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• 1ª Campanha de Medição - Resultados Obtidos 

 
Os resultados da primeira campanha de medição dos nníívveeiiss  ddee  rruuííddooss estão 
consolidados no Quadro mostrado a seguir. 
 

 

Da análise dos resultados obtidos constata-se que daqueles dez pontos analisados 
nove deles se constituem em hospitais ou escolas, que estão sujeitos à máxima 
restrição em área urbana, com limite normativo para o Leq de 50 dB(A) em período 
diurno e 45 dB(A) em período noturno, conforme a NBR 10.151 (2000). 
 
O Ponto 9, especificamente,  constitui área mista, predominantemente residencial, 
com limite normativo para o Leq de 55 e 50 dB(A) para período diurno e noturno, 
respectivamente. 
 
Os resultados das medições efetuadas, conforme consolidados no Quadro anterior 
mostram que todos os locais analisados apresentam uma condição acústica degradada 
em função do tráfego de veículos, inclusive em período noturno, com níveis de Leq da 
ordem de 15 a 20 dB(A) acima do limite normativo. 
 
De acordo com a NBR 10.151, os níveis sonoros de Leq registrados neste levantamento 
são considerados “nível de ruído ambiente (Lra)” nos respectivos locais e período, e 
tornam-se, portanto, Níveis de Critério de Avaliação (NCA) do impacto sonoro das 
obras da Linha 15 Branca. 
 
Por sua vez, os resultados da primeira campanha de medição dos nníívveeiiss  ddee  vviibbrraaççããoo 
estão consolidados no Quadro a seguir. 
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Da análise do Quadro anterior depreende-se que a fonte predominante de vibração 
nos locais avaliados é o tráfego de veículos leves e pesados. 
 
Nos pontos 1, 2, 3 e 4 não foram constatados níveis acima dos limites estabelecidos 
pela CETESB. Nos demais pontos, foram medidos níveis acima do limite de 0,3 mm/s 
para área sensível e área predominantemente residencial. Esses valores decorrem do 
intenso tráfego de veículos, em particular, de veículos pesados. 
 

• 2ª Campanha de Medição - Resultados Obtidos 

Os resultados da segunda campanha de medição dos nníívveeiiss  ddee  rruuííddooss  ee  vviibbrraaççõõeess estão 
consolidados no Quadro mostrado ao lado. 
 
Da análise do dos dados ali consolidados conclui-se que todos os níveis de ruído 
avaliados na área considerada pelo estudo ultrapassaram os padrões normativos, 
tanto no período diurno quanto no período noturno, aplicáveis a cada tipo de 
ocupação existente. Portanto, ttrraattaa--ssee  ddee  áárreeaa  jjáá  ddeeggrraaddaaddaa  aaccuussttiiccaammeennttee e pouco 
sensível a pequenas variações de ruído. 
 
Em todos os casos o ruído predominante é do tráfego de veículos, destacando-se 
ônibus e caminhões em alguns locais. 
 
Em 7 dos 9 locais avaliados foram verificados picos de vibração perceptíveis, acima do 
padrão determinado pela CETESB. Ressalta-se, no entanto, que os picos máximos de 
vibração verificados não são de intensidade com potencial de provocar danos a 
edificações de qualquer espécie.   
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 Área de Proteção de Mananciais 

 
As áreas de proteção aos mananciais da Grande São Paulo foram criadas e 
regulamentadas na década de 1970, com o objetivo de controlar a ocupação urbana 
nas áreas dos mananciais que abastecem a RMSP e evitar o comprometimento da 
qualidade das águas. As Leis Estaduais nº 898/75 e nº 1.172/76, regulamentadas pelo 
Decreto Estadual nº 9.714/77, estabeleceram normas e restrições de usos e ocupação 
do solo em aproximadamente 50% do território metropolitano. 
 
Essas restrições foram estabelecidas principalmente por meio de definição de duas 
categorias de Áreas de Proteção, para as quais a legislação estabeleceu usos 
permitidos e índices urbanísticos máximos. 
 
De acordo com o Art. 2º da Lei nº 1.172/76, foram enquadradas como áreas de 1ª 
Categoria, ou de maior restrição de uso: 
 

• Os corpos d’água e as faixas marginais de 50 metros de largura junto aos 
reservatórios públicos, existentes e projetados;  

• As faixas de 20 metros de largura das margens dos canais de drenagem;  
• As áreas cobertas as formas de vegetação primitiva; as áreas inundáveis;  
• As áreas com declividade média superior a 60%.  

 
Os usos permitidos nas áreas enquadradas nessa categoria são a pesca e a atividade de 
lazer, não sendo permitida a remoção da cobertura vegetal, a movimentação de terra 
(inclusive áreas de empréstimo e de bota fora) e o lançamento de efluentes sem 
tratamento nos corpos d’água. 
 
As demais áreas recebem o enquadramento na 2ª Categoria, sendo subdivididas em: 
 

• Classe A (áreas urbanas),  
• Classe B (áreas de expansão urbana)  
• Classe C (com perfil de ocupação tipicamente rural).  

 

Nessas áreas são permitidos os seguintes usos: residencial de baixa densidade (lote 
mínimo de 500m2 em áreas Classe A); industrial não-incômodo; comercial varejista; 
serviços e institucional; lazer; hortifrutícola; reflorestamento e extração vegetal. 
 
A Lei nº 9.866/97 veio implementar uma nova política de gerenciamento das bacias 
que integram as Áreas de Proteção aos Mananciais, vinculando sua gestão ao Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  
 
Para tanto, cada bacia foi definida como sendo uma Área de Proteção e Recuperação 
de Mananciais (APRM), para a aplicação de dispositivos normativos de proteção, 
recuperação e preservação dos mananciais e para a implementação de políticas 
públicas, sendo criadas as seguintes Áreas de Intervenção: 
 

(i) Áreas de Restrição à Ocupação (aquelas de interesse para a proteção dos 
mananciais e para a preservação, conservação e recuperação dos 
recursos naturais); 

 
(ii) Áreas de Ocupação Dirigida (aquelas de interesse para a consolidação ou 

implantação de usos rurais e urbanos, desde que atendidos os requisitos 
que garantam a manutenção das condições ambientais necessárias à 
produção de água em quantidade e qualidade para o abastecimento das 
populações atuais e futuras); e 

 
(iii) Áreas de Recuperação Ambiental (aquelas cujos usos e ocupações 

estejam comprometendo a fluidez, potabilidade, quantidade e qualidade 
dos mananciais de abastecimento público e que necessitem de 
intervenção de caráter corretivo). 

