
no¡malmente at¡avés de seção plena, ou seja, avanço da catota (pafte superior da
seção) e bancada (pafte inferior da seção).

Quando ocoîe uma situação geotecnicamente mais desfavoÉvel, é executado um
túnel piloto com diâmetrc próximo do túnet definitivo, escavação da calota superior do
t(tnel com instalação de cambotas trctiçadas e posterior escavação da bancada

rcstante.

Em principio, esfe tipo de túnet não aprcsenta nenhum aspecto desfavorável, uma vez
que preserua integralmente o so/o entre o topo do túnet e a superfície, evitando a
formação de zonas de maior condutividade hidráutica.

Entretanio, notmalmente são necessán'os rebaixamenfos dos niveis d'água, durante a

escavação, quando são atingidas /enfes arenosas, com potenciais de pressão

elevados, que inferem em um fluxo de água para o interior do tunet. Ao finat da

escavação, após o concretamento, o rebaixamento de água é suspenso.

Esse rebaixamento aumenfa sensivelmente o gradiente hidráulico, aumentando a
velocidade de fluxo em direção ao Metrô, propiciando a migração de um eventual
vazamento ao t(tnel.

A Figura 7 exibe a sequência básica construtiva do método NATM.

Deve-se fazer a ressa/va que cada tocal apresenta características que inferem na

adoção de diversos métodos e variantes. Como exemplo podemos citar áreas de

transição entre t(tnel e céu aberto, onde há o emprego tanto de NATM, Shietd e Vala a

Ceu Abei¡to. /sso ocoffeu próximo à intertigaÇão dos trechos Norfe-Su/ e Lesfe-Oesfe,

nas proximidades do viaduto da Avenida 23 de Maio, próximo à Av. Pautista. Ainda, os

métodos podem ser empregados em outras utilidades (rampas, dutos de ventitação),

como por exemplo na área próxima às Esfações Trianon e Brigadeiro.
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O método de escavação emprcgado foi de t(tneis em Shield, no entanto. os acessos

latenis em ambos os lados da Av. Pautista fonm executados em Cut-and-Cover,

utilizando perfis metálicos colocados em pÉ-furos, posferíormente prcenchidos. Atém

disso, núuve a execução de tubulões þarc supofte dos mezaninos, pogos de exaustão

e poços de allvio. Como exemplo, a segão fransyersal do Posto MO-010, apresentada

no item 7, ilustrc a prcsença de um duto de ventitação.

Poñanto, o grau de risco dos /ocais esfudados não é defínido apenas peta adoção de

um ou out¡o método construtivo, mas sim pela avaliação das esfruturas e utitidades

exrsfenfes, além do método empregado.

Além desfes, ocoffe o método de construção para Vias Etevadas, em alguns tocais do

trccho Norfe-Su/ e em um local do trecho Lesfe - Oesfe, que em princípio não

apresentam risco, uma vez que um eventual vazamento estará abaixo das linhas e/ou

esfações do Metrö foram considerados na matríz final, devido ao risco de rede etétrica

do Metrô, muitas vezes subtenâneas, ou ainda quaisquer outra particutaridades.

A Taboi¿ 5 exibe o resumo dos métodos empregados nos locais dos Posfos

cadastrados, ern cada linha do Metrô.

Tabela 5 - Métodos Consfrutivos do Metrô nos locais dos Posfos Cadasfrados

MÉToDos cowsrRuTtvos

SHIELD NAT'T VALA A CÉU ABERTO VIA ELEVADA

NS 001 ,vs 002 NS 003; NS 011 a 036 /VS 005 a 010 e NS 037 a
038

MO 011 a MO 0113 MO 001 a MO 006;
MO 008 a MO 010;

MO 014

MO 007; MO 015;
MO 016 e MO 016 A

LO 011 a LO 013 LO 001 a LO 009';
LO 014 a LO 022

LO 010

Obs. * Método de Vala a Céu Aberto, porém com as linhas ao nível do teneno
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Figura 7 - Aspecfos Construtivos Básicos do Método NATM (Consórcio Hochtief
' Montreal Deconsult - Pré-Projeto de Engenharia, 1g62)
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3.5 Interferências

As interfe¡ências cadastradas resume{n-se à presença de gaterias de esgoto, águas

pluviais, dutos de passagem de caöos telefônicos (Tetesp), aduto¡as de abastecimento

Qe água (Sabesp) e dutos de abastecimento de Gás.Os locars onde as inte¡terências

fo¡am consideradas, de acordo com o exposto no item 2.5 - Pondenção Adotada,

esfão /isfados na Tabela 6 abaixo, rclacionando o tipo de intertetência, sua posição

rclativa ao nível d'água e topo do t(tnel. A Matriz Finatde Risco do item 4, exibe o peso

dado à cada inte¡feÉncia abaixo listada. No gercl, as interferências somente tiveram

influência quando a cota do topo do t(tnel apresenta-se próximo à cota do nlvet d'água

e esfe pñximo à cota das interferências. No caso dos /ocars NS 037 e NS 038, a

influência é função de denames acidentais que possam atingir esfas inte¡ferências e

consequentemente migrar para o sisfema elétrico do páteo de manobras, que possui

cablagem entenada, sub-aflorante.

Tabela 6 - lnte¡ferências - Posição Retativa ao Nível d'água e Topo do Túnet

LOCAL wrenrenÊxctryCorA (m) COTA (m)
¡ilvet D'Áeue

coTA (m) oorÚ¡tet
ftoPo)

NS 024 G - 6" (801.6), pL - 9" (801,5), S8 - 2 " (502,5) 790,4 801,0

^rs 
025 G - 6" (801,5), pL - 9" (E01,5),SB - 2 " (s02,5) 790,4 801,0

,Vs'u37 PL-0" (SU&AFLORANTE) PÁTEjDE MANo.BRAS

,vs 038 PL-C" (SU&AFLORANTE) pATeoDE MANIBRAS

LO 017 EG - 8" ¡t38,5), pL - 32" (738,5), TL - 12 X." øn,O) 737,0 736,0

LO 018 EG - E" (t37,5), pL - 32" 037,5), fL - 1 Xl" ¡t37,0) 736,0 735,0

LO 019 EG . 8" (t37,5), pL - 32" (7s7,0), ÍL - 
'2X1" 

036,0) 735,5 734,5

LO 020 EG - 20" ¡t31,0), pL - 16" (731,0), TL tDU"(730,6) 729,0 727,0

LO 021 EG . 20" (t2c,0), pL - 16" (729,0), TL 12X1"(t25,6) 727,0 725,5

LO 022 PL- 16" (731,0) 729,0 727,0

MO 012 sB -16" ( 81.,0), G -." (811,6), EG - E" (812,0), EL 1"
(812,0), TL t2X1"(728,6), PV.TL (811,5)

801,0 808,0

LEGENDA: EG - Esgofo

TL - 12x 4"- Cablagem Telesp, 12 dutos de 4"

PL - Galeria Pluvial

SB - Adutora Sabesp

814,6 - Cota em metros

EL - Cabalagem Eletropaulo

PV-TL - Ponto de Visita lelesp

G - Duto de Gás

16" - Diâmet¡o da inte¡ferência
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4. Matriz Finalde Risco

A matríz final ilustrada nas Tabela 7..(Linha Norte-Sul), Tabela I (Linha Madatena-

OratÓrío) e Tabela 9 (Linha Lesfe-Oeste) exibe um relato dos n'scos atribuídos aos
locais, definidos parc cada item analisado, bem como o nsco finat ponderado.

Em função de cada nsco final, cada local aprcsenta uma ou mais ¡otinas de
prccedimento, com uma determinada frequência, conforme abotdado no item 5.

Tabela 7 - MatrÍz final de Risco - Linha N-S

LINHA NORTE-SUL

cóorco OPERACIONAL aeotóarcot
nøaoeeotóerco

wrenrenÊ¡tcns nÊrooos
corYstRUttyos

RISCO FINAL

PONDERADO

ts flrt 2 I I I I,l

NS Ur2 2 I I I 1,1

irs oar3 I 1 1 1,0

ts oor desatlvado deætlvado desatlvado des€,tlvedo

,vs oo5 2 I 0 0,9

ârs 006 1 1 0 0,7

NS 007 1 I 0 1,1

,vs 008 3 I 0 7,0

¡vs fxrg 1 I 0 1,1

,vs or0 3 I 0 1,0

NS 011 I 2 2 1,9

NS 0,'2 I 2 4 2,1

,vs ot3 1 3 I 3,4

NS O11 4 3 1 3,4
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Tabela 7 continuaçåo

ts 0r5 1 1 1 1,0

ts 0t6 3 1 NÃo D,SPoNIVEL 1 3,9

NS 017 2 I NAO DISPoNIVEL I 3,7

,YS 0t8 1 3 1 3'1

fls 0r0 3 3 1 3,3

NS 020 1 3 1 3,1

NS 02t 1 2 a 2,9

NS 022 2 3 1 3,1

trrs 023 1 1 1 1,0

NS 0U 1 2 3 1 2,9

ils 025 4 3 3 1 3,1

,YS 026 3 I 1 ¿e

NS 027 I 3 4 3,1

,ús 028 1 1 4 4,0

,vs 029 4 3 1 3,1

¡rrs 030 1 I 1 2,3

,vs 03t 1 3 1 3,1

¡vs 032 I 3 1 3,1

wS 033 3 3 4 3,3

irs 034 3 I 1 2,1

,vs 035 2 3 I 3,1

¡rs 036 3 1 4 ¿9

,\rs 037 3 2 2 I 7,9

¡vs 038 2 2 2 I 1,8
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Tabela 8 - Matriz Final de Risco - Linha Madalena-Oratório

