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APRESENTAÇÃO 
 
O presente Relatório é parte integrante do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do seu 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, que visam a análise da viabilidade ambiental 
do empreendimento Linha 15 – Branca, tratados no âmbito do Processo CETESB Processo 
SMA 1.940/09. Esse empreendimento, planejado para implantação pela Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ. 
 
“Originalmente”, no início do processo de licenciamento ambiental da Linha 15 – Branca, no ano 
de 2009, estava previsto que a mesma se estenderia desde a Estação Vila Prudente (Linha 2) 
até a Estação Tiquatira, incluindo 9 estações e o Pátio Tiquatira. Naquele mesmo ano, com o 
advento de uma nova concepção para a Linha 2 - Verde, que passou a ser constituída de dois 
trechos operacionalmente diversos (de Vila Madalena a Vila Prudente em sistema metroviário 
convencional e de Vila Prudente até a Estação Hospital Municipal, em Cidade Tiradentes, em 
sistema de monotrilho elevado, seguindo o traçado anteriormente estabelecido para o corredor 
de ônibus denominado Expresso Tiradentes), a Extensão da Linha - 2 Verde passou a ser 
considerada uma nova linha, agora com a denominação de “Linha 15 – Branca”. Porém, 
operacionalmente, persistiu como uma extensão da Linha 2, já que os trens circularão sem 
solução de continuidade por ambas e utilizarão o mesmo Pátio Tiquatira. 
 
Vale ser destacado, entretanto, que já em meados de 2002 começou a ser estudada a 
modificação do traçado da Linha 2 - Verde, no trecho após Vila Prudente, durante o 
desenvolvimento da revisão da Rede do Metro. Na ocasião, os estudos apontavam a alteração 
de sua diretriz, de Oratório para a região do Tatuapé, para permitir a conexão com a Linha 3 - 
Vermelha e contribuir para equilibrar a distribuição da demanda nas outras linhas da rede. Essa 
decisão considerou a implantação do Expresso Tiradentes pelo eixo da Av. Luis Ignácio de 
Anhaia Melo, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, que proporcionaria atendimento a região 
de Oratório. 
 
Quando da divulgação da Rede Essencial 2020 - Trechos Prioritários (2006) esta linha já 
aparecia com seu destino na Estação Tatuapé; mas, durante os estudos do Projeto Funcional da 
Conexão da Linha 2 - Verde com a Linha 3 - Vermelha (dezembro/2008), foram apresentadas 
algumas alternativas de traçado que indicavam outros destinos, sendo escolhida aquela que 
chegava ao Bairro da Penha, passando pela Vila Formosa, com a conexão metroviária na 
Estação Penha da Linha 3-Vermelha. Tinha como destino a Estação Tiquatira, onde seria 
integrada a uma nova estação da Linha 12 - Safira, da CPTM. 
 
Passados alguns anos desde aquele projeto e visando atender os novos estudos da Rede do 
Metro, a Linha 15 – Branca, conta agora com 12 estações (conforme descrição detalhada 
apresentada no item 7 – Caracterização do Empreendimento). Assim, a Linha 15 – Branca - 
Trecho Vila Prudente - Dutra estabelecerá continuidade da Linha 2 – Verde às regiões Leste e 
Nordeste do município de São Paulo, compondo com a mesma, uma abrangente ligação 
perimetral a partir do Espigão da Avenida Paulista. 
 
Portanto, este relatório apresenta o Programa de Compensação Ambiental proposto pelo 
empreendedor, a título de medida compensatória por danos ambientais causados pelo 
empreendimento Linha 15 – Branca – Trecho Vila Prudente - Dutra, visando a analise da 
Câmara de Compensação Ambiental – CCA da SMA, criada por meio da Resolução SMA n. 18 
de 2004. Neste Programa é apresentada a UC - Unidade de Conservação de Proteção Integral 
proposta para receber os recursos advindos da compensação ambiental, conforme estabelecido 
na legislação em vigor: (i) Lei n. 9.9985/2000; (ii) Decreto Federal n. 4.340/2002; e (iii) Decreto 
Federal n. 6848/2009. 
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PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 
 
 
1.) JUSTIFICATIVAS 
 
De acordo com a Lei n. 9.985 de 18/06/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação, as medidas compensatórias pertinentes para os impactos 
ocasionados pela implantação de empreendimentos de grande porte são ordenadas pelo Art. 36, 
nos seguintes termos: 
 

“Art 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e 
no regulamento desta Lei. 
 