 
Vale ser destacado que para cada APRM serão estabelecidas diretrizes e normas 
ambientais e urbanísticas de interesse regional, respeitadas as competências 
municipais e da União, considerando as especificidades e funções ambientais das 
diferentes Áreas de Intervenção, com o fim de garantir padrões de qualidade e 
quantidade de água bruta, passível de tratamento convencional para abastecimento 
público. 
 
Atualmente eexxiisstteemm  aappeennaass  22  ((dduuaass))  AAPPRRMM’’ss  ccrriiaaddaass  nnaa  RReeggiiããoo  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  SSããoo  
PPaauulloo e devidamente regulamentadas: 
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(i) AAPPRRMM  ––  GGuuaarraappiirraannggaa, criada e definida pela Lei Estadual nº 12.233/06 e 
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 51.686/07; e 

 
(ii) AAPPRRMM  ––  BBiilllliinnggss, criada e definida pela Lei Estadual nº 13.579/09 e 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 55.342/10. 
 
Tomando-se por base todo o anteriormente exposto e, da mesma forma, 
contemplando-se devidamente a localização projetada da futura Linha 15 - Branca, 
constata-se que o empreendimento projetado e suas principais estruturas de apoio 
operacional não irão interferir diretamente em qualquer uma das APRM mencionadas. 
 
Sendo assim, entende-se que a implantação da Linha 15 não guarda riscos potenciais 
aos mananciais da RMSP. 
 
 Passivos Ambientais 

 
A paisagem urbana das áreas de inserção do traçado projetado da Linha 15 - Branca e 
de seu entorno imediato é constituída por vias e edificações estabelecidas ao longo de 
muitas décadas, para o desempenho de funções associadas aos diversos momentos 
que as sociedades locais viveram no passado. Com isso, os usos e ocupações atuais ou 
pretéritos podem de alguma forma refletir algum tipo de potencial contaminação do 
solo e/ou água subterrânea.  
 
Nessas áreas os poluentes ou contaminantes podem se concentrar em subsuperfície 
nos diferentes compartimentos do ambiente como, por exemplo, no solo, nos 
sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos, nas águas 
subterrâneas ou, de uma forma geral, nas zonas não saturada e saturada, além de 
poderem se concentrar nas paredes, nos pisos e nas estruturas de construções.  
 
No presente estudo o diagnóstico das áreas contaminadas inseridas na AID/ADA foi 
realizado através da consulta do CCaaddaassttrroo  ddee  ÁÁrreeaass  CCoonnttaammiinnaaddaass  ddaa  CCEETTEESSBB,,  ddee  
ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001100,, e do RReellaattóórriioo  ddee  ÁÁrreeaass  CCoonnttaammiinnaaddaass  nnoo  MMuunniiccííppiioo  ddee  SSããoo  PPaauulloo,, 
consolidado trimestralmente pela SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddoo  VVeerrddee  ee  ddoo  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee  --  
SSVVMMAA, de acordo com o Decreto Municipal nº 51.436/2010. O mesmo baseia-se nos 
relatórios do SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaaççããoo  ddee  GGeerreenncciiaammeennttoo  ddee  ÁÁrreeaass  CCoonnttaammiinnaaddaass  ––  

SSIIGGAACC.. Para tal foram comparados os logradouros dentro da AID/ADA com os 
relacionados nos cadastros supracitados. 
 
Nos cadastros consultados identificou-se 4400  áárreeaass  ccllaassssiiffiiccaaddaass  ccoommoo  ccoonnttaammiinnaaddaass  
((AACC)), inseridas no contexto das ADA/AID, sendo que 33 constam apenas no cadastro da 
CETESB, 3 em ambos os cadastros e 4 apenas no cadastro da SVMA  
 

 
 
Daquelas áreas contamonadas referidas aa  mmaaiioorriiaa  ddaass  áárreeaass  ccoonnttaammiinnaaddaass  eessttáá  
rreellaacciioonnaaddaa  ccoomm  aa  vveennddaa  ee  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  ccoommbbuussttíívveeiiss,, seguidas pelas atividades 
relacionadas aos segmento de empreendimento imobiliários, comércios gerais, áreas 
industriais e áreas de interessa público. 

 
A visualização da localização dessas áreas contaminadas em relação à área de inserção 
da Linha 15 - Branca poderá ser obtida através da consulta ao “Mapa das Áreas 
Contaminadas e Com Potencial de Contaminação Para AID e ADA do Empreendimento” 
(MF-ABC-08), / Vol. IV – EIA – ANEXOS (Produtos Cartográficos) o qual é produto da 

http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/estadual/decretos/2007_Dec_51686.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/estadual/leis/2009_lei_13579.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/estadual/decretos/2010_Dec_55342.pdf
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correlação entre uso e ocupação do solo predominante, áreas contaminadas 
cadastradas na CETESB e SVMA e possíveis potenciais para contaminação. 
 

 Definição das Áreas de Baixo, Médio e Alto Potencial de Contaminação 
 
A partir dos dados de UUssoo  ee  OOccuuppaaççããoo  ddoo  SSoolloo  ((AAII  //  AADDAA)) e da localização das áreas 
contaminadas cadastradas, tanto pela CETESB quanto pela SVMA foi possível 
estabelecer as áreas que apresentam diferentes “potenciais” conter focos de 
contaminação, além das já cadastradas. 
 
Salienta-se que a classificação em Alto ou Médio Potencial de Contaminação está 
ligada à pprroobbaabbiilliiddaaddee de se encontrar alguma área contaminada e não ao 
estado/gravidade desta contaminação. 
 
O Quadro consolidado a seguir apresenta um resumo da classificação de cada uso e 
ocupação do solo quanto ao potencial de contaminação (baixo, médio e alto) assim 
como as AC’s contidas em cada classificação 
 

 

Observa-se que embora o uussoo  pprreeddoommiinnaanntteemmeennttee  rreessiiddeenncciiaall apresente 25% das 
áreas contaminadas, este uso não apresenta atividades geradores de contaminação; 
portanto, é possível classificar as áreas de uso predominantemente “residencial” como 
áreas de bbaaiixxoo  ppootteenncciiaall  ddee  ccoonnttaammiinnaaççããoo.. 
 
Para as regiões de uussoo  pprreeddoommiinnaanntteemmeennttee  ““ccoommeerrcciiaall  //sseerrvviiççooss””  éé  eexxpprreessssiivvoo  aa  
ppaarrttiicciippaaççããoo  ddee  AACC’’ss  ccuujjaa  aattiivviiddaaddee  éé  rreellaacciioonnaaddaa  ccoomm  ppoossttooss  ddee  ccoommbbuussttíívveell  ––  6677,,55%%--..  
O comercio varejista de combustíveis fósseis é uma atividade com alta probabilidade 
de gerar passivos, devido principalmente a vazamentos nos tanques de 
armazenamento e no sistema de bombas. Como foi verificada uma alta incidência 
deste tipo de atividade na área de uso predominantemente comercial/serviços esta 
área foi classificada como de aallttoo  ppootteenncciiaall  ddee  ccoonnttaammiinnaaççããoo.  
 