LINHA NADALENA . ORATÓRIO

côorco OPERAC,ONAL GEoLóc,cal
nøno0leotöarco

lrgreRFgRÊrcr¡s nÊrooos
cotsmu7rvos

RISCO F'IYÁI

PONDERADO

noN, 2 2 1 2,6

noN2 I 2 I 2,1

no 003 3 2 1 2,7

HOaúrl destlvado des¡tlvado destlvado døstlvedo

no 005 1 3 3 1 3,3

no(n6 3 I I 1 3,6

no@7 I 1 I 1 1,0

HO(n8 2 I I 2,0

noæ9 3 2 4 2,7

nou0 1 3 I 3,1

no u1 I I 1 1,1

,to 0t2 2 2 2 3 2,1

no u3 3 2 I 2,3

tto 014 I I 2 3,6

MO 015 3 I 2 7,6
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Tabela I - Matriz Final de Rlbco - Linha Lesfe - Oesúe

UNHA ¿ESTE. OESTE

cöorco OPERACIONAL aEoLöG,col ..

nonoaeotóç,tco
INETERFERÊNcIAs nÊrooos

coflsmut?vos
R'SCO F,,YA¿
PONDERADO

LO (nt I I I 1,1

LOW2 1 I I 1,1

LOm3 3 1 I 7,3

LOOU 2 I I 1,1

LO(n5 2 I I 1,1

LO N6 1 1 I 7,1

LOæ7 2 I 1 7,7

LO Urg 2 I I 7,7

LO 009 3 I I 7,3

LO 010 I I I 1,1

LO 011 1 2 2 2,3

LO 012 2 2 2 2,0

LO 013 I 1 2 3,1

LO 011 I 2 1 2,9

LO 01s 2 3 3 1 3,1

LO 016 2 2 3 I 2,7

LO 017 2 1 3 1 3,8

LO O18 1 1 3 I 1,0

LO 019 3 I 3 1 3,9

LO 020 1 3 3 1 3,3

LO 021 1 j 3 1 3,3

LO 022 I 4 4 1 4,0
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5. Rotinas de Procedimento

Uma vez determinados riscos especfficos para cada local, faz-se necessário a

elaboração de Rotinas de Procedimento visando um monitoramento preventivo e de

controle nos locais suscetlveis de risco.

Foram então definidas quatro rotinas que contemplam as necessidades de prevenção

e controle, objetivando mitigar os impactos definidos pelos riscos determinados:

. Medidas de produto nos piezômetros existentes na área. Rotína inicial de

mon itoramento preve ntivo.

o Vistc:::s regulares ao longo das linhas. Rotina realizada obrigatoriamente em função

de constatação de produto quando da aplicação da rotina 1 e também regularmente,

caso o produto tenha ultrapassado o ponto de obseruação, ou mesmo caso o

freático esteja abaixo do túnel, que portanto pode ser atingido antes de detectado

pelo piezômetro

o Aplicação de mantas geotêxteis. Rotina realizada caso haja constatação quando da

rotina anterior.

o Vistoria dos Postos de Abastecimento. Rotina independente das demais, que tem

por objetivo recadastrar os Posfos e aferir o grau de risco atribuído a cada locat.

Ainda, de acordo com o grau de risco do loca[ foi definida a frequência de aplicação de

cada rotina, como será abordado nos sub-itens relativos às frequências.

A metodologia de cada rotina está explicitada, a seguir.
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5.1 Medidas de Produto em Poços de Obseruação (Piezômetros)

5.1.1 Objetivo

Esta Rotina tem como objetivo as atividades de monitoramento, atnvés de medidas de

nlvel de prcduto sob¡edrenante no aqülfero nos piezômetros instalados nos locais

indicadc's confo¡me rccomendações descnfas nos rclatóríos modula¡es individuar's dos

posfos, de acotdo coln seus n'scos finais ponderados.

5.1.2 lntrodução

A gasolina, por ser uma mistura de composfos orgá nicos imiscível com a água, de

menor densidade que esta, ao atingir a supefficie do lençol freático passa a flutuar

soôre o mesmo e, excetuando-se raros casos, passa a fluir no mesmo sentido do fluxo

da água subtenânea.

A permeabilidade intrínseca do solo e os gradientes do locat serão responsáveis peta

velocidade do transpofte do contaminante nas águas subtenâneas ou pela sua

progressão sobre o lençol freático. As medidas de nível de produto podem ser

realizada.s de diversas formas, a saber:

Amostragem de água através de amostrador transparente, tipo pipeta, com válvula na

parte inferior do amostrador. Esta técnica não é recomendada, pois com pequenas

lâminas de produto (< 1 cm), a válvula só permitirá a entrada de tíquido após o

amostrador iá ter ultrapassado a lâmina de produto, mascarando portanto, a

amostragem.

Uma segunda técnica é a utilização de medidores de interface água-gasolina. Esfes

medidores são preclsos, captando lâminas da ordem de até 1 milímetro. A medição é

executada de acordo com a diferença de som emitido no meio água (som intermitente)

e produto (som contínuo).
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Uma terceira técnica, simples, porém eficaz, é a utilização de "pasta d'água". Trata-se

de um produto que tem sua cor alterada ao entrar em contato com a água. No entanto,

não altera sua cor na presença de gasolina, podendo-se assim deteminar a espessura

de produto no poço.

5.1.3 Metodologia

A verificação da presença de produto em poços de observação é feita através de um

medídor de nível d'água elétrico. Uma vareta de madeira de pequeno diâmetro (2,5

mm), do tipo vareta japonesa, com aproximadamente 40 cm de comprimento deve ser

fixada na parte terminal do medidor de nível d'água, conforme ilustrado na Figura 8.

- Vareta

Modídor da
N|vel D'Agua

Figura 8 - Vareta Permeável acoplada à Medidor Elétrico de Nívet D'Agua
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Após a fixação, a vareta deve ser parcialmente coberla com pasta d'água, em todo seu

comprimento. Executa-se a medida de nível d'água normalmente, inserindo-se o
medidor no poço de observação até ouvir-se o sinal característico (bip) Caso haja

produto no aqüífero, a espessura deste ficará indicada pelo umedecimento da madeira,

sem mudança de cor na pasta, conforme ilustrado na Figura g.

Poço

Pasta D'Água
Verde

Medidor de
Nlvat D'Agua

Lâmina de
Produto

_. _Pasta D'Á,gua
Lttás

Varcta
Umedecida

Figura 9 - Metodologia para Verificação de Presença de Combustívet através de
Pasta D'água
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Confirmada a prcsença de prcduto sobrenadante, deve-se avisar imediatamente o
posfo do qual o vazamenfo se originou e Cia. Distribuidora de combustíveis envolvidos

parc as devidas prcvidências de rccuperação.

Posteriormente segue-se roteiro da rctina de monitoramento 5.2, porém com

frcquência quinzenal, e 5.3, a partir da presença de prcduto no interior dos túneis.

5.1.4 Frequência das Atividades

Nos /ocars relativos aos posfos classifcados como de risco finat ponderado 2 2,5,

efetuar monitoramento mensal.

Nos /ocais rclativos aos posfos c/assficados como de risco final ponderado entre 1,5 e

2,5, efetuar monitoramento com frequência bimestrat.
a

Nos /ocars relativos aos posfos c/assficados como de risco finat ponderado <7,5,

efet u a r m o n ito ra me nto tri me stra I m e nte.

As dafas das atividades acima descrítas devem ser lançadas no banco de dados

gerado pelo Metrô, a partir dos esfudos realizados

5.2 Vistorias Regulares ao Longo das Linhas, em Locais Considerados como

de Risco.

5.2.1 Objetivo

Esta rotina de monitoramento tem como objetivo as atividades de yisfon'as regulares ao

longo dos t(tneis, em /ocais considerados como de risco, de acordo com as

rec o me n d ações descnlas nos re I ató ri o s i n d iv id u a i s m od u I a re s.
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5.2.2 lntrodução

Ao atingir a parede do t(tnel, a gasolina disso/ye a camada impermeabitizadora de fett¡o

e betume e infiltn-se pan o interior dp mesmo, comptometendo o funcionamento da

rede elétrica e colocando em rísco a vida dos usuários.

Ainda, mesmo não se confirmando prcsença de prcduto em poços de obseruação

(conforme ¡otina de monitonmento 5.1), eventualmente pode haver surgência de
produto no interior do t(tnel, devido à pluma de contaminação já ter ultrapassado o

ponto de obseruação e cessado o vazamento, ou ainda caso o freático esteja abaixo

da cota do túnel, este podendo então ser atingido antes.