(...) 
 
§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a 
serem beneficiadas, considerando as propostas apresentas no EIA/RIMA e ouvido o 
empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 
conservação. 
 
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua 
zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só 
poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua 
administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de 
Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste 
artigo.” 

 
A Lei Federal n. 9.985/2000, regulamentada pelo Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, 
estabelece em seu Capítulo VIII (artigos 31 a 34), dentre outras, as atividades prioritárias para a 
aplicação dos referidos recursos, conforme demonstrado a seguir: 
 

“Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 
da Lei nº 9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou a serem 
criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: 
 
I - regularização fundiária e demarcação das terras; 
II- elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e 
proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 
IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação; e 
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento”. 

 
Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento 
Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de 
Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os 
recursos da compensação somente poderão ser aplicados para custear as seguintes 
atividades: 
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I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada  
aquisição de bens e equipamentos permanentes; 
III - implantação de programas de educação ambiental; e 
IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos 
recursos naturais da unidade afetada. 

 
Assim, visando sistematizar e regulamentar a aplicação da compensação ambiental para 
unidades de conservação, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA estabeleceu em 
5 de abril de 2006, através da Resolução n. 371/06, as diretrizes gerais de orientação aos 
órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos advindos 
de compensação ambiental, conforme a Lei do SNUC. 
 
No âmbito federal, o Decreto n. 6.848 de 14 de maio de 2009 alterou e acrescentou 
dispositivos ao Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, estabelecendo uma base de cálculo 
para o valor da compensação.  Já no âmbito do Estado de São Paulo, foi publicada, em 27 de 
dezembro de 2006, a Resolução SMA n. 56/06, que estabeleceu a gradação de impacto 
ambiental para fins de cobrança de compensação ambiental decorrente de licenciamento 
ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental no Estado. Da mesma forma, 
o município de São Paulo publicou a Portaria SVMA n. 44/2010 que determina as ações de 
compensação ambiental para a supressão de vegetação de empreendimentos sob 
licenciamentos realizados pelo município. 
 
Portanto, considerando que as legislações supracitadas tratam de compensações diferentes (a 
da federação e do estado referem-se à compensação das Unidades de Conservação e a do 
município está associada à compensação em área urbana), serão abordadas no presente 
Programa as unidades de compensação definidas no SNUC, bem como as demais áreas 
protegidas na AII – Área de Influência Indireta e AID – Área de Influência Direta do 
empreendimento proposto. 
 
 
2.) OBJETIVOS 
 
Este Programa tem por objetivo atender ao que estabelece a legislação pertinente ao tema em 
questão, além de analisar e considerar as proposições constantes: (i) no Estudo de Impacto 
Ambiental, indicando medidas compensatórias para serem aplicadas em Unidades de 
Conservação e; (ii) no Parecer Técnico CETESB, indicando medidas compensatórias para 
serem aplicadas em Unidades de Conservação, conforme definidas na Lei Federal n. 9.985/00, 
e no decreto regulamentador, de seu artigo 36. 
 
A compensação aqui proposta segue os preceitos de aplicação em Unidades de Conservação 
de Proteção Integral e/ou Uso Sustentável e tem como objetivo a melhoria das condições de 
preservação das unidades existentes na região onde está inserido o empreendimento projetado. 
 
 
3.) AÇÕES E DIRETRIZES 
 
As ações aqui propostas, em termos de compensação ambiental, referem-se à destinação de 
recursos visando atender as necessidades de Unidade (s) de Conservação situada na área de 
influência do empreendimento. 
 
