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11)  Conclusão 
 
A partir dos estudos e análises realizadas ao longo da elaboração do presente Estudo de 
Impacto Ambiental é possível apresentar as seguintes principais considerações conclusivas: 
 

 Sobre o objeto específico do licenciamento ambiental e as capacidades de 
transporte / atendimento da Linha 6 

 

O objeto do presente licenciamento ambiental consiste na implantação e operação da Linha 6 – 
Laranja, da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, incluindo quinze estações, 
poços de ventilação e saídas de emergências localizadas entre as estações e, ainda, um pátio 
de estacionamento e manutenção de trens, situado na extremidade norte da Linha, na região da 
Vila Brasilândia 
 
A Linha 6 – Laranja deverá ligar as regiões noroeste e sudeste da Região Metropolitana de São 
Paulo, sendo que seu Trecho São Joaquim – Brasilândia tem extensão aproximada de 13,5 km 
para o trecho operacional e cerca de 15,3 km de extensão considerando também a extensão 
das vias referentes ao acesso ao pátio de manobras e estacionamento de trens e aos trechos de 
manobra no final da linha. 
 
O total de embarques diários estimados (cenário 2021) para o atual trecho considerado da Linha 
6 – Laranja (Brasilândia/São Joaquim) é de 650.250 passageiros, provenientes de embarques 
lindeiros às estações; de integração com o serviço de ônibus da cidade de São Paulo e de 
integração com o serviço metroferroviário. 
 

 Sobre as características básicas de implantação e operação da Linha 6 - Laranja 
 
Ao contrário da maioria da malha metroviária de São Paulo, hoje em operação, boa parte da 
diretriz de traçado adotada na Linha 6 – Laranja insere-se do ponto de vista do relevo em uma 
sucessão de vales e cumeadas, cujas diferenças de cota entre eles chegam a ultrapassar os 
quarenta metros. 
 
Esta particularidade tem implicações bastante significativas nos diferentes traçados estudados 
no projeto funcional, tanto no posicionamento de estações como no próprio alinhamento 
horizontal das alternativas estudadas. Além disso, em alguns casos, a elevada profundidade 
atingida por determinadas estações demandará soluções arquitetônicas compatíveis, sobretudo 
relacionadas aos deslocamentos verticais entre as plataformas de embarque e os pontos de 
acesso. 
 
Outra questão que se destaca, neste caso, é o aproveitamento da área conhecida como 
Pedreira Morro Grande como pátio de estacionamento e manutenção de trens. A elevada 
altitude desta área em relação ao seu entorno demandou estratégias específicas quanto aos 
traçados estudados, visando compatibilizar rampas máximas com a necessidade de atingir a 
área em nível. 
 
De uma maneira simplificada, pode-se segmentar o traçado da Linha 6 – Laranja em três 
diferentes sub-trechos: 
 

• Sub-Trecho 1: extensão inicial da diretriz, desde a Estação São Joaquim até a Linha 7 – 
Rubi da CPTM; 

• SubTrecho 2: travessia da ferrovia e da área do rio Tietê, desde a Estação Água Branca até 
a transposição do rio; 
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• SubTrecho 3: segmento Norte da diretriz, da transposição do Rio Tietê até Brasilândia. 
Vale ser destacado, também, que o traçado da Linha 6 – Laranja conta com nove Aparelhos de 
Mudança de Via – AMV, assim localizados: 
 
 Dois na Estação Brasilândia: antes e após a estação; 
 Um depois da Estação João Paulo I; 
 Um antes da Estação Santa Marina; 
 Um depois da Estação Água Branca; 
 Um entre as estações Cardoso de Almeida e Angélica-Pacaembu; 
 Um entre as Estações Angélica-Pacaembu e Higienópolis-Mackenzie;  
 Dois na Estação São Joaquim: antes e após a estação. 