Por fim, sendo a aattiivviiddaaddee  iinndduussttrriiaall por si só uma atividade que pelo seu porte e seus 
processos tem grande potencial de contaminação, este uso e ocupação do solo foi 
classificado como de alto ppootteenncciiaall  ddee  ccoonnttaammiinnaaççããoo, independentemente do fato de 
que na região contemplada a “extensão” de áreas com esse tipo de uso/ocupação ser 
comparativamente pequena. 

 
 Erosões e Áreas de Inundações    (Susceptibilidade dos Terrenos à 

Ocorrência de Processos Físicos de Dinâmica Superficial e/ou Inundações) 
 
A ocupação urbana em áreas com declividades elevadas e/ou várzeas transforma os 
potenciais processos erosivos e/ou inundações nos processos mais importantes dentre 
as ameaças naturais que podem atingir a região de interesse para o presente estudo, 
em especial a ADA e seu entorno imediato. 
 
Vale ser destacado que a incidência desses processos decorre, principalmente, da 
associação de três fatores: 
 

(i) das características do quadro natural geológico e geomorfológico dos 
terrenos aqui considerados; 

(ii) da expansão urbana acelerada, verificada nos municípios inseridos na 
área de interesse; 
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(iii) das formas inadequadas de uso e ocupação do solo nas cidades 
consideradas no escopo do presente estudo (loteamentos irregulares em 
áreas de risco, como por exemplo, em encostas e várzeas fluviais). 

 
Nesse contexto, então, fica ressaltado que será considerada no presente estudo 
apenas a ppootteenncciiaalliiddaaddee  nnaattuurraall ou a ssuusscceettiibbiilliiddaaddee dos terrenos à ocorrência de 
processos físicos de dinâmica superficial – erosão / escorregamentos – e/ou 
inundações. Não serão consideradas, portanto, as ações e intervenções humanas. 
 
Esta ppootteenncciiaalliiddaaddee  nnaattuurraall  ddeeppeennddee, além da intensidade e distribuição das chuvas 
(que não apresentam grandes diferenças nos âmbitos das AID / ADA), de outros vários 
fatores, conforme detalhados a seguir, entre os quais: 
 

((ii))  eerrooddiibbiilliiddaaddee  ddooss  ssoollooss;;  
((iiii))  vvaarriiáávveeiiss  ttooppooggrrááffiiccaass  ddoo  tteerrrreennoo  ((ccuurrvvaattuurraass  hhoorriizzoonnttaall  ee  vveerrttiiccaall));;  ee 
((iiiiii))  ddeecclliivviiddaaddeess  pprreeddoommiinnaanntteess  ddoo  tteerrrreennoo.. 

 
Assim, o diagnóstico referente ao tema ora analisado, especificamente para as áreas 
de influência direta – AID e diretamente afetada – ADA, foi consolidado com base na 
análise e na interpretação integrada de um conjunto de informações relacionadas, em 
especial, aos aspectos geológico-geotécnicos e geomorfológicos daquelas áreas de 
influência, além de produtos cartográficos especialmente elaborados para a área de 
interesse (mapas das curvaturas horizontal e vertical dos terrenos e mapa de 
declividades). 
 
Do referido diagnóstico foi possível estabelecer o seguinte cenário geral de potencial 
suscetibilidade à erosão dos terrenos da ADA, conforme observado no Quadro a seguir. 
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Há de se destacar, entretanto, que os cenários analisados (segmentos referenciais / 
Linha 15 - Branca) e informações consolidadas no Quadro anterior, se referem, na 
verdade, à situação atualmente instalada ao longo da Linha 15; ou seja, terrenos 
pavimentados e impermeabilizados de forma geral, ocupados por vias públicas, e que 
de alguma forma impedem a instalação de processos erosionais naturais mais rígidos, 
em especial nas áreas mais planas. 
 
Por outro lado, quando analisado esse mesmo cenário, ccoonnssiiddeerraannddoo  aa  eexxeeccuuççããoo  ddee  
oobbrraass  ccoommoo  tteerrrraapplleennaaggeennss  //  eessccaavvaaççõõeess  //  aatteerrrrooss, deverão ser ponderadas as 
informações consolidadas nos Mapas de Curvatura Vertical (MF-BRA-12) e Horizontal 
(MF-BRA-13) – conforme mostrados no EIA – que, de forma integrada, retratam ao 
longo do eixo principal da Linha 15 - Branca áreas com a “combinação” de curvatura 
côncavo-convergente, que refletem, grosso modo, áreas com potencialidade de 
concentração e acúmulo do escoamento pluvial superficial.  
 
Ou seja, observa-se um potencial de suscetibilidade à erosão dos solos quando o 
cenário pontuado a cima concordarem com terrenos desprovidos de coberturas 
vegetais e/ou artificiais. 
 
Da mesma forma, para a situação específica supracitada, há de se considerar o 
potencial de produção de sedimentos, derivada da possibilidade de erosão desses 
terrenos (em especial na planície aluvial), devido à ação das chuvas, seguida do 
escoamento superficial e conseqüente ““ccoonnttrriibbuuiiççããoo””  aaoo  aassssoorreeaammeennttoo  ddooss  ccuurrssooss  
dd’’áágguuaa  llooccaaiiss.. 
 
Por fim, vale ressaltar que uma porção da Área Diretamente Afetada – ADA da Linha 
15 – Branca está consolidada em áreas de várzeas dos Rios Tiete, Aricanduva e 
afluentes de menor ordem, estando todos eles de alguma forma interferidos pelo 
processo de intensa antropização (retificações, canalização e tamponamento dos 
leitos, aterramentos, entre outros). 
 
Esta nova dinâmica implantada de ocupação urbana proporciona, forçosamente, uma 
dificuldade ao escoamento das águas superficiais e que tem como consequência 
principal a formação de áárreeaass  ccoomm  rriissccooss  ddee  aallaaggaammeennttooss  //  iinnuunnddaaççõõeess, nos períodos 
de elevada pluviosidade, conforme indicadas na AII, através do “Mapa das Áreas 
Potenciais de Ocorrência de Inundações – AID e ADA” (MF-BRA-16), “reproduzido” ao 
lado.  
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Analisando as informações cartográficas consolidadas no Mapa mostrado 
anteriormente e nos dados disposnibilizados pelo CGESP – Centro de Gerenciamento 
de Emergências da Prefeitura de São Paulo, em especial aqueles referentes aos meses 
de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010 (estação quente e úmida da região sudeste e 
consequentemente a época com maior incidência de chuvas), conclui-se que nas áreas 
de influência do empreendimento são observados ddooiiss  pprriinncciippaaiiss  ttrreecchhooss  ddee  
iinnuunnddaaççããoo.. 
 