Vale ser destacado que no presente EIA o levantamento das Unidades de Conservação, na 
região de estudo, foi realizado por meio de consultas à legislação e levantamento de dados 
bibliográficos. No estado de São Paulo, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (2000) produziu 
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o Atlas das Unidades de Conservação Ambiental, abordando as unidades de conservação 
existentes no estado de São Paulo, documento considerado para a elaboração do presente item.  
 
As Unidades de Conservação que serão consideradas nesse estudo são aquelas 
compreendidas nas AII e AID, conforme definidas para a Linha 15 – Branca. O Quadro 3-1, 
apresentado a seguir, e o mapa “Unidades de Conservação, Outras Áreas Protegidas e das 
Áreas Prioritárias para Conservação” (MB-BRA-03), contemplam as referidas Unidades de 
Conservação e as áreas protegidas.  
 
Destaca-se que na AII do empreendimento incidem as seguintes unidades de conservação 
inseridas nas categorias definidas pelo SNUC: 
 
 Parque Estadual da Cantareira 
 Área de Proteção Ambiental Várzea do Tietê 
 Área de Proteção Ambiental Fazenda do Carmo 
 Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo 

  
Quadro 3-1 

Unidades de Conservação e Áreas Protegidas na Área de Influência do empreendimento. 
 

Unidade de 
Conservação 

Diploma Legal Área (ha) Municípios 
Área de 

Influência 
Parque Estadual  

Serra da Cantareira 
Lei Estadual nº 10.228 

de 24/09/1968 
7.916,52 

São Paulo, Mairiporã, 
Caieiras, Guarulhos 

Zona de 
Amortecimento 

AII 

Área de Proteção Ambiental (APA)  

Várzeas do Tietê 

Criação Lei Estadual n° 
5.598, de 6 de janeiro 

de 1987 
Regulamentação De-  
creto n° 42.837, de 3 
de fevereiro de 1998 

 
Resolução SMA 013 

de 24/02/2010 

7.400,00 

Salesópolis, Biritiba-
Mirim, Mogi das 

Cruzes, Suzano, Poá, 
Itaquaquecetuba, 

Guarulhos, São Paulo, 
Osasco, Barueri, 

Carapicuíba e Santana 
de Parnaíba 

AII e AID 

Fazenda do Carmo 
Decreto 

Estadual nº 
37.678/1993 

867,60 São Paulo AII 

Parque Municipal  
Natural Fazenda do 

Carmo 
Decreto Municipal nº 

43.329 
449,00 São Paulo AII 

 
  
Segundo a legislação vigente, as principais características / funções: 
 

 Parques (área natural, terrestre ou marinha): proteger a integridade ecológica de um ou 
mais ecossistemas para a geração presente e futura; eliminar a exploração ou ocupação 
em desacordo com os objetivos da área; fornecer fundamento espiritual, científico, 
educacional e recreativo, com oportunidade de visitação, que devem ser ambiental e 
culturalmente compatíveis; 

 
 Área de Proteção Ambiental: proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 
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INSERIR: 
 
“Unidades de Conservação, Outras Áreas Protegidas e das Áreas Prioritárias para 
Conservação” (MB-BRA-03) 
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 Unidades de Conservação e Proteção Integral 
 

Parque Estadual da Cantareira 
 

O Parque da Cantareira possui uma das maiores áreas de mata tropical nativa do mundo 
situada dentro de uma região metropolitana. Seus 7.900 hectares são formados por 
remanescentes de mata atlântica (www.ambiente.sp.gov.br). O parque assegura a proteção de 
seus mananciais, além de abrigar diversas espécies animais ameaçadas de extinção, como o 
bugio, o gato-do-mato, a jaguatirica, o macuco, o gavião-pomba, o jacuguaçu e o bacurau-
tesoura-grande. Também possui diversas espécies vegetais, incluindo algumas ameaçadas de 
extinção, como a imbuia, a canela-preta e a canela-sassafrás (http://www.saopaulo.sp.gov.br). 

