
       
 

Nova interdição de vias na Brasilândia 

acompanha o avanço da Linha 6 

São Paulo, junho de 2021 - A Concessionária Linha Universidade (Linha 

Uni), responsável pelo empreendimento da Linha 6-Laranja, e a ACCIONA 

informam que, a partir desta quinta-feira (10), será interditado um trecho da  

Rua Engenheiro Dário Machado de Campos, entre a Estrada do Sabão 

e o número 624 da própria rua. O trecho permanecerá bloqueado até o fim 

das obras da Linha 6. Durante este período, toda a região estará devidamente 

sinalizada. 

As interdições são feitas e aprovadas pela CET - Companhia de Engenharia 

de Tráfego - em conjunto com a concessionária e com a ACCIONA. Novas 

interdições acompanham a evolução da obra e garantem a segurança de 

todos os moradores e comerciantes do entorno dos canteiros. 

Além da sinalização, a concessionária Linha Universidade também notifica a 

população previamente por meio panfletos informativos e divulgações oficiais 

à imprensa.  

Para mais informações, a comunidade também pode entrar em contato com 

a Central de Atendimento da Linha Universidade - 0800 580 3172 - de 

segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30. 

 

Sobre a Linha Universidade ou Linha 6-Laranja 

A Linha Universidade é responsável pela construção e implantação da Linha 

6-Laranja de metrô, de São Paulo. O novo ramal terá 15 quilômetros de 

extensão e 15 estações e vai ligar a região da Brasilândia - na zona norte - à 

Estação São Joaquim - na região central da cidade - reduzindo a apenas 23 

minutos um trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia. 

A linha deverá transportar mais de 633 mil passageiros por dia. 

Maior obra de infraestrutura em execução atualmente na América Latina, o 

empreendimento é uma parceria público-privada (PPP) do Governo do Estado 

de São Paulo com a Concessionária Linha Universidade, da qual a ACCIONA 

é sócia. As obras estão em execução pelo braço de construção do grupo 

ACCIONA, com geração de mais de 9.000 empregos. Depois de finalizada, a 

Linha 6 será operada pela Linha Uni por 19 anos. 

Sobre a ACCIONA 

A ACCIONA é uma empresa global, líder no fornecimento de soluções 

regenerativas para uma economia descarbonizada. Seus serviços abrangem 

energia renovável, tratamento e gestão de água, transporte ecoeficiente e 

sistemas de mobilidade, infraestruturas resilientes, entre outros. A empresa, 

que está presente em mais de 60 países, é neutra em carbono desde 2016. 

Em 2020, a ACCIONA registrou faturamento de € 6,4 bilhões. 



       
 

Mais informações: www.acciona.com.br / Instagram/Facebook/LinkedIn: 

@acciona 

 

Mais Informações:  

RPMA Comunicação - acciona@rpmacomunicacao.com.br 

Tabatha Antonaglia | (11) 99477-0496 

Juliana Gaspardo | (11) 99223-5009 
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Tel: 115501-4655 
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