O pprriimmeeiirroo  ttrreecchhoo faz referência ao Rio Aricanduva em boa parte de sua extensão, com 
destaque ao afluente Guaiaúna, limítrofe à futura interligação da Linha 15- Branca com 
Linha 03 - Vermelha através da estação Penha. 
 
Conforme determina a Lei 14.493/2007 (regulamentada pelo Decreto 48.767/2007) os 
imóveis, observados no entorno desta futura interligação metroferroviária, são isentos 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), reafirmando a condição de área 
inundável da região. O local conta um piscinão a fim de conter o transbordamento do 
acréscimo das vazões em períodos chuvosos 
 
O sseegguunnddoo  ttrreecchhoo de destaque nesta temática, na ADA da Linha 15 - Branca, está na 
região da Avenida Vereador Abel Ferreira, entre as futuras estações Anália Franco e 
Vila Formosa, em trecho onde o córrego Capão do Embira flui tamponado em galerias. 
 
Em ambos os casos tratam-se de regiões densamente urbanizadas, planície de 
inundação (leito maior) majoritariamente impermeabilizada, margens fluviais estreitas 
(quando não ausente), ausência de mata ciliar e escassez de infraestrutura apropriada 
para escoamento de águas superficiais. 
 

 

 

 

 

 

 

9.3. OS ESTUDOS DO MEIO BIÓTICO 
 

 VEGETAÇÃO    (Flora) 

 
Para a caracterização das fitofisionomias presentes nas áreas de influência do 
empreendimento foram utilizados dados bibliográficos secundários associados aos 
dados da cobertura vegetal e uso do solo, tendo como base o levantamento realizado 
pela EMPLASA em 2006, e levantamentos de campo na área do empreendimento. 
 
Especificamente na ADA – Área diretamente Afetada, as fitofisionomias foram 
analisadas com base nos parâmetros definidos na Resolução CONAMA nº 10, de 10 de 
outubro de 1993 e Resolução CONAMA nº 1, de 31 de janeiro de 1994. A listagem de 
espécies florestais encontradas em campo foi comparada com as espécies da flora que 
compõem as listas de espécies consideradas ameaçadas por legislação estadual 
(Resolução SMA nº 48/04) e federal (Portaria IBAMA nº 37-N/92). 
 
A vveeggeettaaççããoo  nnaattuurraall  aassssoocciiaaddaa  àà  AAIIDD ––  ÁÁrreeaa  ddee  IInnfflluuêênncciiaa  IInnddiirreettaa  apresenta-se sob a 
forma de várias fisionomias, de campestres a florestais. Ressaltam-se vegetações 
relacionadas com o tipo de drenagem dos solos: matas de várzeas e campos úmidos 
até capoeirões e matas. No entanto, devido a sua localização em área altamente 
urbanizada a maior parte da cobertura vegetal é representada por áreas verdes em 
parques, praças e arruamentos com indivíduos arbóreos isolados, ou seja, arborização 
urbana. 
 
Na AID podem ser distinguidas as seguintes categorias de vegetação secundária: 
Campo antrópico, Capoeira (Floresta Ombrófila Densa em Estágio Pioneiro) Vegetação 
de Várzea (Floresta Ombrófila Densa Aluvial em Estágio Pioneiro), Vegetação Arbórea 
(arborização urbana, parques e praças), e Sítio ou chácara agrícola (Vegetação 
Peridomiciliar). 
 
Portanto, de forma geral, a vegetação na AID é composta por espécies típicas da 
arborização urbana com o entremeio de espécies nativas e exóticas, cuja principal 
função é proporcionar a melhoria da paisagem urbana. 
 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/financas/legislacao/Lei-14493-2007.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/financas/legislacao/Decreto-48767-2007.pdf
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Por sua vez, nnaa  AADDAA--  ÁÁrreeaa  DDiirreettaammeennttee  AAffeettaaddaa definida para a Linha 15 – Branca - 
foram identificadas áreas com arborização urbana, vegetação peridomiciliar e áreas 
com cobertura de Floresta Ombrófila Densa em Estágio Pioneiro (Vegetação Pioneira) 
e Vegetação Antrópica, cuja delimitação e visualização referencial das mesmas pode 
ser observada no “Mapa de Uso e Ocupação do Solo da ADA” – (MSE-BRA-13), 
articulado em 5 folhas, conforme apresentado no EIA. 
 
Considerando que a implantação de algumas das estruturas de apoio operacional da 
Linha 15 – Branca (estações e seus respectivos acessos, poços de ventilação / saídas de 
emergência, pátio de manutenção e estacionamento de trens) poderá exigir a 
supressão de indivíduos arbóreos (isolados, na maioria das vezes, conforme mostra o 
Quadro a seguir), procedeu-se ao longo do eixo referencial da mesma o levantamento 
de dados primários ((““ccaaddaassttrraammeennttoo  aarrbbóórreeoo””)), através de uma campanha de campo 
realizada em abril de 2012. 

 
O cadastramento das árvores em áreas públicas (áreas particulares de acesso restrito, 
muradas ou cercadas, não foram vistoriadas) foi realizado considerando indivíduos a 
partir de 3 cm de diâmetro na altura do peito - DAP, os quais foram fotografados, 
plaqueteados, medidos o DAP e a altura, além da identificação de espécie, família, 
determinação de nome popular e do estado fitossanitário.   
 

   
Do referido cadastramento resultou o levantamento de 334411  iinnddiivvíídduuooss  ee  aa  
iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ddee  7755  eessppéécciieess  ppeerrtteenncceenntteess  aa  3311  ffaammíílliiaass.. Destas, 37 são espécies 
exóticas e 38 são nativas. A grande maioria se apresenta em bom estado fitossanitário. 
 
As espécies amostradas neste estudo (ênfase em espécies arbóreas e arbustivas) não 
estão citadas nas listagens das espécies da flora ameaçadas de extinção (Resolução 
SMA n. 48 de 21 de setembro de 2004, Instrução Normativa MMA n. 06/08). 
 
A localização e a espacialização das árvores cadastradas estão apresentadas no “Mapa 
de Localização dos Indivíduos Arbóreos Cadastrados” (MB-ABC-02) - (Folhas 01 a 19), 
conforme mostrado no EIA – item 8.3.1.4. 
 