 
Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo 
 

Área coberta com remanescentes da Mata Atlântica, que abrigam espécies da flora como 
jequitibá, pau-d’álho, canela, bromélias, orquídeas e em sua fauna são comuns espécies como o 
inhambu, pitiguari, jacu, gambá, tatu-galinha, morcegos e serpentes. Localizada na zona leste 
do município de São Paulo, numa região densamente ocupada 
(http://www.ambiente.sp.gov.br/apas/cd/pdf/apa_carmo.pdf) 

 
 Unidades de Conservação e Proteção de Uso Sustentável 

 
O objetivo de criação desta APA é a proteção de vegetação de áreas alagadiças e matas 
ciliares, ao longo da calha de inundação do rio Tietê. Essas várzeas apresentam larguras 
variando entre 200 e 600 metros, podendo atingir até mil metros em alguns pontos e 
correspondem aos terrenos sujeitos às inundações anuais do rio, na época das chuvas.  
 

Área de Proteção Ambiental Várzeas do Tietê 
 
A APA Várzeas do Tietê constitui-se em dois setores distintos: o Leste, que vai da barragem 
Ponte Nova até a barragem da Penha, e o Oeste, de Osasco até a barragem do reservatório 
Edgard de Souza. No primeiro, o objetivo principal é garantir a função reguladora das cheias do 
rio, e, no setor Oeste, o objetivo é manter as características do Parque Tamboré, um referencial 
de qualidade ambiental para a região (www.ambiente.sp.gov.br/apas/tiete.htm). 
 

Área de Proteção Ambiental Fazenda do Carmo 
 

Possui uma área de 867,60 ha, contendo áreas de lazer como o Parque do Carmo e o Sesc 
Itaquera e outras áreas para uso de horticultura, residencial e industrial. 
 
A criação desta APA teve por objetivo a proteção de extensa área coberta por remanescentes da 
Mata Atlântica, que abrigam espécies da flora como jequitibá, pau-d'alho, canela, bromélias, 
orquídeas e em sua fauna são comuns espécies como o inhambu, pitiguari, jacu, gambá, tatu-
galinha, morcegos e serpentes. Apresentando áreas sem vegetação e com grande declividade, a 
APA está constantemente propensa a processos de erosão, e, em alguns pontos, risco de 
escorregamentos (http://www.ambiente.sp.gov.br/apas/carmo.htm). 
 
 Áreas Prioritárias para Conservação  

 
 Área Prioritária para Conservação Cantareira-entorno 

 
De importância e prioridade extremamente alta, concentra parte significativa dos remanescentes 
da região – apresenta registro de sauá (Callicebus personatus) e das seguintes espécies da 
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flora ameaçadas: Euplassa cantareira, Euterpes edulis, Ocotea felix, Ocotea frondosa, 
Gomidesia crocea e Ocotea bragai. 
. 
 
Conforme exposto e apresentado anteriormente, o mapa “Unidades de Conservação, Outras 
Áreas Protegidas e das Áreas Prioritárias para a Conservação” (MB-BRA-03) ilustra a 
espacialização dessas Unidades de Conservação, devendo ser destacado que os limites 
estabelecidos para a ADA da Linha 15 – Branca interferem somente no Parque Municipal Anália 
Franco. 
 
Vale ser ressaltado, por fim, que no presente estudo também foi elaborado para a AII o “Mapa 
das Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade na AII” - (MB-BRA-04), apresentado 
adiante, com base nos mapas desenvolvidos pelo Projeto Biota/FAPESP, para o estado de São 
Paulo. 
 