5.2.3 Metodologia

Esta rotina resume-se apenas à uma vistoria smples nos /ocais classificados como de

Rlsco. Uma vez detectada a presença de produto, aplica-se a Rofin a de Procedimento

5.3 (Apliëação de Mantas Absoruentes).

5.2.4 Frequência das Atividades

Nos /ocais relativos aos posfos c/assrTicados como de risco fínat ponderado > 2,5,

efetu a-se monitoramento mensal.

Nos /ocars relativos aos posfos c/assificados como de risco finat ponderado entre 1,5 e

2,5, efetua-se monitoramento com frequência bimestrat.

Nos /ocais relativos aos posfos c/assrÏrcados como de risco finat ponderado menor que

1,5, efetua-se monitoramento trimestralmente.

As dafas das atividades acima descritas devem ser lançadas no banco de dados

gerado pelo Metrô, a partir dos esfudos realizados.
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5.3 Aplicação de Mantas Geotêxteis Absolventes

5.3.1 Objetivo

Esta ¡otina de monitonmento tem como objetivo as atividades de remediação, attavés

de aplicação de mantas geotêxfeis aösoruentes em locais de surgência de produto nas

paredes dos t(tneis do Met¡ô.

5.3.2 lntrodução

Como mencionado na Rotina de Monitoramento no 6.2, ao atingir a parcde do t(tnel, a

gasolina drsso/ve a camada impermeabilizadora de fettro e betume e infíltra-se par€ì o

interior do mesmo, comprometendo o funcionamento da rede etétrica e colocando em

risco a vida dos usuários. As técnicas de recuperação a partir da superfície podem não

ser sufcrentes, uma vez que grande parte do produto fica retida no solo (fase soruida),

sendo liberada lenta e gradativamente. Po¡tanto, a apticação de manfas aösoryenfes

no interior do túnel, uma vez detectado o vazamento, é fundamental. As mantas

absoruentes de hidrocarbonefos e produtos químicos absoruem hidroca¡bonefos

denamados na água ou so/o e ainda formam uma eficiente baneira contra o
espalhamento do produto, mesmo quando atingido o grau de saturação. tJm resumo

técnico das referidas manfas geotêxteis encontra-se na página seguinte.

5.3.3 Metodologia

As mantas apresentam diversas dimensões. Contudo o materiat de confecção é é de

fácil manuseio. Portanfo esfas devem ter seu formato adequado as características do

vazamento. A aplicação na parede do t(tnel ou local de aparecimento de produto

(caixas de inspeção, condufos de ventilação etc.) deve ser feita de modo apenas a

deixar a manta em contato com o produto até atingir-se o grau de saturação, quando

então devem ser espremidas para recuperação de produto e reaplicadas enquanto

houver surgência de produto.
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Mesmo após o esgofamento de prcduto, as vistorias no locat devem continuar

esporcdicamente, uma vez que, como foi díto anteriormente, a liberação de prcduto a

partir da fase soruida é lenta e gradual.

IJm ¡esumo das características técmcas das mantas geotêxteis absoruentes esfá

ilustrado na Tabela 10.

Tabela 10 - Características Técnicas de Mantas Geoúéxfeis

Ptodutos Taxa de Absorção Exemplo de Apllcação

Anlllna 3,2

Produto: Diesel

Taxa de Absorçâo: 19,1:1

Peso da manta = 4Og

Absorçáo Total: 40
764 g/pc

19,1

Produto: G¡solina

Taxa de Absorção: 20,4

Peso da manta = 409

Absorçëo Total: 40
816 g/pc

19,1

Benzeno 75,1

Acebto de Butlla 73,7

fstacloralo de Carbono 78,9

Clotobenzeno 8,7

Clotofo¡mlo 9,3

Cyclohexano 15,8

Dlesel 18,7

Gasorrn¿ 20,1

Methyl methacrylato 8,7

úonoethylamlna 72,5

|lltrcbenzeno 11,5

Nlttotolueno 11,8

Estircno 3,7

îtonoclorcto Sulîu¡lco 20,3

Chumbo tet¡a,etllico 1,7

Tolueno 16,6

f rlchloroethyleno 21,7

Aceteto de Vlnlla 13,3

Xllenos 14,8
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5.4 Vistorias dos Postos de Abastecimento

5.4.1 Objetivo

Esta ¡otina de monitoramento tem como objetivo as atividades de rcavatiação cadastrat

dos posfos de abastecimento considerados como de rísco, a paftir das ¡ecomendaçöes

descnfas nos ¡elatóríos individuais modula¡es.

5.4.2 lnirodução

De acordo com os dados cadastrais e operccionais dos posfos, esfes fo¡am

classificados segundo um grau de risco. Contudo, algumas medidas operacionais

podem ser tomadas para minimizar as possib ilidades de vazamento ou então acelerar

sua detecção, minimizando os efeifos e consequentemenfe os n'scos para o Metñ.

Tais medidas, entre outras, incluem, medidas de nível de produto nos tanques

(diárias), descarga selada de combustível, fesfes de estanqueidade, srsfemas de

proteção e detecção etc. Além do cuidado na estocagem do produto, deye-se atentar

também para o escoamento da água de lavagem e demais efluentes gerados no posto,

uma vez que a infiltração desfe materíal no solo pode causar um impacto, mesmo que

de menores propotções, se comparado ao de um vazamento de combustível.

5.4.3 Metodologia

Esta rotina resume-se basicamente em reavaliar as condições de operação dos posfos

segundo as recomendações descnTas nos relatórios individuais modulares. A

reavaliação deve ser feita apenas aplicando-se o questionárío já efetuado no início dos

trabalhos (ver Anexo 2), recadastrando os dados no banco de dados para comparação.

5.4.4 Frequência das Atividades

Esta rotina deve ser realizada semestralmente, salvo aparecimento de produto nos

poços de obseruação, quando então, o posto e Cia. Distribuidora devem ser aylsados

imediatamente.
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6. LegislaçãoExistente

No Municlpio de São Paulo, os órgãos,responsâveis peta fiscatização são a CEIESB e
o CONTRU.

A legislação b¡asilei¡a especÍfica sobre o assunfo resume-se a algumas nornas
técnicas editadas pela ABNI - Assocração Brcsiteria de Normas Técnicas, a saber:

,\lB 98 - "Amazenamento e Manuseio de Líquidos lnflamáveis e Combusflyeis"

NB 190 - "Fabricação e lnstalação de Tanques Subferräneos para Posfos de Seruigo

de Distribuição de Combustíveis Líquidos"

^rAR 
7505 - "Armazenamento de Petróteo e seus Derivados Líquidos e Atcool

Catburante".

wBR 13312 - "Construção de Tanque Atmosférico Subtenâno em Aço-Carbono"

wBR 13781 '"lnstalação de Tanque Atmosférico Subtenâneo em Posfo de Seruiço"

^rBR 
13782 - 'sisfema de Proteção Extema para Tanque Atmosférico Subtenâneo em

Aço Carbono e suas Tubulações, para posfos de Seruigos,,

^tBR 
13783 - "lnstalação Hidráutica de Tanque Atmosférico Subtenâno em Aço-

Carbono, em Postos de Seruigo"

^rAR 
13ì84 - Detecção de Vazamentos em postos de Seruþo,,

^tBR 
13785 - "Construção de Tanque Atmosférico Subtenâno em Aço-Cafuono ou Não

Metálico de parede Dupla, em Postos de Seruþo"

^fBR 
13786 - 'Se/egão de Equipamentos e Sisfema s para tnstatações Subferrá neas de

Combustíveis em Posfos de Seruþos"

,VBR 13787 - "Controle de Estoque nos Sisfemas de Armazenamento Subterrâneo de

Combustíveis em Posfos de Seruþos"
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NBn 13788 - "Proteção Catódica nos Sisfemas de Armazenamento Subterrâneo de

Combustíveis em Posfos de Seruiços"

NBn 13212 - 'Tanque Subtenâneo de Resina Termofixa Reforçada com Fibras de

Vidro par.a Armazenamento de Combustíveis Líquidos"

NBR 13220 - "Manuseio e lnstalação de Tanques Subterrêneos de Resina Reforçada

com Fibras de Vidro para Armazenamento de Combustlveis Lfquidos"

Ainda, a legislação Municipal cita alguns artigos relacionados ao assunto, no caso:

'.ei 8266 de 1975, "Código de Edificações do Município de São Paulo"

Lei 997, de 1976, aprovada pelo Decreto 8468, que dispõe sobre o "Controle da

poluição do meio-ambiente".

Proieto de Lei (PL) ns 735, de 1995, publicado no DOE de 29/09/95 - Dispõe sobre a
"Prevenção e o controle da poluição do meio ambiente provocada por vazamento de

combustíveis em posfos de revenda".

Portaria ne *I6/CEHAB. G, de 1995, publicado no DOE de 23/12/95 - Dispõe sobre a

"Obrigatoriedade de execução de fesfes de estanqueidade anualmente em todos os

tanques de abastecimento subterrâneos dos posfos de seruiço".