 
 

 Sobre os principais impactos ambientais, decorrentes da implantação e operação 
da Linha 6 e as correspondentes medidas / ações de controle e programas 
ambientais  

 

A partir dos estudos e análises realizadas ao longo da elaboração do presente EIA é possível 
apresentar o seguinte balanço geral acerca dos impactos ambientais identificados: 
 
 Mediante a elaboração do diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e sócio-

econômico nas áreas de influência definidas para o projeto, foram identificados 28 
impactos ambientais, positivos e negativos, incidentes nas fases de planejamento, 
implantação e operação do empreendimento, podendo alguns deles se apresentar em 
mais de uma das fases aqui consideradas para o empreendimento. 

 
 Daquele total de impactos identificados, 8 (29%) são relacionados ao meio físico; 2 (7%) 

ao Meio Biótico e 18 (64%) ao Meio Sócio-econômico. 
 
 Do total de impactos identificados, 1 (4%) deles ocorre exclusivamente na fase de 

planejamento, outros 7 (25%) deles ocorrem exclusivamente na fase de implantação e, por 
fim, mais 7 (25%) ocorrem exclusivamente na fase de operação. Os outros 13 (46%) 
impactos identificados ocorrem, em diferentes graus de intensidade e relevância, em duas 
ou mais fases do empreendimento projetado. 

 
 Daquele total de 28 impactos ambientais identificados, 8 (29%) foram categorizados como 

de natureza exclusivamente positiva e 15 (53%) como exclusivamente de natureza 
negativa; outros 5 (18%) podem ser classificados como impactos positivos ou negativos, 
dependendo da fase do empreendimento a que se relacionarem. 

 
 Dos 8 impactos ambientais identificados como de natureza exclusivamente positiva, 7 

(87,5%) foram classificados como de média e alta relevâncias e 1 (12,5%) como de baixa 
relevância. 

 
 Dos 15 impactos ambientais identificados como de natureza exclusivamente negativa, 7 

(47%) como de média relevância e 8 (53%), classificados como de baixa relevância. 
 
 Daquele total de 28 impactos ambientais identificados, 23 deles (82%) poderão ser 

mitigados, compensados ou potencializados através das Medidas de Controle e/ou 
Programas Ambientais propostos no presente EIA, cujas implementações são na maioria 
das vezes de responsabilidade do empreendedor. 
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 As interferências negativas estarão limitadas, na sua grande maioria, à ADA do 
empreendimento projetado. Dentre os impactos ambientais negativos, identificados nas 
três fases do empreendimento, destacam-se: 

 
 Supressão de indivíduos arbóreos; 
 Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de 

implantação e da operação da Linha 6 - Laranja; 
 Perdas de imóveis e impacto social pelo processo de desapropriação; 
 Interrupções temporárias dos serviços básicos de infraestrutura urbana; 
 Indução à alteração do uso e ocupação do solo da ADA; 
 Geração de ansiedade e insegurança na população da ADA 

 
 Dentre os impactos ambientais positivos, identificados nas fases do empreendimento, 

destacam-se: 
 

 Aumento da mobilidade da população residente nas áreas de influência; 
 Aumento da arrecadação tributária; 
 Geração de empregos; 
 Readequação do Sistema de Transporte Público; 
 Aumento da renda da população da ADA; 
 Redução das emissões de poluentes atmosféricos, decorrente da 

diminuição da frota de veículos coletivos e particulares em circulação. 
 
No cenário mostrado acima, deve ser ressaltado que para cada um dos impactos identificados 
são propostas no presente EIA, as correspondentes medidas de controle ambiental que, por sua 
vez, poderão ter características mitigadoras e/ou compensatórias (para os impactos negativos), 
ou potencializadoras (para os impactos positivos), cujas implementações são na maioria das 
vezes de responsabilidade do empreendedor. 
 
As medidas de controle ambiental estão consolidadas e detalhadas, no presente estudo, através 
de 13 Planos e/ou Programas Ambientais, específicos, acompanhados e/ou complementados 
por outros subprogramas. 
 