Este mapa traz informações sobre as áreas indicadas para o incremento da conectividade na AII 
do empreendimento e quão fortemente indicadas elas são. Este dado é indicado pela cor que 
reflete o número de indicações dos grupos temáticos. Quanto maior este número (e mais escura 
a cor), maior a prioridade determinada pela sobreposição de informações dos oito grupos 
temáticos estudados pelo Projeto Biota/FAPESP: criptógamas, fanerógamas, invertebrados, 
peixes, herpetofauna, aves, mamíferos e paisagem. Foram identificadas duas pequenas áreas 
(hachuradas) indicadas pelo Projeto Biota/FAPESP como fragmentos prioritários para a criação 
de unidade de conservação de proteção integral. 
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INSERIR: 
 
“Mapa das Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade na AII” - (MB-BRA-04) 
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4.) PROPOSIÇÃO DE COMPENSAÇÃO - SNUC 
 
Para fins de aplicação da compensação ambiental prevista na Lei Federal n. 9.985/2000 – 
SNUC e considerando-se as áreas de influência (AII, AID e ADA) de estudo definida no EIA da 
Linha 15 – Branca – Trecho Vila Prudente - Dutra, são integrantes do SNUC: Parque Estadual 
da Cantareira, Área de Proteção Ambiental Várzea do Tietê, Área de Proteção Ambiental 
Fazenda do Carmo, Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo; as demais áreas protegidas, 
conforme descritas anteriormente, não fazem parte do SNUC. 
 
O cálculo para a compensação ambiental, definido no artigo 36 da Lei n. 9.985/00 considerou, 
como referência para a proposição apresentada neste item, a Resolução CONAMA n. 371/2006 
e o Decreto n. 6.848 de 14 de maio de 2009. 
 
4.1) Definição dos Índices 
 
De acordo com o Decreto n. 6.848 de 14 de maio de 2009, o valor da compensação ambiental 
deverá ser definido conforme o grau de impacto do empreendimento, obtido mediante 
informações do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA. Para o cálculo 
do grau de impacto do empreendimento, vários índices devem ser apurados, conforme 
especificados a seguir: 
 
 Índice de Magnitude (IM) 
 
O IM varia de 0 a 3 e avalia a existência e a relevância dos impactos ambientais 
concomitantemente significativos negativos sobre os diversos aspectos ambientais associados 
ao empreendimento, analisados de forma integrada. O Quadro 4.1-1 apresenta os atributos do 
IM e seus respectivos valores. 
 

Quadro 4.1-1 
Índice de Magnitude 

 

VALOR ATRIBUTO 

0 Ausência de impacto ambiental significativo negativo 

1 
Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 
comprometimento dos recursos ambientais 

2 
Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 
comprometimento dos recursos ambientais 

3 Alta magnitude do impacto ambiental negativo 

Fonte: Decreto n. 6.848, de 14 de maio de 2009. 

 
Mesmo considerando-se que a área de inserção da Linha 15 é tipicamente urbana consolidada, 
portanto antropizada, e que por consequência poderia remeter a um IM=1, entende-se que a 
identificação e avaliação dos impactos, conforme promovida no presente EIA, indica remeter a 
um Índice de Magnitude = 2. 
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 Índice de Biodiversidade (IB) 
 
Conforme descrito no Decreto n. 6.848 de 2009, o IB varia de 0 a 3 e avalia o estado da 
biodiversidade previamente à implantação do empreendimento. O Quadro 4.1-2 apresenta os 
atributos do IB e seus respectivos valores. 
 
 

Quadro 4.1-2 
Índice de Biodiversidade 

 

VALOR ATRIBUTO 

0 Biodiversidade se encontra muito comprometida 

1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida 

2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida 

3 
Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou 
ameaçadas de extinção 

Fonte: Decreto n.  6,848, de 14 de maio de 2009 

 
Para a área afetada pela linha 15 – Branca pode ser definida como Índice de biodiversidade = 0, 
por se tratar de zona urbana consolidada. 
 
 
 Índice de Abrangência (IA) 
 
O IA varia de 1 a 4 e avalia a extensão espacial de impactos negativos sobre os recursos 
ambientais. O Decreto n. 6.848 de 2009 estabelece os seguintes atributos para 
empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres: 
 

Quadro 4.1-3 
Índice de Abrangência (Atributos para empreendimentos terrestres fluviais e lacustres) 

 

VALOR ATRIBUTO 

1 Impactos limitados à área de uma microbacia 

2 
Impactos que ultrapassem a área de uma microbacia, limitados à área de 
uma bacia de 3ª ordem 

3 
Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à 
área de uma bacia de 1ª ordem 

4 Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1ª ordem 

Fonte: Decreto n.  6.848, de 14 de maio de 2009. 