7. Apresentação de Resultados Localizados

Nesfe item são apresentados os resultados gerados pelos Relatórios lndividuais

modulares dos locais LO 022, NS 034 e MO 010. Estes locais foram escolhidos para

ilustrar os resultados apresentados nos 75 relatórios gerados, por apresentarem

peculiaridades em relação aos fatores considerados. O local relativo ao posto LO 022

apresenta grau de risco máximo. O local relativo ao posto NS 034 apresenta um grau

de risco médio, apesar de apresentar baixo risco no condicionante geológico-

hidrogec!ógico e o local relativo ao posto MO 010 apresenta um risco final alto apesar

de apresentar médio risco geológico-hidrogeológico, como será exposfo à seguir.
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7.1 Relatório Individual Modul ar LO-022

7.1.1 Objeto

O objeto do prcsente t¡abalho é o ¡etatório individuat modular do Auto Posfo Vita Azul

Ltda, situado na R. Márío de Andrade, 524.

7.1.2 Objetivo

Seu obietivo é a análise e interprctação dos dados obfidos nos levantamentos dos

itens refercntes ¡i dados operccionais do posto, geotogia e geotecnia, hidrogeologia,

inteûe¡ências (águas pluviais, esgofo, tubutações, etc.), e aspectos consfrutivos de

rnferesse das instalagões do Metrô.

7.1.3 M.etodologia

Os trabalhos foram realizados de um modo seqüencial, a partir do levantamento de

dados referentes aos aspecfos construtivos e caracterisficas operacionais do posfo.

A seguir foi realizada uma análise dos dados geotógico-geotécnicos e hidrogeológicos,

a partir das sondagens SP-551 e SP-552, obtidas no acervo técnico do Metrô.

As análises de intefferências foram feitas com base nos levantamentos cadastrais

fomecidos pelo Metrô, e levantamentos de campo efetuados na área próxima ao posto.

Cada aspecto mencionadofoi analisado e c/assificado de acordo com o grau de risco

que represenfa individualmente. O cruzamento das análises configura o grau de risco

do Posto em relação âs rnsfa/ações do Metrô. Na Figura 10 encontra-se a tocatização

do Posto, êffi planta, com a direção e sentido estimado de fluxo de um provável

vazamen,to e também a simulação, em segão, do comportamento ve¡tical do produto

deconente do vazamento.
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7.1.4 Resultados Obtidos e Avaliação lndividual

O Auto Posto Vila Azul está situado à R. Márío de Andrade, 524, no bai¡to da Bana
Funda. O posfo dista cerca de 20 metros da tinha do Metrô, que nesfe trecho é
subtenâìpa.

7 .1.4.1 Dados Operacionais

O propríetário deste posto não foi tocatizado apesar de várias visifas ao local e
contatos telefönicos. Portanto, por medida de seguranga esfe posfo será cons ide¡ado
como sendo de alto nsco (4) para as insfalações do Metrô. Assim que forem oôûdas as
informações necessárias, esfe aspecto deverâ ser reavaliado.

7.1.4.2 Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia

O maciço soöre o qual se localiza o posto é constituído por sedimentos terciários da
Formação São Paulo. lniciatmente ocone uma camada de ateno de aproximadamente
3 metros de espessura, seguindo-se uma camada de argita atenosa com 2 metros de
espess¿i.'.3 e um nível de areia argilosa com espessura de 1 metro. Abaixo desfe,
ocoffe uma camada de argila s/fosa com espessura mínima de 1g metros. O nívet
d'água encontra'se a uma profundidade de cerca de 4 metros (cota 792,2 m), sendo
que o topo do túnel está próximo à cota 727 m.

O maciço se apresenta relativamente heterogêneo e anisotrópico e a migração de um
eventual vazamento de produto se daria verticalmente, através da zona não saturada.
Como o material que constitui esfa zona (ateno) apresenta características
hidrogeológicas muito variáveis, não se pode estimar a velocidade de infittração de um
eventual vazamento de combustívet. Contudo, pode-se afirmar com relativa segurança
que esta velocidade é superior às velocidades normalmente encontradas na maioria
dos sedimenfos terciários da Formagão São Paulo. .Na zona saturada, o ftuxo é
horizontal e possui sentido predominante oesfe. O gradiente hidráutico máximo

estimado. na direção de fluxo é da ordem de 0,15. Poftanto, uma vez na zona saturada,

o produto flutuaria sobre o lençol freático, constituindo asslm a chamada fase livre da

contaminação, que migraria conforme as condições naturaLs de fluxo locat.
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Segundo as condições mais crlticas encontradas na zona saturada, (Condutividade

Hidráulica = 10-4 cm/s; Porosidade Efetiva = 15/o e Gradiente Hidráulico = 0,15) a
velocidade máxima espercda para o contaminante sería g,64 cm/dia.

O fluxo, a partir do momento que o'vazamento atingir o nlvel d'água deve ter um
sentido predominante oeste, ou seja, seguindo paralelamente à tinha do Metrô situada

a norte Ce posto.

Os fÚnerb do Met¡6 mais próximos esfão siÍuados a cerca de 20 metros a norte do
posfo, a uma profundidade de cerca de 5 met¡os. Como o nÍvel d'água tocat está
situado a celca de 4 metros de profundidade, é possível que se tenha um contato entre
a superflcie do nível d'água e a supertície do t(tnel, principatmenfe se levarmos em

conta as variações sazonais do nível d'água. Este fato é de extrema importância, uma
vez que o prcduto vazado acumula-se soöre o tençot freático e somente atingirá a
parede do tunelnos casos em que esfa esfiyer em contato direto com o nlvet d'água.

Outro aspecto que devernos considerar é o efeito provocado pela presença do túnet

dentro do aqüíferc. De fato, este constitui um caminho preferencial para a percotação

da água subtenânea, provocando um aumento local na condutividade hidráutica que

pode ocasionar rebaixamentos no nível d'água capazes de deftetir o fluxo em direção

ao Metrêi. Como o trecho do Metrô mais próximo ao posto está a cerca de T0 metros de

distância, este efeito dificitmente sena capaz de alterar o gradiente próximo ao posto.

A predominância de ateno e de material areno.so na pafte superíor do aqüífero reduz

muito a capacidade de retenção do mesmo. Atém disto, este material apresenta
normalmente uma condutividade hidráulica mais elevada do que a encontrada nos

sedimenfos argilosos da Formação São Paulo, representando um aumento na

velocidade de percolação da água subtenânea. A pequena distância entre o posfo e os
túneis (cerca de 20 metros) facilita ainda mais a chegada de um eventual vazamento

aos tuneis do Metrô.

Portanto, esfe posfo enquadra-se numa situação de atto risco (4) em relação ao Metrô.
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7.1.4.3 lnterferências

Segundo levantamento efetuado, as principais inteíerêncras prese ntes na ârea são

uma galeria de âguas pluviais coy diâmet¡o 0,80m e dutos da IETESP e
ELETROPAULO. Esfas interferêncr,as sifuam-se junto à catçada da rua Mário de

Andrade e encont¡am-se pñximas à supeñcie. Como o nível d'água tocat encont¡a-se

a cerca de 4 metros, esfas interfe¡ências podem ser atingidas em caso

de vazamento, uma vez que esfão situadas pñximas â esfa cota.

Nesfe c?so, é possível que haja uma redução no tempo entre o momento do

vazamento e a chegada nos túneis, já que nesfe caso as interfe¡ências atuariam como

drenos, conduzindo mais rapidamente a pluma de contaminação.

Poftanto, as inbrterências podem contríbuir para o aumento do risco desfe posto em

relação ao Metrô.

7.1.4.4 Aspectos Construtivos

Nesfe trecho o método construtivo empregado foi o de vala a céu abe¡to que envolveu,

entre outras, as efapas de interdição do local, abe¡tura da vala, escoramento, remoção

do material, concretagem e reatero. Em muitos /ocais, as esfaca s utitizadas na fase de

construção foram removidas, ê o seu espaço foi preenchido por outro materiat. Esta

prática, dependendo das características do materiat de preenchimento, pode gerar

dufos veçticais, com alta condutividade hidráulica, capazes de levar o produto originado
por um eventual vazamento diretamenfe aos túneis do Metrô, mesmo em condições
geologicamente favoráveis à contenção desfe vazamento. Portanto, quanto aos

métodos construtivos, esfe local pode serconsrderado de alto risco (4) para o Metrô.

7.1.5 Conclusões

A análise dos diversos parâmetros acima possibilita uma caracterização prévia da área

das vias do Metrô próximas ao Auto Posfo Vila Azul Ltda.O aspecfo operacionat foi

considerado como de alto n'sco. Os aspectos construtivos do Metrô são bastante

desfavoráveis em caso de vazamento.
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Quanto aos aspectos geológicos, geotécnicos e hidrcgeológicos, a á¡ea apresenta

caracterlsticas altamente desfavo¡áveis à contenção de um vazamento, principalmente

pela presença de ateno, prcsença de camada arenosa e proximidade do posto em
relação ao Metrö. Além disto, as inbrte¡ências da á¡ea podem aumentar a velocidade
da contaminação em dircção ao Metrô.