11.1)  Prognóstico Ambiental 
 
No presente item é apresentado um prognóstico ambiental, no qual é elaborada uma análise das 
alterações naturais e antrópicas para a área de inserção da Linha 6 - Laranja, sob dois cenários 
futuros: 
 

(i) sem a implantação do empreendimento; e  
(ii) com a implantação e operação do empreendimento. 
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11.1.1)  Para o Meio Físico 
 
 Sem a implantação do empreendimento 
 
As observações de campo associadas às séries de dados históricos levantados para o projeto 
em questão, complementadas pelas informações procedentes do diagnóstico ambiental das 
áreas de efetivo interesse para este estudo, permitem concluir, considerando-se a não 
instalação do empreendimento, por uma situação de relativa continuidade da situação 
atualmente observada. Ou seja, a dinâmica vigente de usos e/ou ocupações dos solos urbanos, 
verificada para a região de inserção do empreendimento projetado, já impõe forte pressão 
antrópica sobre alguns dos recursos naturais locais. 
 
Nesse cenário, então, foi possível se observar que em determinadas porções de terreno a 
consolidação de uma estrutura urbana desordenada e a disposição irregular de esgoto sanitário 
contribuem com o comprometimento da qualidade das águas da maioria dos cursos d’água 
inseridos nas áreas sob influência do empreendimento. 
 
Da mesma forma, a deficiência de uma rede de drenagem (coleta e direcionamento) das águas 
superficiais, em determinadas áreas da região de interesse, potencializa o desenvolvimento de 
processos erosionais e o conseqüente assoreamento dos cursos d’água locais. 
 
Por fim, vale ser mencionado que a paisagem urbana das áreas de inserção do traçado 
projetado da Linha 6 - Laranja e de seu entorno imediato é constituída atualmente por vias e 
diferentes edificações (residencial, comercial, industrial, entre outras) estabelecidas ao longo de 
muitas décadas, para o desempenho de funções associadas aos diversos momentos que as 
sociedades locais viveram no passado. Dessa forma, se mantida a atual dinâmica dos usos e 
ocupações do solo local, conforme mencionada anteriormente, serão esperados por 
conseqüência também alguns novos tipos de potencial contaminação do solo e/ou água 
subterrânea. 
 
Especificamente no local projetado à implantação do pátio de estacionamento e manutenção de 
trens, em porção de terreno anteriormente ocupado pela Pedreira Morro Grande, a não 
implantação do empreendimento contribuirá para a manutenção da situação atualmente 
verificada; qual seja, a de uma área degradada pela atividade de mineração que não teve a 
devida recuperação ambiental pós encerramento das atividades, refletida por: 
 
(i) mina à céu aberto com uma “cava” de grandes proporções completamente inundada; (ii) 
diversos equipamentos de mineração e de prédios / construções de apoio administrativo 
operacional abandonadas; (iii) área de bota fora, contígua à cava da pedreira, ocupada por um 
aterro (resíduos diversos) consolidado sem o devido controle ambiental, configurando-se muito 
provavelmente em uma área contaminada e que atualmente está submetida à investigação de 
potenciais passivos ambientais. 
 
 Com a implantação do empreendimento 
 
A construção e a operação da Linha 6 - Laranja serão responsáveis por algumas alterações no 
âmbito do meio físico, em magnitudes que poderão variar de pequenas a médias, quase sempre 
limitadas ao entorno imediato do “eixo” principal do empreendimento. 
 
Nesse cenário, então, entende-se que por um curto espaço de tempo, durante a fase de 
implantação do empreendimento, há a possibilidade de interferências localizadas e de pequena 
magnitude relacionadas à operação de uma frota de veículos, máquinas e equipamentos, com a 
conseqüente emissão de ruídos e de gases provenientes dos motores, além de material 
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particulado inerte (em suspensão) originado do tráfego dessas máquinas e veículos. Da mesma 
forma, as operações de manutenção preventiva/corretiva dessa frota de veículos e 
equipamentos poderão gerar, de forma pontual e localizada, riscos de contaminação de solos e 
dos recursos hídricos locais, por ação de possíveis acidentes com combustíveis, óleos e graxas, 
caso as medidas de controle ambiental, propostas no presente EIA, não sejam observadas. 
 