 
Para a área afetada pela linha 15 – Branca pode ser definida como Índice de abrangência = 3. 
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 Índice de Temporalidade (IT) 
 
O IT varia de 1 a 4 e se refere à resiliência do ambiente ou bioma em que se insere o 
empreendimento. Esse índice avalia a persistência dos impactos negativos do empreendimento. 
 

Quadro 4.1-4 
Índice de Temporalidade 

 

VALOR ATRIBUTO 

1 Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento 

2 Curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento; 

3 Média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento; 

4 Longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento 

Fonte: Decreto n. 6.848, de 14 de maio de 2009. 

 
Para a área afetada pela linha 15 – Branca pode ser definida como Índice de temporalidade= 2. 
 
 
 Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP) 
 
O ICAP varia de 1 a 4 e avalia o comprometimento sobre a integridade de fração significativa da 
área prioritária impactada pela implantação do empreendimento, conforme mapeamento oficial 
de áreas prioritárias aprovado mediante ato do Ministro do Meio Ambiente. Os atributos do ICAP 
e seus respectivos valores estão apresentados a seguir. 
 

Quadro 4.1-5 
Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias 

 

VALOR ATRIBUTO 

0 
Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas 
prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de conservação 

1 Impactos que afetem áreas de importância biológica alta 

2 Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 

3 
Impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou 
classificadas como insuficientemente conhecidas 

 
Para a área afetada pela linha 15 - Branca pode ser definido como Índice de comprometimento 
de Áreas Prioritárias = 0, por se tratar de empreendimento cujos limites da AID e ADA não incide 
em Área Prioritária para a Conservação da Biodiversidade. 
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Cálculo do Grau de Impacto 
 
O Grau de Impacto (GI) é definido no Decreto n. 6.848 de 2009 conforme a seguinte equação: 
 

IUCCAPISBGI   
Onde: 
 
ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; 
CAP = Comprometimento de área prioritária; 
IUC = Influência em Unidade de Conservação 
 
 
 Impacto sobre a Biodiversidade (ISB) 
 
O Impacto Sobre a Biodiversidade (ISB) é calculado conforme a seguinte equação: 
 

140

))(( ITIAIBIM
ISB


  

Onde: 
 
IM = Índice de Magnitude; 
IB = Índice de Biodiversidade; 
IA = Índice de Abrangência; 
IT = Índice de Temporalidade. 
 
O índice de Biodiversidade (ISB) terá seu valor variando entre 0 e 0,25%. 
 
Para o cálculo do Impacto sobre a Biodiversidade, utilizaram-se os valores estipulados para os 
índices (IM, IB, IA e IT) no item 1 – Definição dos Índices. O Quadro 4.2-1 a seguir apresenta o 
cálculo do ISB. 
 

Quadro 4.2-1 
Impacto sobre a Biodiversidade 

 

ISB: Impacto Sobre Biodiversidade 

ISB = IM*IB*(IA+IT)/140 (0 a 0,25%) 
Variáveis Valores estipulados 

Índice de Magnitude (IM) 2 
Índice de Biodiversidade (IB) 0 
Índice de Abrangência (IA) 3 
Índice de Temporalidade (IT) 2 

ISB calculado 0,00 
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 Comprometimento de Área Prioritária (CAP) 
 
O Comprometimento de Área Prioritária (CAP) é calculado conforme a seguinte equação: 
 

70

)( ITICAPIM
CAP


  

Onde: 
 
IM = Índice de Magnitude; 
ICAP = Índice de Comprometimento de Área Prioritária; 
IT = Índice de Temporalidade. 
 
O Comprometimento de Área Prioritária (CAP) também terá seu valor variando entre 0 e 0,25%. 
 