7.1.6 Recomendações

De aco¡do com o ¡esultado obtido na análise de risco desfe posto, as medidas a serern

tomadas são:

- lnstataÇão de poços de monitoramento de aqülfero freático em locais a interceptarcm

o fluxo definido.

' Realização de medidas de nível d'água e de produto nos poços instalados ou já
exisfenfes no local, conforme descrito na Rotina de Monitoramento 4.1.

- lnspeção dos t(tneis do Metrô próximos ao local do posto para identificação
possíve/ aparecimento do produto no seu interior, conforme descrito na Rotina

Monitoramento 4.2.

- Caso se confirme a presença de produto nos túneis, deve-se proceder a apticação de

mantas geotêxteis para a absorção do produto surgente, conforme especificado na

Rotina de Monitoramento 4.3.

' Vistona das instalações do posto, com preenchimento do questionário especifico,

conforme descrito na Rotina de Monitoramento 4.4.

7.1.7 Referências

São referêncras ainda para este relatório os segurntes documenfos técnicos do Metrô::

' Cadastro de informações individuais, sondagens SP-551 e SP-552, desenhos
DE 3.06.01.00/3C3-002 e DE 3.06.01.00/5D2-003.

As Figura 11 e 12, ilustram a localização em planta e seções transversat e tongitudinal,

respectivamente.

de
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7.2 Relatório Individual Modular NS-034

7.2.1 Objeto

O obieto, do prcsente t¡abalho é o ¡elatório individuat modular do Posto de Seruiços

Geneb¡a.

7.2.2 Objetivo

Seu obietivo é a análise e interpretação dos dados oöfidos nos levantamentos dos
ifens ¡eferentes aos dados operacionais do posto, geotogia e geotecnia, hidrcgeologia,

interferências (âguas pluviais, esgoto, tubutações, etc.), e aspectos consfrutivos de

rnferesse dos t(tneis do Metrô.

7.2.3 Metodologia

Os trabalhos foram realizados de um modo seqüencial, a partir do levantamento de

dados referentes aos aspectos construtivos e características operacionais dos posfos,

cuio caQastro de informações S/SPO (Sistema de Gerenciamento de posfos de
Combustíveis) encontra-se no Anexo 2. A seguir foi reatizada uma análise dos dados
geológico-geotécnicos e hidrogeotógicos, a pañir das sondagens SP-343 e Sp-344.

A anâlise de interferêncras e dos métodos construtivos foi feita com base nos
levantamentos cadasfrar.s fomecidos peto Metrô.

Cada aspecto mencionado foi analisado e classificado de acordo com o grau de risco
que represenfa individualmente. O cruzamento das análises configura o grau de risco
do Posto em relação aos túneis do Metrô. Na Figura 13 encontra-se a tocalização do
posto, em planta, com a direção e sentido estimado de fluxo de um provável

vazamento e também a simulação, em seção, do comportamento veftical do produto

deconente do vazamento.
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7.2.4 Resultados Obtidos e Avaliação lndividual

O Posfo de Seruiços Genebn esfá sifuado na r. Fagundes Fitho, 145, no bairrc da

Sa(tde. Os fúners do Metrö mais próximos esfão tocalizados a aprcximadamente 100

met¡os segundo um rumo oesfe, a uma profundidâde de cerca de 6 metros.

7.2.4.1 Dados Operacionais

A ficha'cadastrcl individual encont¡a-se no Anexo 2. A análise dos dados obtidos

configun um grau de risco médio (3) para o ¡eferido posfo. O gerente que fomeceu as

informações desconhece a idade dos tanques e também näo saöe afi¡mar se já foifeito
algum fesfe de estanqueidade. Como o posto oper€, a cerca de 27 anos, é possível que

iá haia tanques com a vida util esgotada. O volume de prcduto nos tanques é aferido

com sistema eletrônico TELEMED, diariamente.

A descarga selada efetuada no posto evita perdas de produto durante cada operação.

O óleo resultante da troca de óteo é guardado em tambores e posteriormente

revendido à firmas especializadas. A água utitizada na lavagem de veículos é

conduzida ao esgofo. As demais insfa/ações do posto, inclusive o pavimento,

encontram-se ern bom estado.

7.2.4.2 Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia

O maciço sobre o qual se encontra o posfo apresenta uma camada de argita silto

arenosa com consistência mole a média e espessura em tomo de 12 metros, seguido

de uma camada de argila s/fosa com lentes arenosa s e cerca de g metros de

espessura. Logo abaixo, femos uma camada de areia argilosa com no mínimo 3 metros

de espessura. O nível d'água esfá a aproximadamente I metros de profundidade,

próximo à cota 795m.

O posfo esfá sifuado a uma distância de aproximadamente 100 metros ern relação ao

túnel do metrô. O fluxo da água subtenânea segue um rumo /esfe, enquanto o tunel do

MetrÔ esfá sifuado a oesfe do posto e, portanto, a pluma de contaminação deve

afasfar-se dos tuneis.
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As caracterisfibas do maciço minimizariam um eventual vazamento. O pacote argitoso
apresentado pelo maciço possui um alto coeficiente de retenção, alta consisfén cia, e
baixa permeabilidade, o que confete um alto tempo de contato ent¡e o contaminante e
o solo, favo¡ecendo os fenômenos de sorção (adsorção em conjunto com absotção),
biodegrcdação e filtração mecânica.

Em caso de vazamento, o produto migraria verticatmente peta zona não satu¡ada, até
atingir o aqüffero, quando então teria um rumo /esfe. Assumindo-se as condições de
fluxo mais crfticas possivers (Condutividade hidráutica máxima = 10-6 cm/s e
Po¡osidade efetiva mínima = îyo), a percotação do produto por uma camada de argila
silto a¡enosa em condições de saturação ocorreria a uma vetocidade máxima de 1,73
cm/dia, o gue confere um grande tempo de permanência do produto no so/o,
favorecendo a soryão do produto.

Na zona saturada, o fluxo é horizontat e possui sentido predominante oeste. O
gradiente hidráulico máximo estimado na direção de fluxo é da ordem de 0,15.
Poftanto, uma vez na zona saturada, o produto ftutuaria sobre o tençol freático,
constituindo assim a chamada fase livre da contaminação, que migraria conforme as
condições naturais de fluxo locat. Segundo as condições mars crlticas encontradas na
zona saturada, (Condutividade Hidráulica = 10-6 cm/s; Porosidade Efetiva = 5o/o e
Gradiente Hidráulico = 0,15) a velocidade máxima esperada para o contaminante seria
0,259 cm/dia. O nível d'água no local encontra-se aproximadamente entre as cofas da
óase e do topo do t(tnet e, portanto, êffi contato direto com este. Esfa situação é
bastante desfavorável pois permite o contato entre a fase tivre de uma eventual ptuma

de contaminação e o tunel propriamente dito. O Posto está tocatizado a cerca de 100
metro das insfalagões do Metrô, numa área onde o fluxo da água subtenânea é
praticamente oposto ao sentido dos túneis. Atém disto, este fluxo é marcado por um
gradiente hidráulico relativamente atto que dificitmente seria alterado pela presença de
utilidades ou do próprio t(tnel. Este fato, associado à grande distância entre o posfo e
os fÚners e às caraterísticas favoráveis do maciço, reduzem significativamente o risco
em caso de vazamento.
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Po¡tanto, do ponto de vista geológico e hidrogeológico, esfe posfo pode ser

enquadrado no grau de risco muito baixo (1) parc o Metrô.

7 .2.4.3 lnterferências

Segundo o levantamento cadast¡al fomecido pelo Metñ, nesfa área não ocoÍem

utilídades gue possam inþrterir no fluxo de um eventualvazamento.

Poñanto, esfe posfo pode ser enquadrado no grau de risco muito baixo parc as

instalaçöes do Metrô.

7.2.4.4 Aspectos Construtivos

Nesfe trecho o método construtivo emprcgado foi o de vala a céu aberto que envolveu,

entre outras, as efapas de interdição do local, abertura da vala, escoramento, remoção

do material, concretagem e reateno. Em muitos /ocals, as esfacas utitizadas na fase de

construção foram removidas, ê o seu espaço foi preenchido por outro materíal. Esta

prática, dependendo das características do material de preenchimento, pode gerar

dufos verticais, com alta condutividade hidráutica, capazes de levar o produto originado

por um eventual vazamento diretamenfe aos túneis do Metrô, mesmo em condições

geologicamente favoráveis à contenção deste vazamento.

Po¡tanto, quanto aos métodos construtivos, este local pode ser considerado de atto

risco (4) para o Metrô.

7.2.5 Conclusões

A análise dos parâmefros acima possibilita uma caracterização da área dos tuneis
proximos ao Posfo de Seruiços Genebra.

Os dados cadastrais do Posto configuram um risco medio de vazamento já que os

tanques, embora com idade ignorada, são controlados eletronicamente.

Os aspecfos consfrutivos do t(tnel no local (VCA) caracterizam um grau de risco

elevado, pela remoção do so/o e posterior reateno.
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Não há 'ut¡lidades presenfes na árca gue poss am interferir no fluxo de um eventual
vazamento.

Quanto aos aspectos geológicos, geotécnicos e hidrogeotógicos, a ârea aprcsenta
características favoráveis à contenção de um vazamento.