Por sua vez o “cadastro arbóreo” e seu respectivo “inventário fotográfico” estão 
consolidados e apresentados no EIA / Volume IV – ANEXOS (Documentos Técnicos). 
 
 
 FAUNA  

 
No contexto de áreas completamente urbanizadas, como é o caso da área de inserção 
da Linha 15 - Branca, a vegetação que serviria de abrigo e alimento para a fauna é, na 
verdade, caracterizada por espécies exóticas ou dispostas de forma dispersa em meio 
a diversos fatores promotores do afastamento da fauna. 
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Desse modo o ambiente torna-se favorável às espécies generalistas, que afetam a 
biodiversidade de forma tanto direta quanto indireta ao competir com resquícios de 
populações nativas um pouco mais sensíveis ou especialistas que podem estar 
presentes. 
 
Considerando, ainda, a implantação do empreendimento em uma região tão 
antropizada, fica claro que esforços de campo para a aammoossttrraaggeemm  ddee  eessppéécciieess  ddaa  
ffaauunnaa  ddee  mmaammííffeerrooss,,  rréépptteeiiss  ee  aannffííbbiiooss  nnããoo  sseerriiaamm  pprroodduuttiivvooss, já que o tamanho das 
áreas com vegetação e o forte efeito do entorno proporcionam um ambiente não 
favorável à ocorrência de populações significativas destes grupos. 
 
Contudo, para grupos como a avifauna, a arborização urbana, as áreas verdes 
representadas por parques e praças ou mesmo corredores ao longo de cursos d’água, 
como ocorre na região em estudo, permitem a ocorrência de uma diversidade de 
espécies, ainda que muitas vezes não provendo suporte para as espécies mais 
sensíveis do grupo.  Dessa forma, o levantamento da avifauna foi priorizado nas 
diferentes áreas de influência do projeto. 
 

 Avifauna (pássaros) 
 
O levantamento das espécies registradas na Área de Influência Indireta - AII se deu por 
meio de revisões bibliográficas da literatura especializada disponível. Por sua vez, na 
Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada - ADA, o levantamento de 
dados primários ocorreu nos meses de abril (final) e maio (início), no período das 7:00h 
às 11:30h e entre as 14:30h e 18:00h.Assim, visando o lleevvaannttaammeennttoo  qquuaalliittaattiivvoo  ddaass  
eessppéécciieess, foram feitas observações em áreas verdes pré-selecionadas, como praças e 
parques (para a AID), conforme indicadas no Quadro a seguir.  

 

Foram empregados os métodos de registro direto (observações e identificação de 
cantos) e indireto (por identificação de ninhos, quando presentes). Sempre que 
possível, os registros foram documentados por fotos. 

 
Na AAIIDD as espécies registradas nestas áreas verdes, por meio do levantamento de 
dados primários e secundários, totalizaram 62 espécies de aves, distribuídas em 29 
famílias. A área com o maior número de espécies registradas foi o PET–Anália Franco 
com 48 espécies, das quais 20 foram identificadas em campo, seguida pelo Parque 
Brigadeiro Faria Lima, com 33 espécies levantadas por dados secundários.  Outra área 
com riqueza expressiva para este estudo foi o Clube Esportivo da Penha, com 21 
espécies identificadas em campo e outras 2 espécies relatadas em entrevista. 
 
As cinco espécies mais frequentes, presentes em todos os levantamentos, foram C. 
livia (pombo-doméstico), P. sulphuratus (bem-te-vi), C. flaveola (cambacica), T. 
rufiventris (sabiá-laranjeira) e F. rufus (joão-de-barro). Columba livia também foi a 
espécie mais abundante, com 142 indivíduos observados entre os 475 contatos feitos 
durante o levantamento in situ. Pitangus. sulphuratus, Turdus rufiventris e Coereba 
flaveola, para os quais foram obtidos entre 31 e 39 contatos, estão na sequência entre 
as espécies mais abundantes. 
 

         
 

         
 
 



 
 
 
  

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 
LINHA 15 – BRANCA / Trecho Vila Prudente - Dutra 
 

RT-15.00.00.00/1Y1-002 
 

Pá
gi

na
42

 

Na AADDAA, especificamente, o levantamento da avifauna foi realizado pela amostragem 
das áreas situadas o mais próximo possível das estruturas projetadas da Linha 15, 
subdividido em “trechos”, conforme identificados no Quadro a seguir. 

 
Do referido levantamento resultou um total de 2288  eessppéécciieess  ee  1199  ffaammíílliiaass, em 524 
contatos, sendo que os não-passeriformes estão representados por 12 espécies em 8 
famílias (8 ordens), enquanto os passeriformes apresentaram 16 espécies em 11 
famílias. 
 
Na área correspondente ao Pátio Paulo Freire foi identificada a maior riqueza, com 19 
espécies e o maior número de contatos, com 87 indivíduos observados. Em relação às 
outras áreas de amostragem, 13 espécies foram registradas para as Estações Tiquatira 
e Aricanduva, 11 espécies na Estação Anália Franco e 10 espécies nas Estações Dutra e 
Penha. Nas outras áreas amostrais foram observados valores inferiores a 10 espécies. 
 
Entre as espécies mais comuns registradas durante o levantamento na ADA, estão C. 
livia (pombo-doméstico), com a maior abundância (95 contatos) e 83% de frequência 
de ocorrência (ou 10 dos 12 pontos de amostragem); C. talpacoti (rolinha-roxa), com 
66 contatos (sendo que destes, 50 indivíduos foram contabilizados no entorno da 

Estação Aricanduva) e 50% de frequência de ocorrência e B. tirica (periquito-rico), com 
63 contatos e 75% de frequência de ocorrência. Porém as espécies mais comuns em 
relação à presença nos pontos amostrais foram P. sulphuratus (bem-te-vi) e T. 
rufiventris (sabiá-laranjeira), com 91,7% de frequência de ocorrência (ou 11 dos 12 
pontos amostrados). 
 
Quanto ao hháábbiittoo  aalliimmeennttaarr, destacam-se as espécies predominantemente de 
insetívoros e onívoros, hábitos representados, respectivamente por 9 e 8 espécies (ou 
32% e 29%). 
 
Vale ainda observar que a maioria das espécies apresenta bbaaiixxaa  sseennssiibbiilliiddaaddee  aa  
aalltteerraaççõõeess  aannttrróóppiiccaass  (segundo classificação proposta por Stotz et al. 1996): 26 
espécies ou 93% do total. Somente duas espécies apresentam sensibilidade 
considerada média às alterações ambientais: Synallaxis ruficapilla (pichororé) e 
Patagioenas picazuro (pombão ou asa-branca), e nenhuma espécie de alta 
sensibilidade foi registrada Este quadro geral se encaixa no que é esperado para 
estudos em meios urbanos, já que o processo de urbanização consiste em alterações 
do ambiente natural. 
 
