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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
COM POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA NA ADA

EIA-RIMA - Estudo de Impacto Ambiental
Relatório de Impacto Ambiental

LINHA 15 - BRANCA
TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA
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Legenda
Linha 15 - Branca

!( Estação

Pátio de Manutenção

Convenções Cartográficas

Rede viária

Rede hidrográfica

Corpo-d'água

CÓDIGO FOLHAEMISSÃO

APROVAÇÃO REV.VERIFICAÇÃO

Impactos com potencial intensificação durante a fase de implantação

(*) Nota: Impacto "Aumento da Arrecadação Tributária" não foi representado no mapa por ter espacialidade dispersa e não ser intensificado na ADA.

Fonte: 
- Mapeamento contínuo da base cartográfica da RMSP, escala 1:100.000, ano 2006, EMPLASA.
- Cartas topográficas, folhas Guarulhos e São Paulo, escala 1:50.000,
ano 1984, IBGE.
- Projeto Funcional Preliminar - Linha 15 / Branca. Jan/2012.

Escala 1:40.000

Riscos de ocorrências de vibrações induzidas no solo, de recalques e/ou de abalos  estruturais nas construções / ações situadas em áreas vizinhas à faixa lindeira da Linha 15
Risco de alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas
Alteração pontual na qualidade do ar, decorrente do aumento das concentrações de material particulado em suspensão, de poeiras e da emissão de gases veiculares 
Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de implantação e operação da Linha 15
Riscos de impactos na saúde ocupacional dos trabalhadores ligados à implantação e operação da Linha 15 
Riscos de intensificação de processos de dinâmica superficial de terrenos em áreas vizinhas a da Linha 15

Perda de imóveis e impacto social pelo processo de desapropriação
Supressão de indivíduos arbóreos - alteração da paisagem

! Risco de alteração da qualidade das águas superficiais e de assoreamento de corpos hídricos          

Impactos Ambientais:*

Maior
Intensidade

Menor
Intensidade

Risco de alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas Aumento da mobilidade da população residente nas áreas de influência
Alteração pontual na qualidade do ar, decorrente do aumento das concentrações de material particulado em suspensão, de poeiras e da emissão de gases veiculares Aumento da renda da população da ADA e AID
Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de implantação e operação da Linha 15 Geração de empregos
Redução das emissões de poluentes atmosféricos e ruídos, decorrente da diminuição da frota de veículos coletivos e particulares em circulação                   Riscos de impactos na saúde ocupacional dos trabalhadores ligados à implantação e operação da Linha 15
Riscos de ocorrências de vibrações induzidas no solo, de recalques e/ou de abalos  estruturais nas construções / ações situadas em áreas vizinhas à faixa lindeira da Linha 15 Riscos de transmissão de doenças à população da ADA a partir da dispersão da fauna sinantrópica
Riscos de interferência das obras da Linha 15 em áreas potenciais ou comprovadamente contaminadas                     Indução à alteração do uso e ocupação do solo da ADA e AID
Risco de ocorrência de afugentamento da avifauna Alteração na paisagem da ADA
Geração de ansiedade e insegurança na população da ADA e AID Incremento da ação do mercado imobiliário e oscilação do valor dos imóveis
Geração de expectativa da população da AID e AII Benefícios socioambientais da Linha 15
Reestruturação do sistema viário, nas proximidades do empreendimento, incluindo alterações na fluidez e/ou mobilidade do trânsito e riscos de ocorrência de acidentes Interrupções temporárias dos serviços básicos de infraestrutura urbana
Readequação do Sistema de Transporte Público Evasão da população de menor renda