7.2.6 Recomendações

De acordo com o rcsultado obtido na análise de risco desfe posto, as medidas a sere/n
fomadas são;

- Caso existam pogos de obseruação já instalados no local, realizar medidas de nÍvel
d'água e de produto, conforme descrito na Rotina de Monitoramento no 4.1.

- lnspeçfo dos túneis do Metrô próximos ao local do posto para identificação de
possíve/ aparecimento do produto no seu interior, conforme descrito na Rotina de
Monitoramento no 4.2.

- Caso se confirme a presença de produto nos túneis, deve-se proceder a apticação de
mantas geotêxteis para a absorção do produto surgente, conforme especificado na
Rotina de Monitoramento no 4.3.

- Vistoria das insfalações do posto, com preenchimento do questionário específico,
conforme descrito na Rotina de Monítoramento no 4.4.

7.2.7 Referências

São referências ainda para este retatório os seguintes documenfos técnicos do Metrô::

- Cada-lr- de informaçdes individuais, sondagens SP-328 e SP-32g (documentos do
aceruo técnico do Metrö), desenhos 400-C/083, 084-D/001 e 085-J/2Ol (documentos

do aceruo técnico do Metrô

A Figura 13, Figura 14 e Figura 15 itustram a locatização em ptanta e seções

transversal e longitudinal, respectivamente
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7.3 Relatório Individual Modular MO-010

7.3.1 Objeto

O objeto do prcsente ¡elatório é o rclatórío individual modular do Auto Posfo Cardeal,

situado na Avenida Doutor Amaldo no 953, esquina com a Rua Silvio Sac¡amento.

7.3.2 Objetivo

Seu objetivo é a análise e interpretação dos dados obfidos nos levantamentos dos

itens rcferenfes à dados operacionais do posfo, geologia e geotecnia, hidrogeologia,

inbrterências (águas pluviais, esgoto, tubulações, etc.), e aspectos consfrutivos de

ínferesse dos t(tneis do Metrö.

7.3.3 Metodologia

Os trabalhos foram realizados de um modo seqüencial, a partir do levantamento de

dados referentes aos aspectos construtivos e características operacionais dos posfos,

cuio cadastro de informações enconfra-se no Anexo 2. A seguir foi realizada uma

análise dos dados geológico-geotécnicos e hidrogeotógicos, a paftir do desenho DE-

2.06.00.00/6C3-002 - "Perfil Geotécnico - Planta de Situação".

Seguirarr-se a análise de inþrterências a paftir de levantamentos de campo e da

análise do desenho DE-2.06.02.00/5D2-002 e das caraterísticas do método construtivo

empregado no local, através do documento "Linha Vita Prudente Vita Madalena - Obra

do Trecho Paulista".

Cada aspecfo mencionado foi analisado e c/assrÏicado de acordo com o grau de rísco

que represenfa individualmente. O cruzamenfo das análises configura o grau de risco

do Posto em relação aos túneis do Metrô. Na Figura 16. enconfra-se a locatização do

Posfo, em planta, com a direção e sentido estimado de fluxo de um provável

vazamento e também a simulação, em segão, do comportamento vertical do produto

deconente do vazamento.
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7.3.4 Resultados Obtidos e Avaliação lndividual

O Auto Posfo Cardeal está situado à av. Dr. Amaldo, 953, no baino do Sumaré. Os

t(tneis do metrô distam cerca de 20 melros do posto, segundo um rumo noñe-noroeste

e esfão a uma prcfundidade de cerca de 10,5 metros.

7.3.4.1 Dados Operacionais

A análise dos dados oôfidos de acordo com a ficha cadasfäal desfe posfo confîgurcm

um grau de risco alto (4) para o ¡eferido posfo. O principal fator determinante é a idade

dos tanques ignorada pelo prcprietário, não tendo oco¡rido troca de tanques desde a
aquisiçãs do posto, oconida à 18 anos; Portanto, os tanques encontram-se com sua

vida (ttil (15 anos) iá esgotada. Além disto, a descarga normal efetuada no posto está

suieita a pequenos vazamentos. O volume de produto nos tanques é aferido
diariamente pelo sr.sfema eletrônico TELEMED. O úttimo fesfe de estanqueidade foi
feito em 04/92 (informação obtida no primeiro semesfre de g5), devido a uma

reclamação do próprio Metrô, não tendo srdo constatado nenhum vazamento nos

tanques ou linhas.

7.3.4.2 Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia

O maciço soöreposfo à área do referidoposfo apresenta uma camada de ateno de
aproximadamente 1,5 metros, segurndo-se um pacote de argita s/fosa arenosa
vermelha com consistência média a rija, seguido de uma camada de argita s/fosa
arenosa vermelha, riia a dura, onde encontra-se o túnet do Metrô. A partir de 1g m
(cota 796,5 m aproximadamente) ocoffe uma camada de argita sl/fosa arenosa
variegada, rija a dura.

O nível d'água no local encontra-se à aproximadamente 18,50 metros (cota 7g7 m),

sendo que o topo do túnel está na cota BÌs m aproximadamente.

O maciço se apresenta heterogêneo e anisotrópico. Contudo, a migração de um

eventualvazamento de produto se daria verticalmente, através da zona não saturada.
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U", 
"onaiçøes 

mais críticas, fo¡am assumidos os segurnfes dados: Pa¡a a camada

argilosa superior, Po¡osidade Efetiva mlnima (nef¡ = l0%o, Condutividade Hidráutica

máxima (K) = 10-6 cm/s, gradiente = I (vertical). E para as camadas a4gilosas

inferíorcs, de consisféncia rija a dù¡a, Po¡osidade Efetiva mínima (ne1 = So/o,

Condutividade Hidráulica máxima (K) = 1O-7 cm/s, gradiente = 1 (veftical).

Considercndo-se que um vazamento provocaria uma satu¡ação do soto imediatamente

abaixo do ponto de vazamento (também uma condição crÍtica), a velocidade estimada
parc o fluxo descendente sen'a de 0,864 cm/dia na camada superior de consrstência

média a riia e 0,173 cm/dia nas camadas inferiores, de consisféncia rija a du¡a.

O sentido de fluxo subtenâneo naturat é sut- sudesfe, praticamente oposto ao sentido
do tÚnel do Metrô. Desta forma, quando o contaminante atinge o nlvel f¡eático, passa a
fluir segu.ndo o fluxo natural, distanciando-se da obra. Contudo, a presença de um duto
de ventilação que avança pela rua S/vio Sacramento conforme seção esquemática

anexa, pode provocar alterações no fluxo local, gerando um rebaixamento capaz de

confinar o produto oriundo de um eventual vazamento. Esfe duto está instatado muito
próximo à ârea do posto ( vide Figura 16), representando uma estrutura de grande

importância no contexto de um vazamento de combustível.

Na zona não saturada, o duto atuaria como um caminho preferencial de percolação,

aumentando bastante a velocidade de migração veñical do produto e

conseqüentemente diminuindo o tempo necessán'o para a contaminação atingir o
lençol freático. A base do duto encontra-se abaixo do nívet do tençot freático local,
gerando uma zona de condutividade hidráulica mais alta, aumentando a vetocidade de

fluxo e prcvocando um rebaixamento tocat do nível d'água. Este rebaixamento pode

provocar uma inversão local do fluxo subtenâneo e, nesfe caso, oconeria um acúmulo

de produto junto ao tunel do metrô, gerando uma situação de alto risco. Po¡tanto, do
ponto de vista geológico, geotécnico e hidrogeotógico, este posfo configura um risco

médio (3) para os fúneis do Metrô, em caso de vazamento.
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7 .3.4.3 lnterferências

As prinòipais interterências obseruadas a partir da anátise do desenho DE-
2.06.02.00/5D2-002 são uma linha da SABESP a que passa ao longo da Av. Dr.
Amaldo e uma linha de âguas pluviais, tocatizada parctetamente a Av. Dr. Amaldo, no
seu canteiro cent¡al, a uma profundidade máxima de 1,5 m.

Esfas inþrteÊncias esfão sifuadas acima da cota da öase dos tanques de
armazenamento subtenâneo e, poftanto, não são importantes no caso de um eventual
vazamento de prcduto, configurando um risco muito baixo parc as tinhas do Metrô.

7.3.4.4 Aspectos Construtivos

O posto está localizado proximo a estacionamento de trens situado entre as esfagões
Clínicas e Sumaré. Esfe trecho foiconstruído com a utitização do proce.sso 'WAIM,,.

O proie!= do estacionamento entre as esfagõ es Ctínicas e Suma ré foi concebido como
uma grande cavidade, a ser executada em ,NATM", formada de dois túneis
geminados. Cada um dos túneis comporta duas vias permanentes. O projeto adotado,
considerando-se a excepcionat quatidade geotécnica do maciço para apticação do
"NATM", inclui

i escayagão da abóbada no tunel I

.- escavação de um rebaixo intermediário no túnel 1.

' execução do septo entre os dois túneis, seguida de certa distância pela escavação da
abóbada do t(tnel 2.

- escayação do rebaixo para inveñ dos dors tuneis.