Por fim, ressalta-se que nneennhhuummaa  eessppéécciiee  rreeggiissttrraaddaa  ppaarraa  aa  AADDAA  eennccoonnttrraa--ssee  
aammeeaaççaaddaa  ddee  eexxttiinnççããoo, segundo as listas estaduais, nacionais e globais (Decreto 
Estadual n. 53.494/2008; IN n. 003/2003; IUCN, 2011 e CITES, 2011 – apêndice I). Por 
sua vez, menciona-se que cinco espécies, entre psitacídeos, troquilídeos, falconiformes 
e accipitriformes, tem seu comércio controlado pelo apêndice II da CITES 
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 Unidades de Conservação e demais Áreas Protegidas 

 
O levantamento das Unidades de Conservação incidentes na região de estudo foi 
realizado por meio de consultas à legislação e levantamento de dados bibliográficos. 
Vale destacar que no estado de São Paulo, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(2000) produziu o ““AAttllaass  ddaass  UUnniiddaaddeess  ddee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  AAmmbbiieennttaall””, abordando as 
unidades de conservação existentes no estado de São Paulo, documento esse 
considerado para a elaboração do presente item.  
 
Para o presente estudo foram levantadas todas as UCs, zonas de amortecimentos ou 
áreas circundantes e outras áreas protegidas e áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade presentes nas Áreas de Influência do empreendimento (AII, AID e ADA).  
 
No caso de Unidade de Conservação que não apresenta zona de amortecimento 
estabelecida em plano de manejo, foi adotada uma faixa de 3 km a partir do limite da 
UC, à exceção de RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas 
Consolidadas, conforme Resolução CONAMA nº 428/10. 
 
Portanto, como o empreendimento e suas áreas de influência estão localizados 
totalmente em Área Urbana Consolidada, a faixa de 3 km para as UCs sem plano de 
manejo não foi contemplada neste estudo. 
 
O Quadro consolidado ao lado mostra as Unidades de Conservação e demais áreas 
protegidas que de alguma forma mantêm relação espacial com os limites estabelecidos 
para as áreas de influência da Linha 15 – Branca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Figura mostrada adiante “reproduz parcialmente” o Mapa “Unidades de 
Conservação, Outras Áreas Protegidas e das Áreas Prioritárias de Conservação” (MB-
ABC-03), anexado ao EIA (Volume IV), permitindo a visualização e espacialização dos 
limites básicos das UC’s, implantadas na região de inserção da Linha 15 - Branca, e 
evidenciando que o empreendimento não interferirá diretamente sobre nenhuma 
delas. 
 
Do referido mapa depreende-se que apenas a APA Várzea do Tietê tem seus limites 
incidindo parcialmente nas AII e AID estabelecidas para a Linha 15. As demais UC’s tem 
seus limites e/ou zonas de amortecimento incidentes apenas na AII – Área de 
Influência Indireta do projeto. 
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9.4. OS ESTUDOS DO MEIO SOCIOECONÔMICO 
 
 Uso e Ocupação do Solo 

 
O estudo deste tema tem como objetivo caracterizar os padrões de uso e ocupação do 
solo, identificados nas áreas de influência do empreendimento projetado, podendo, 
assim, apontar os possíveis conflitos de uso entre o empreendimento e seus 
habitantes lindeiros, além de subsidiar a análise de impactos ambientais esperados 
com a implantação da Linha 15 – Branca. Portanto, busca-se apresentar, sobretudo, as 
áreas em que ocorrerão interferências em superfície, com destaque para o entorno 
das estações e de seus acessos, dos poços de ventilação e saídas de emergência, bem 
como do pátio de estacionamento e manutenção de trens a ser implantado próximo à 
Estação Paulo Freire 
 
Neste contexto, então, serão caracterizadas as diferentes categorias de paisagem ali 
existentes, evidenciando que tipo de ocupação tem sido verificado naquela porção 
territorial do município em que se localizará o empreendimento a ser licenciado. 
 
As ccaatteeggoorriiaass//ccllaasssseess  ddee  uussoo  ee  ooccuuppaaççããoo  ddoo  ssoolloo definidas para o estudo da AID – Área 
de Influência Direta e ADA – Área Diretamente Afetada são: 
 

••  UUssoo  PPrreeddoommiinnaannttee  RReessiiddeenncciiaall  
 

Residencial Horizontal – área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas 
moradias são de um ou dois pavimentos, tipo casa ou sobrado. A ocorrência de 
edifícios isolados nessa área foi, em geral, mapeada.  

 
Residencial Vertical – área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas 
moradias são constituídas por edifícios que abrigam domicílios do tipo apartamento. 
Nesta classe estão inseridos também os condomínios verticais e os conjuntos 
habitacionais verticais. 

 
Misto (residencial horizontal e vertical) – área onde o uso residencial é constituído 
tanto pelo padrão horizontal quanto pelo vertical. 
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Área em ocupação – área arruada com aproximadamente 10% de ocupação, podendo 
estar dentro da área urbanizada, na periferia ou isolada. É caracterizado por um 
conjunto de arruamento, podendo ser geométrico ou irregular, sobre solo com ou sem 
cobertura vegetal. 

 
Habitação precária – assentamento habitacional precário, tipo autoconstrução, com 
presença de infraestrutura básica: arruamento, drenagem pluvial, abastecimento de 
água, coleta regular de lixo, iluminação pública e equipamentos básicos de saúde e 
educação, porém, geralmente desprovido de rede de coleta de esgoto e de lotes 
regularizados. 

 
Favela – assentamento habitacional, geralmente em área invadida, sem divisão regular 
de lotes, nem infraestrutura urbana (arruamento, drenagem, rede de esgoto e coleta 
de lixo), mas com abastecimento clandestino de água e luz. As moradias são feitas por 
autoconstrução, podendo ser de alvenaria ou madeira.  

 
••  UUssoo  PPrreeddoommiinnaannttee  CCoommeerrcciiaall//SSeerrvviiççoo  

 
Comércio e serviços – área onde predomina a ocupação por uso comercial e/ou de 
serviços, os quais podem ser de caráter diário (gêneros de primeira necessidade), 
ocasional e/ou excepcional (diversificado ou especializado). Esse comércio pode ter 
caráter varejista ou atacadista e estar localizado nas proximidades das áreas 
residenciais ou em determinados setores destas, como em vias/centros comerciais. 

