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SEGUE O RELATÓRIO:
No dia 23 de fevereiro de 2021, nos deparamos com uma obra de fato instalada.
Havia canteiros organizados e separados funcionalmente, os projetos todos
plotados em cabides para a consulta “in loco” na “sala” da engenharia, pequeno
refeitório para os trabalhadores e movimentação de máquinas no local.
O terreno havia sido trabalhado por maquinário capaz de transportar o solo da
área das fundações para área de clareira próxima da “mata”, com os devidos
cuidados e em preparação, para a sua reutilização prevista nos nivelamentos,
que em breve serão realizados. Desta forma não haverá uso de “bota-fora” ou
descarte de solos.
Percorremos o terreno no sentido horário, caminhando paralelamente aos muros
e antigas arcadas, que estão escorados e não sofreram abalos com a fundação
implantada. Chegando ao fundo, nos deparamos com a implantação do prédio.
As fundações (tubulões) do edificio administrativo estavam praticamente prontas,
as marcações da passarela e bases dos reservatórios de água potável (o
subterrâneo e o vertical) bem adiantadas. Os baldrames em término para darem
o arranque para as paredes e vedos do projeto, já configurando o formato da
edficação proposta. Esta edificação administrativa é, provavelmente, a parte
mais custosa das obras, contando ainda com muitos detalhes a implantar.

Fomos informados pela SVMA que os estudos geotécnicos para as arcadas e
antigas bases dos muros estão em processo licitatório e, em breve, serão
realizados, atendendo aos apelos da população e seus representantes.
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O movimento de terra foi realizado sem danos a vegetação a ser preservada e o
solo estocado no próprio terreno será toitalmente reutilizado na própria obra,
conforme explicado pela construtora durante a vistoria.

3

.

Esta etapa de acúmulo de solos na área, deve ser vista como periodo transitório
a ser vencido em breve, pela nova acomodação a ser realizada com base nas
cotas de projeto para edificações, passarelas, infraestrutura e novos e passeios.
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Situação da entrada de serviço

Escoramentos dos muros realizado
para execução das fundações do edifcio administrativo conforme recomendação
do GT MPSP.

Canteiro específico para as ferragens e armaduras das futuras estruturas

VISTAS DA SITUAÇÃO / VISTORIA
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Ao entrar na área de preservação nos deparamos com a marcação da locação
da passarela conforme mostro a seguir:

Limites da passarela e pisos em concreto na transição para uma área de
necessário manejo arbóreo, em função da falta de base para o torrão e raízes de
alguns exemplares, já prejudicados..
Nesta área de transição, encontramos diversos remanescentes das antigas
instalações, que estavam anteriormente encobertos. Vegetação arbórea
mostrada acima será objeto de manejo / por remoção, com raízes
comprometidas em função de falta de solo na base.

E os trabalhos de complementação das orlas em alvenaria nos antigos
caminhos, que serão mantidos em terra batida seguem, conforme as fotos
abaixo:.
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Reconstituição das muretas em
pedra e escadas externas em andamento e fase de finalização.
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A necessidade do manejo da vegetação também inclui o recobrimento de raízes
expostas em diversas situações verificadas, porém, consideradas na vistoria
como provisórias, mas não podemos esquecer que demandam cuidados e
providencias ao longo da execução dos acabamentos

Dentro desta atividade, alguns exemplares já foram eliminados, conforme o
planejamento, restando ainda a limpeza do local.

Em relação à Casa das Araras, (este nome foi uma recente descoberta em
pesquisas documentais do DPH) , a obra encontra-se em fase de acabamentos
e finalização e detalhes foram descritos com precisão pelo Relatório de SVMA.
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Detalhes externos, pisos internos e cozinha

PORTAL DE ENTRADA
Também está em fase de acabamentos, pintura e vidraçaria. Detalhes descritos
com precisão pela SVMA em seu Relatório de Vistoria.
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Ainda restam alguns detalhes de drenagem, vidraçaria e acabamentos de pisos,
em equacionamento para execução em breve.
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Acabamentos de luminárias e ajustes - a concluir

Conclusões:
As obras encontram-se em bom andamento, com as fundações do edifício
administrativo praticamente concluídas, e baldrames em execução para
recebimento dos vãos.
Oficinas/canteiros de execução de ferragens e armaduras estão funcionando no
local, demonstrando que em breve haverá concretagens.
Escritório de engenharia com acompanahmento contínuo, refeitório e presença
de máquinas demonstram rotina de obras em andamento diário.
Nos locais onde devem existir cuidados especiais com vegetação, objetos
arqueológicos e áraes de restauro, o trabalho tem sido artesanal e criterioso em
seus modos de acesso e execução.
Foi informado pela Construtora SETIN que, pelo cronograma de obras e
planejamentos executivos, teremos, até o final de 2021 o Parque Augusta
inaugurado !!!
Todas as questões pertinentes a aprovações e interfaces com outros setores de
aprovação encontram-se equacionadas, com exceção da solicitação de projeto
de geotecnia e provável restauro dos muros e suas bases em arco, e, conforme
informações da SVMA, os serviços estão em processo de contratação, enquanto
as estruturas encontram-se preservadas e escoradas no local não tendo sofrido
nenhum abalo pela implantação dos tubulões do edificio administrativo.
Encerra-se aqui o Relatório de Vistoria , contendo 14 páginas.
São Paulo, 01 de março de 2021
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