- concr¿!¿gem do inve¡t dos dols túneis.

- concretagem da abóbada dos dors t(tneis.
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Na construção do t(tnel de ventilação da Rua Silvio Sacramento foram feifos dois

t(tneis supeiposfos da cavidade em direção ao cent¡o da Av. Dr. Amaldo. O t(tnel mais

alto foi rcvestido em chapas comtgadas ARMCO ("tunnel liners"), a exemplo de out¡os

pequenal túneis nesfe trecho, enquanto que o inferior foi executado em "NATM" da

forma habitual.

A existência deste duto adjacente à árca do posto representa uma situação de atto

risco (4) para as instalações do Metrô uma vez que, em caso de vazamento de

combustível no Auto Posfo Ca¡deal, a prcbabilidade de que este duto seja atingido é

muito elevada.

7.3.5 Conclusöes

A análise dos parâmefros acima possibitita uma caracterízação clara e segura da área

dos tuneis e do esfacionamento de trens, proximos ao Auto Posto Cardeal, na Av. Dr.

Amaldo.

Os dados cadastrais do Posto confîguram um grau alto de possibitidade de vazamento,

principalmente devido à idade avançada de seus tanques.

As interferência exisfenfes na área são basicamente sub-aflorantes, acima da cota
inferior dos tanques de armazenamento.

Os aspectos construtivos do t(tnel ('NATM") não são desfavoráveis, uma vez que o
revestimento é seqüencial à escavação.

Contudo, a presença do duto de ventilação, cuja abertura encontra-se adjacente à área

do posto, representa um fator potenciatmente de alto risco em caso de vazamento de

combustível no referido posto.

Quanto aos aspecfos geológicos, geotécnicos e hidrogeotógicos, apesar da

proximidade do posfo em relação a linha do Metrô, a área se mosfra bastante favorável

à conterryào de um eventualvazamento de produto por apresentar baixa condutividade

hidrétulica e alto coeficiente de retenção.
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Em caso de vazamento, o produto migrcria verticalmente pela zona não saturada, até

atingir o aqülfero, quando então teria um rumo su/ - sudoeste, que é oposto ao sentido

do t(tnel em rclação ao posfo. Contudo, a presença do duto de ventilação pode

provocar alteraçöes nesfa dircção de fluxo, conforme já foi explicado e, portanto esta

árca é considerada de alto risco.

As velocidades mâximas de percolação estimadas no item refe¡ente à hidrogeologia

podem ser significativamente aumentadas caso a contaminação alcance o duto de

ventilação.

O n'sco final pondercdo para este localfoi defînido como 3,4.

7.3.6 . Recomendaçöes

De acordo com o resultado obtido na análise de risco desfe posto, as medidas a serem

tomadas são:

- Caso existam poços de obseruação ou piezômetros já instatados no local, realizar

medidas de nível d'âgua e de produto, conforme descríto na Rotina de Monitoramento

no 4.1.

- lnspeção dos túneis do Metrô próximos ao local do posto para identificação de

possíve/ aparecimento do produto no seu interior, conforme descrito na Rotina de

Monitoramento no 4.2.

- Caso se confirme a presença de produto nos túneis, deve-se proceder a apticação de

mantas geot,êxteis para a absorção do produto surgente, conforme especificado na

Rotina de Monitoramento no 4.3.

- Vistoria das insfalações do posto, com preenchimento do questionário específico,

conforme descrito na Rotina de Monitoramento no 4.4
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7.3.7 Referências

São ¡eferências ainda para este relatorio os segurntes documenfos do aceruo técnico

do Met¡ô:

- Cadastrc de informaÇdes individuais

- Perfil Geotécnico e Planta dd Situação DE 2.O6.OO.OO/6C3-OO2

- Desenho DE-2.06.02.00/5D2-002 -intefferências

- Documento Técnico "Linha Vila Prudente - Vita Madalena Obra do Trecho Paulista".

A Figura 16, Figura 17 e Figura 18 ílustram a tocalização em planta, segão transve¡sal

e longitudinal, rcspectivamente.
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SENÏDO SI¡J|ULADO DE FLUXO DE VAZAMEÌ'¡TO

Figura 16 - Planta de Localização - Local MO-010 - sern escala

Poito .
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Flgura 17 - Seção Transversal - Local MO-010
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Figura 18 - Seção Longitudinal - Local MO-010
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8. Conclusões e Recomendações

Dentrc o 
"""opo 

os esfudos, ou se,¡ã, 75 tocais cadastrcdo.t se considentmos a

seguinte faixa de Risco Final, conforme definida na frcquência de apticação das rcfinas

de prccedimento, tercmos a seguinte situação esfafísfica de risco, conforme itustrcdo

na Tabela 11, abaixo

Tabela 11 - Situação Estatística de Risco para o Metrô

R SCO Hnh a liadal ena-O ntórlo Unha Lesfe-Oesfe Unha lìlo¡te-Søl

baixo (< 1,5) 13,36 o/o (2 locais) 45,5 % (10 locais) 23,7o/o (9locais)

médio(l,5<risco< 2,5) 33,3 Yo (S locais) 9,0 o/o (2 locais) 15,8 % (6locais)

alto (> 2,5) 53,3 o/o (8 locais) 45,5 % (10 locais) 60,5 o/o (23 locais)

Ainda, se consideratmos o traçado totat do Metrô, independente do trecho, teríamos

54,6%0 de locais com alto rísco, contra 28 o/o de tocais com baixo nsco e 17,4%o de

/ocar.s apresentando médio nsco, configurando uma situação que denota preocupação.

No entanto, dentre os 41 locais indicados como de alto nsco, 31 apresentam valores

atribuldo aos dados operacionais dos posfos, acima de 3, inclusive.

Paftindo'se do princípio que os dados operacionais são os mais facilmente
gerenciados, afravés da adoção de medidas conetivas relativas aos lfens tistados no

Anexo 2 ( Sisfema de Gerenciamento de Posfos de Combusfíveis - Cadastro de

lnformações lndividuais), essa porcentagem pode cair significativamente, um vez que,

conforme citado no item 1 - lntrodução -, o conceito fundamentat de avatiação de risco

esfá baseado em frés componentes essenclais: fonte, vetor e receptor.

Desfa forma, a prevenção do nsco esfaria sendo feita diretamente na fonte.

No aspectc relativo ¿is inbrterências, é imprescindivet a comunicação entre os
gerenciadores do banco de dados e as concesionárias, estabelecendo uma rotina de

monitoramento preventivo, através de vistorias regulares e medições de níveis de

explosividade ou presença de vapores orgânicos.
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No tocante ås cancterÍsticas flsr'cas natu¡ais do maciço (caracterlsticas geo-

hidrcgeológicas), que são preponderanfes na classificação do risco final, não há
openção física gue possa mitigar os efeifos negativos detectados.

Portanto, a instalação de piezômetrcs e seu frcquente monitoramento, conforme a
apticaçãò da rctina de prccedimento 5.1, se configuta como a medida mais eficaz.

Nos aspecfos construtivos, toda a probtemâtica esfá relacionada ao tipo de
impermeabilização utiizado, ou seja, apticaçäo de fett¡o e betume.

Alguns esfudos da época de concepção do prcjeto (Consörcio Hochtief Montreat

Deconsult - Pré-Prcieto de Engenharia, 1962), citavam a possibilidade de utitização de
mantas plásticas em substituição ao betume.

lsso poderia ser aplicado nos locais em construção ou ainda em previsão de projeto.

De qualquer forma, deve haver uma compteta integração entre os envolvido.s, no caso,
Posfos de Seruiço, Clas. Distribuidoras e Cia. do Metropolitano, uma vez que a
comunicação é um pressuposto de quatquer análíse de risco, em função dos djyersos
aspecfos envolvidos.

O gerenciamento do problema deve ser integrado, uma vez que são nece.ssán'os os
três componentes - fonte, vetor e receptor - para que haja risco. Desfe modo, a
proposta de geração de um banco de dados integrando fodos os aspecfos analisados
e continua manutenção deste banco se configura uma otima fenamenta de prevenção.
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ANEXO 1