 
••  UUssoo  PPrreeddoommiinnaannttee  IInndduussttrriiaall  

 
Indústria – área localizada dentro ou fora da área urbanizada, podendo ser constituída 
segundo distrito / agrupamento ou em unidade dispersa. Caracteriza-se pela presença 
de grandes edificações, pátio de estacionamento ou mesmo de indústrias de pequeno 
porte, com facilidade de acesso, em geral localizadas próximas às grandes avenidas, 
rodovias e ferrovias.  

 
Mineração – área de extração mineral e seu entorno (movimento de terra, cavas, 
edificações) que sofreu efeito desta atividade. (na Região Metropolitana de São Paulo 
é realizada a céu aberto para praticamente todos os minérios e seu desenvolvimento). 
Caracteriza-se pela remoção da cobertura vegetal e corte de relevo. 

 

••  UUssoo  MMiissttoo  
 

Residencial horizontal/comércio e serviço – área de uso misto de residências, 
comércios e prestadores de serviços, com padrão horizontal. 
 
Residencial vertical/comércio e serviços – área de uso misto de residências, comércios 
e prestadores de serviços, com padrão vertical. 

 
Residencial, comercial, serviços, industrial etc. – são todas as áreas onde coexistem 
vários tipos de uso (residencial, comercial, serviços, industrial etc.) e para as quais não 
há indicação de utilização específica. 

 
••  EEqquuiippaammeennttooss  SSoocciiaaiiss  ee  ddee  SSeerrvviiççooss  

 
Parque – são áreas que estão sob as diretrizes de legislação ambiental de âmbitos 
municipal, estadual ou federal. 

 
Praça e área verde urbana – praça é qualquer espaço público urbano livre de 
edificações e que propicie convivência e/ou recreação para seus usuários. Pode ter ou 
não vegetação. Área verde urbana é um local dentro da área urbana, onde há o 
predomínio de vegetação arbórea com extensão maior que as praças e jardins 
públicos. Possui função ecológica, estética ou de lazer.  

 
Educação, saúde, esporte, lazer e cultura – são áreas destinadas às instalações 
(infraestruturas) de educação, saúde, cultura, esporte, lazer e similares podendo ser 
públicas ou privadas. 

 
Institucional – área de propriedade pública destinada à instalação de equipamento 
social ou comunitário. Foi considerado: polícia rodoviária, guarda-civil, defesa e 
segurança nacional, delegacia, complexo penitenciário, fórum, órgãos de 
administração pública federal, estadual e municipal, entre outros. 

 
Institucional Especial – considera-se como uso especial: igreja, templo, seminário, 
centro socioeducativo, lar de idosos e cemitério.  
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••  IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
 

Infraestrutura – área que abriga instalação de equipamento como abastecimento de 
água, serviço de esgoto, energia elétrica, telecomunicação e outros de interesse 
público. 

 
Viário – traçado de vias públicas constituído por vielas, ruas, avenidas e etc. 

 
••  UUssoo  NNããoo  UUrrbbaannoo  

 
Vegetação antrópica - vegetação caracterizada pela presença de gramíneas, 
constituindo uma cobertura quase contínua, deixando alguns trechos de solo 
descoberto. Espaçadamente poderão ocorrer pequenos subarbustos e, raramente, 
arbustos. 

 
Mata /capoeira – área onde pode ocorrer fragmento de vegetação com formações 
secundárias de porte arbóreo. Pode também ser classificado como capoeira, neste 
caso, caracteriza-se pela presença de espécies que ocupam espontaneamente as áreas 
devastadas, apresentando gramíneas e indivíduos isolados com porte herbáceo até 
arbóreo. 

 
Solo exposto – solo que se encontra sem cobertura vegetal ou área onde ocorre 
exposição do solo devido à ação de processos erosivos ou pela ação de terraplanagem. 

  
 
A ““qquuaannttiiffiiccaaççããoo””  ddaass  ddiiffeerreenntteess  ccllaasssseess  ddee  uussoo  ee  ooccuuppaaççããoo  ddoo  ssoolloo  ddaa  AAIIDD é 
apresentada no Quadro ao lado, do qual se destaca que os usos predominantes são o 
uso misto, com 9.148.667,46 m2; seguido do uso predominantemente residencial 
horizontal (6.440.408,34 m2) e do uso predominante comercial/serviços (3.094.619,14 
m2). Por outro lado, as classes menos representativas em termos de áreas são: 
conjunto habitacional, especial e área em ocupação ou desocupada. 
 

 
 
O “Mapa do Uso e Ocupação do Solo na AID” (MSE-BRA 12), apresentado 
originalmente no Volume IV – ANEXOS (Produtos Cartográficos) e “reproduzido” ao 
lado, consolida e ilustra o mapeamento do uso e ocupação do solo na AID em escala 
1:20.000,  
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 Reivindicações Sociais 

 
A Linha 15 - Branca efetuará a ligação entre porções territoriais das zonas Leste e 
Sudeste do município de São Paulo, com o traçado previsto em distritos fortemente 
urbanizados, como na Vila Prudente, Vila Formosa e Penha.  
 
Para a execução de uma obra deste porte e com as características de uma linha 
metroviária há a necessidade por parte do Metrô de promover ddeessaapprroopprriiaaççõõeess de 
alguns imóveis particulares, de modo a permitir à abertura de frentes de obra e a 
execução das infraestruturas necessárias à implantação e operação do 
empreendimento. Tais medidas se mostram imprescindíveis ao viabilizar a implantação 
de uma nova linha em regiões de grande contingente populacional. 
 
Embora exista sempre uma grande expectativa por parte da população local em 
relação à implantação de uma nova linha de metrô, sobretudo, neste caso em 
específico, com uma demanda por transporte público grande na Zona Leste de São 
Paulo e com seu principal eixo de transporte coletivo, a Linha 3 – Vermelha operando 
no limite da capacidade, há em contrapartida, a necessidade de proceder com essas 
desapropriações, ainda que o Metrô adote sempre a política de desapropriações 
mínima. 
 
Um levantamento preliminar realizado a partir de informações disponíveis junto à 
Prefeitura do Município de São Paulo, e de suas respectivas subprefeituras que 
concernem à área de influência do empreendimento (Sapopemba/Vila Prudente, 
Mooca, Aricanduva, Penha e Vila Maria/ Vila Guilherme), além da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Governo do Estado, demonstrou que existem diversas 
aassssoocciiaaççõõeess  ddee  bbaaiirrrroo  ee  eennttiiddaaddeess  ssoocciiaaiiss  eessttaabbeelleecciiddaass  nnaass  áárreeaass  ddee  iinnfflluuêênncciiaa deste 
empreendimento, as quais poderão se manifestar durante o processo de 
licenciamento, e posteriormente, durante a fase de implantação do mesmo. 
 