Para o cálculo do CAP, utilizaram-se os valores estipulados para os índices (IM, ICAP e IT) no 
item 1 – Definição dos Índices. O Quadro 4.2-2 a seguir apresenta o cálculo do CAP. 
 

Quadro 4.2-2 
Comprometimento de Área Prioritária 

 

CAP: Comprometimento de Área Prioritária 

CAP = IM*ICAP*IT/70 (0 a 0,25%) 
Variáveis Valores estipulados 

Índice de Magnitude (IM) 2 
Índice de Comprometimento (ICAP) 0 
Índice de Temporalidade (IT) 2 

CAP calculado 0,00 
 
 
 Influência em Unidade de Conservação (IUC) 
 
O IUC varia de 0 a 0,15% e avalia a influência do empreendimento sobre as unidades de 
conservação ou suas zonas de amortecimento, sendo que os valores podem ser considerados 
cumulativamente até o valor máximo de 0,15%. 
 
Este IUC será diferente de 0 quando for constatada a incidência de impactos em unidades de 
conservação ou suas zonas de amortecimento, de acordo com os valores abaixo: 
 

Quadro 4.2-3 
Influência em Unidade de Conservação 

 

VALOR IMPACTO 

0,15% 
G1: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação 
ecológica, refúgio de vida silvestre e monumento natural 

0,10% G2: Florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna 
0,10% G3: Reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável 

0,10% 
G4: Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e 
reservas particulares do patrimônio natural 

0,05% G5: Zonas de amortecimento de unidades de conservação 
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Ressalta-se que na AID – Área de Influência Direta da Linha 15 - Branca incide uma pequena 
porção dos limites estabelecidos para a APA – Várzeas do Tietê; portanto, o valor atribuído para 
o IUC é 0,10%. 
 
Com base no anteriormente exposto, o Quadro 4.2-4, abaixo, consolida o cálculo do Grau de 
Impacto (GI) considerando todas as premissas anteriormente demonstradas. 
 

Quadro 4.2-4 
Cálculo do Grau de Impacto 

 

GI: Grau de Impacto 

GI = ISB + CAP + IUC 
Impacto Sobre a Biodiversidade (ISB) 0,00 
Comprometimento de Área Prioritária (CAP) 0,00 
Influência em Unidade de Conservação (IUC) 0,10 

Grau de Impacto (GI) calculado 0,10 
 
 
5.) CONCLUSÕES 
 
Baseado nos cálculos do ISB, CAP e IUC, tem-se que o Grau de Impacto nos ecossistemas (GI) 
é de 0,10%. Considerando que a somatória dos investimentos necessários (VR) para a 
implementação da Linha 15 – Branca, conforme apresentado anteriormente é de R$ 
5.851.785.000,00, tem-se o seguinte Valor de Compensação Ambiental (CA): 
 

GIVRCA   
 

CA = R$ 5.851.785.000,00 x 0,10% = R$ 5.851.785,00 
 

 
Todas as unidades de conservação / áreas protegidas que estão na região do empreendimento 
caracterizam-se por unidades inseridas totalmente na área urbana consolidada, sendo que 
somente o Parque Estadual da Cantareira, cuja Zona de Amortecimento incide na AII apresenta 
plano de manejo elaborado. 
 
Assim, recomenda-se que a verba da compensação ambiental prevista para ser aplicada em 
unidade de conservação seja para o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo localizado na 
AII do empreendimento. 
 
Ressalta-se, entretanto, que este documento tem caráter apenas indicativo, para subsidiar as 
decisões da CETESB e da respectiva Câmara Técnica de Compensação Ambiental. 
 
 
6.) CRONOGRAMA REFERENCIAL 
 
A liberação dos recursos financeiros relativos à “compensação ambiental” da implantação da 
Linha 15 - Branca do Metrô, estará vinculada à solicitação feita pelo empreendedor, junto ao 
órgão ambiental licenciador, da correspondente Licença de Instalação. 
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