NOMENCLATURA UTILIADA PARA CADASTRAMENTO DOS POSTOS
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RELAçÃO DE POSTOS - LTNHA NORTE-SUL
SIGLA NOME DO POSTO ENDEREçO ESTAçÃO PRÓXMA
NSOOl AP Naccarato R. Dr. Zuquitm,1270 Santana
NS002 Rede 90 R. Gons. Saraiva,440 Santana
NSOOS AP Favorito Av. Cruzeiro do Sul, 3449 Santana
NSO04 t posto desativado* Av. Cruzeiro do Sul, 2897 Carandiru
NSOOs AP Metro Norte Av. Cruzeiro do Sul, 2433 Carandiru
NSOüö AP Fusa Av. Cruzeiro do Su|,2363 Carandiru
NS007 AP Favorito Av. Cruzeiro do Sul, 2025 Tietê
NSOOS AP Guapore R. Guapore,464 Armênia
NSOO9 AP Santa Lucia Av. Tiradentes, 1275 Armênia
NSo10 AP Touring Av. Santos Dumont,435 Armênia
NSO1 1 AP SS Tiradentes R. Jorge Velho, 31 Armênia
NSO12 AP Danymar Av. Prestes Maia, 656 Luz
NSOl3 AP Telma Av. Liberdade,774 Säo Joaquim
NSO14 AP Alvicar R. Vergueiro,279 São Joaquim
NSO15 AP Beiriz R. Vergueiro, 1003 Vergueiro
NSO16 Vide Mo016 Vide Mo016 Paraíso
NSO17 Vide Mo017 Vide Mo017 Paraíso
NSO18 Servicentro Esso R. Domingos de Morais, 853 Ana Rosa
NSO19 AP Monterrey R. Carlos Petit,36 Ana Rosa
NSO20 AP Lavabem R. Dom. de Morais, 1191 Ana Rosa
NSO21 AP Malibu R. Vergueiro, 1909 Ana Rosa
NS022 AP Montana R. Vergueiro,2962 Ana Rosa
NSO23 Posto Santa Paula R. Dom. de Morais, 1555 Vila Mariana
NSO24 AP Sena Madureira R. Dom. de Morais, 1920 Vila Mariana
NSO25 AP Metro Car R. Dom. de Morais, 2136 Vila Mariana
NSO26 Mataripe Av. Jabaquara, 54 Santa Cruz
NSO27 AP Orissanga Av. Jabaquara,603 Pca da Arvore
NS028 AP Lobo Av. Jabaquara, 1030 Pca da Arvore
NSO29 AP Jet Set Av. Jabaquara, 1169 Pca da Arvore
NSO3O AP Sepetiba R. Carneiro da Cunha, 151 Pca da Arvore
NSO31 AP Dois Amigos Av. Jabaquara,1724 Saúde
NSO32 PS Popular Av. Jabaquara, 1966 Saúde
NSO33 AP Guarim Av. Jabaquara,2113 Saúde
NSO34 PS Genebra R. Faqundes Filho, 145 São Juda:
NSO35 AP Menfis Av. Eng. Arm. A. Pereira, 1646 Jabaquara
NSO36 AP Del Rey Av. Eng. Arm. A. Pereira, 1888 Jabaquara
NSO37 AP Chekianq Av. Eng. Arm. A. Pereira,2676 Jabaquara
NSO38 PS Diadema Av. Eng. Armando A. Pereira, Jabaquara
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RELAçÃO DE POSTOS - LTNHA LESTE-OESTE I

I

SIGLA NOI/IE DO POSTO ENDEREçO ESTAçÃO PRÓnMA'

LO001 AP Santos e Santos Av. Gachoeira Paulista, 7 A Patriarca

1O002 AP Napoleão R. Joaquim Marra,770 Vila Matilde

1O003 AP Radial R. Conde de Frontin, 2544 Vila Matilde

1O004 AP Sesquicentenário R. Catingua,657 Tatuapé

LO00s AP Luz da Radial Av. Álvaro Ramos, 657 Belem

LO006 AP Tupi Av. Álvaro Ramos,491 Belem

1O007 AP Unibel R. Silva Jardim, 383 Belem

LO008 PS Leste-Oeste R. Pires do Rio, 338 Bresser

1O009 AP Hipódromo R. lpanema,494 Bresser

10010 AP BC R. Rangel Pestana,944 Pedro ll

10011 Ben Si Kang Av. Amaral Gurgel,80 Santa Cecília

10012 AP Rip Arouche R. Rego Freitas,4T Santa Cecília

10013 AP Santa Cecllia Av. Prof. Frederico Streidel, 58 Santa Cecília

10014 AP Säo João Av. São João, 1600 Santa Cecília

10015 AP Marechal Av. São Joáo,2167 Marechal Deodoro

10016 AP Sistema Av. Angélica,197 Marechal Deodoro

10017 AP. J. Wilson Besignano Av. Gen. Olimpio da Silveira, 105 Marechal Deodoro

10018 AP General Av. Gen. Olimpio da Silveira, 309 Marechal Deodoro

10019 AP San Martin Av. Gen. Olimpio da Silveira, 324 Marechal Deodoro

1O020 P Reunidos Gero Av. Pacaembu,469 Barra Funda

10021 P. Reunidos Gero R. Lavradio, 160 Barra Funda

LO022 AP Vila Azul R. Mario de Andrade,524 Barra Funda
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nELAçÃO DE POSTOS - LTNHA ì|ADALENA - ORATóRþ

SIGLA NOME DO POSTO ENDEREçO ESTAçÃO PRÓxmA

MO00i AP Sumarezinho Av. Heitor Penteado, 1724 Vila Madalena

MO 002 AP Nobre Av. Heitor Penteado, 1645 Vila Madalena

MO 003 AP Simonetta Av. Heitor Penteado, 1529 Vila Madalena

MO 004 PS Dinâmico Av. Heitor Penteado, 1388 Vila Madalena

MO 005 AP Superpontes Av. Pompéia x R. Valdir Niemayer Vila Madalena

MO 006 AP Heitor Penteado Av. Heitor Penteado, 1148 Vila Madalena

MO 007 AP J. Bandeiras Av. Heitor Penteado, 920 Vila Madalena

MO 008 Jardins PS Av. Heitor Penteado, 286 Sumaré

MO 009 AP Madalena Av. Dr. Arnaldo, 1611 Sumaré

MO 010 AP Cardeal Av. Dr. Arnaldo,953 Clínicas

MO 01.1 Posto Belas Artes Av. Consolação,2367 Consolaçäo

MO 012 Posto Pamplona R. Pamplona,670 Trianon

MO 013 PS Av. Paulista Av. Paulista x Av. Brig. Luiz Antônio Brigadeiro

MO 014 AP Taruma R. do Paraíso, 120 Paraíso

MO 015 AP Guanabara R. Bernardino de Campos, 228 Parafso

MO 016 R. Três Auto Posto R. Vergueiro, 1648 Paraíso

MO 017 C. Autom. Paraíso R. Vergueiro, 1694 Paraíso
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ANEXO 2

srsrgwA DE GERENo¡IAMENTo DE posros DE couBusrivels

cADAsrR o DE tN FoRMAgöes ruDtvtattAts
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COMPAI\EIA DO METROPOLITAI\IO DE SÃO PATJLO

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
Cadastro de Informações Individuais

RAZÃO SOCIAL IX) POSTO
NOME FA¡ITASH: Esteçåo nats pródm¡:_
DISTRIBIJIDORA: felefone do Reprccentante:_

2. TIPOS DE ESTOCADOS? CITAR O DE TA¡IQIJES E A TANCAGEM
PARA CADA COMBUSTÍVTI:

3- Enu DE BOMBAS E LINHAS Do PosTo? ESPECIFICAR PARA CADA

4- COMO É REALTZADA A AFERTCÃO OO
FREOUÊNCIA?

$ QUAL O TIPO DE DESCARGA EFETUADA? Normat ( )r- vu.å'rJ 1, r rr(, ut lrt ttuAtt(;A $I'Ij1'UADA? Normat ( ) selada ( )
coM QIJE FREQUÊNCIA?
NESTA OPERAçAO, OCORRE ALGI.JM TIPO DE PERDA DE PRODUTO? EM CASO.ITN,VT¿,TrvO,
ESTIMAR O VOLUME:

6 NO POSTO E FEITA TROCA DE Slm( ) Não( )
EM CASO AFIRMATM PARA ONDE VAI O ólBO QUEIMADO?

7-NO POSTO EFEITALAVAGEMDE VEÍCT.JLOS? Stma ) Não( )
EM CASO AFIRMATM, PARA ONDE VAI A ÁCU¿, SERVIDA?

8- JA FORAM REALIZADOS TESTES DE ESTANQT.JEIDADE PARA VER¡TICAÇ DE TAì¡QT.JES ELINHAS? Sim( ) Nåo( )
EM QUE DATA:-
QUAIS RESLILTN)OS:_
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9- QUAL A IDADE rX)S TANQT ES ? E rlAS LrNrrAS?

DAS LII\IEAS? QUAL A

u- HA ALcrrM Trpo DD pRoTEçÃO NOS TANaTTES? CA PARDDE DT'PLA
CALHAS, CAD(AS DE CONCRETO, OUTRAS).

12- JÁ EoUvE ALcuM cAso DE pW vAzAMENTo ou AcIDENTE?
EM CASO AFTRMATTVO, EXPLICAR:_

13. O CA¡XA DO POSTO ACUSOU A PERDA DE PROD
VOLT'MÉTRICOS?-

15. JA FC.I NOTIFICADA ALGT.JMA NNCr,,UVr- SOBRE SI.JRGIMENTO DE PRODUTO NAS
PROXIMIDADES DO POSTO? Slm( ) Nåo( )
EM CASO AFIRMATryO, ESPECIFICAR A DATA E O LOCAL DO SURGIMENTO:

17- JA FOI FEITA ALGI.]MA REFORMA NO POSTO? Stm( ) Não( )
QUAL A DATA E O QIJE FOI TROCADO?

14. JA HOTIYE TROCA DE ALGTJM T
SUBSTITUÍDO E NOVO?

IG O PAVIMENTO DO PosTo sE ENcoNTn,I nrvl .
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