Tais associações e entidades representam um universo atual, uma lista preliminar. No 
entanto, às mesmas poderão ser incorporadas novas entidades, associações ou 
pessoas isoladamente, na busca de informações acerca deste empreendimento.  
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Apresenta-se, a seguir, uma relação de associações e entidades sociais compreendidas 
nas áreas de influência deste empreendimento, focando-se naquelas que se 
encontram mais próximas do traçado previsto para a Linha 15 - Branca. 
 

 Circulo de Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente 
 

 Centro de Assistência Social e Promoção de Vila Alpina 
 

 FUNDESP - Fundação Esperança 
 

 Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar 
 

 Centro Social Comunitário Padre Jose 
 

 Cras Vila Prudente / Sapopemba - Associação de Auxílio Mútuo da Região 
Leste  

 
 Associação de Moradores da Vila Zelina – AMOVIZA 

 
 Sociedade Amigos de Vila Formosa 

 
 Associação Metodista de Ação Social amas Vila Formosa  

 
 Associação Madre Tereza de Calcultá 

 
 CRAS Penha 

 
 Associação dos Moradores e Amigos da Penha de França 
 
 CRAS Vila Maria - Praça Santo Eduardo 

 
 CRAS Vila Medeiros 

 
 Associação Metodista de Ação Social - AMAS Vila Medeiros 

 
 ASSORAVIM – Associação Reivindicativa e Assistencial de Vila Medeiros 

 

 Centro Comunitário do Jardim Japão 
 

 Sociedade Amigos de Vila Sabrina 
 
 Notícias Veiculadas sobre a Linha 15 - Branca 

 
Além da identificação destas associações e instituições que são potenciais atores 
sociais na área de abrangência do empreendimento, foram identificadas também as 
notícias veiculadas na mídia referentes à Linha 15 – Branca. 
 
A primeira notícia veiculada no jornal O Estado de São Paulo do dia 09/04/2012, 
aponta justamente para a necessidade de desapropriações decorrentes das obras de 
implantação da Linha 15 – Branca. A notícia indica que existem cerca de 400 imóveis a 
serem desapropriados, e destaca o fato de o traçado percorrer desde áreas menos 
valorizadas, e com déficits de estrutura, como a região da estação projetada Tiquatira; 
bem como áreas mais valorizadas, como o entorno do Shopping Anália Franco, no 
bairro de mesmo nome.  
 
A notícia ainda considera a importância da estação projetada Paulo Freire, dada a sua 
proximidade com as rodovias Dutra e Fernão Dias, caracterizando-a como uma 
alternativa de acesso ao município de São Paulo através do Metrô. É também 
mencionado que por se tratar de uma linha subterrânea, os custos com 
desapropriações serão menores. 
 
A segunda notícia veiculada no jornal Folha de Vila Prudente em 13/04/2012 - uma 
publicação local do bairro de Vila Prudente e região - destaca que o Metrô afirmou aos 
moradores locais que o projeto básico da Linha 15 – Branca ainda está em 
desenvolvimento e em fase de determinação das reais áreas de desapropriação, não 
sendo possível assim identificá-las com precisão nesse momento.  
 
A notícia ainda destaca que determinados moradores e proprietários da região 
encontram-se apreensivos, em decorrência da incerteza na confirmação das áreas, 
embora segundo a reportagem, foi ressaltado pelo Metrô que as notificações de 
desapropriações serão encaminhadas aos proprietários dos imóveis somente após 
publicação do decreto de utilidade pública pelo Governo do Estado. 
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 Os Blocos de Imóveis Passíveis de Desapropriação 

 
As desapropriações fazem parte do rol de ações comum aos empreendimentos do 
Metrô, haja vista que as estações e demais áreas de apoio operacional terão inserção 
em área urbana consolidada, que muitas vezes apresenta-se com alto adensamento 
demográfico e de edificações. Sendo assim, os processos de desapropriação de imóveis 
serão necessários também à implantação da Linha 15 - Branca que, em contrapartida, 
produzirá externalidades positivas de alta relevância, sobretudo para a população que 
atualmente reside em áreas desprovidas da malha metroviária. 
 
Para esta situação o Metrô adota, basicamente, três linhas de ação: uma direcionada 
aos proprietários de imóveis que não residem nos mesmos; outra aos proprietários 
que residem nos imóveis; e uma terceira, direcionada aos inquilinos.  
 
Estas ddeessaapprroopprriiaaççõõeess  sseerrããoo  ffuunnddaammeennttaaddaass  ppoorr  ddiivveerrssaass  nnoorrmmaass  jjuurrííddiiccaass, entre as 
quais se destacam o Art. 5º (Inciso XXIV), o Art. 182º da CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall  ddee  11998888 e, 
também, o DDeeccrreettoo--lleeii  nnºº  33..336655  ddee  2211  ddee  jjuunnhhoo  ddee  11994411. Sendo assim, as medidas de 
mitigação e compensação deverão estar alinhadas a estas normas, bem como aos 
instrumentos normativos ddoo  IIBBAAPPEE  --  IInnssttiittuuttoo  BBrraassiilleeiirroo  ddee  AAvvaalliiaaççõõeess  ee  PPeerríícciiaass  ddee  
EEnnggeennhhaarriiaa  ee  ppeellaa  AABBNNTT  ––  AAssssoocciiaaççããoo  BBrraassiilleeiirraa  ddee  NNoorrmmaass  TTééccnniiccaass..  
 
Vale ainda ressaltar que a localização das áreas (blocos) de desapropriação foi 
disponibilizada pelo Metrô/SP e poderão ainda sofrer alterações e pequenos ajustes, 
sobretudo quando o projeto avançar e consolidar o projeto “executivo” de engenharia. 
 
O diagnóstico das áreas passíveis de desapropriação foi desenvolvido, nesta fase de 
elaboração do EIA-Rima, em “escala” de BBllooccooss  ddee  DDeessaapprroopprriiaaççããoo e não de imóveis 
individuais. 
 
Cada bloco foi caracterizado levando em conta sua tipologia de uso, o padrão de 
construção e o grau de conservação das edificações.  No total existem 27 Blocos de 
Desapropriação, conforme mostrados de forma resumida no Quadro ao lado, 
lembrando que os mesmos foram definidos partir das “Zonas de Características 
Homogêneas”, estabelecidas pelo IBAPE (2005), com o acréscimo de duas outras 
categorias, a de áreas desocupadas e de áreas de ocupação incipiente. 
 

 
As áárreeaass  ((““bbllooccooss””))  ppaassssíívveeiiss  ddee  ddeessaapprroopprriiaaççããoo  ssoommaamm  554444..223333,,3322mm²², podendo ser 
visualizadas de forma “referencial” através das Figuras apresentadas adiante. 
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