Na fase de operação da Linha 6, concentradamente na área onde se projetam as operações do 
pátio de estacionamento e manutenção de trens destaca-se a possibilidade de ocorrência de 
acidentes e de vazamentos, com potencial risco de contaminação dos solos e das águas 
subterrâneas, em decorrência do armazenamento e utilização de determinados tipos de 
produtos químicos / insumos perigosos (óleos, graxas, tintas, solventes, materiais elétricos, 
entre outros). Por outro lado, há de ser destacado que a implantação e operação do pátio de 
estacionamento e manutenção de trens, nessa área, promoverão a reabilitação / recomposição 
paisagística e recuperação ambiental da mesma, tendo em vista o atual estado de abandono e 
de degradação lá consolidados. 
 
Também são esperadas interferências pontuais, na fase de implantação, nos níveis de ruídos 
e/ou de vibrações induzidas e/ou de recalques pontuais nos solos, por curto espaço de tempo e 
em algumas das frentes de serviços, em decorrência de algumas obras específicas, 
especialmente a abertura / escavação para a construção dos túneis, estações e poços de 
ventilação / saídas de emergência. Já na fase operação da Linha 6, em pontos específicos do 
seu traçado (em especial naqueles onde possa haver população residente próxima aos poços 
de ventilação e ao pátio de estacionamento e manutenção de trens), poderá ser identificada, 
mediante ações específicas de monitoramento, uma elevação dos níveis de ruídos e a 
conseqüente necessidade de implantação de estruturas (barreiras artificiais) de contenção / 
atenuação de ruídos. 
 
Da mesma forma, quando do início das operações de escavação do solo local relacionadas à 
implantação dos túneis, estações e poços de ventilação, deverá ser dispensada uma atenção 
especial aos locais e às formas de estocagem provisória daquele solo escavado, de tal forma se 
evitar que a disposição inadequada do mesmo possa contribuir com o processo de 
assoreamento dos corpos hídricos locais. Complementarmente, atenção especial deverá ser 
dispensada na caracterização (conforme padrões / CETESB) desse solo escavado, buscando-se 
identificar no mesmo algum tipo de contaminação pré existente.  
 
Por fim, vale ser destacada na fase de plena operação da Linha 6 uma importante redução nos 
níveis das emissões de poluentes atmosféricos e de ruídos de fundo, decorrentes da diminuição 
da frota de veículos (coletivos e de particulares), atualmente em circulação na área de inserção 
do projeto. 
 
Estima-se que a operação da Linha 6 - Laranja possa contribuir não só na redução de emissão 
de poluentes, como também na redução do consumo de combustíveis, conforme sumarizado a 
seguir. 
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Unidades 
Benefícios da Linha 6 

BENEFÍCIOS 

  Quantidades 
Valores em R$ 

(x 1000) 

Redução da Emissão de Poluentes ton/ano 108.876 18.832
CO,HC,Nox, MP e Sox ton/ano 6.612 8.645
CO2 ton/ano 102.265 10.187

        

Redução do Consumo de Combustível litros/ano 57.929.630 125.266

Diesel litros/ano 25.378.972 47.370

Gasolina litros/ano 32.550.658 77.896
Fonte: Metrô (2010) 

 
Embora esta redução possa ser considerada “conservadora”, no âmbito da RMSP como um 
todo, ela estará “concentrada” na área de influência do empreendimento, onde seus efeitos 
positivos serão mais sensíveis. 
 
Com relação à possibilidade de redução dos níveis de ruídos, decorrente da redução do número 
de veículos em circulação (com potencial possibilidade de substituição pela Linha 6), o ganho 
ambiental será concentradamente maior nas vias onde atualmente trafegam os veículos de 
transporte coletivo (ônibus e vans) cujas linhas serão desativadas ou reduzidas e será de 
magnitude bastante variável de caso a caso, dependendo da contribuição relativa da passagem 
desses veículos no ruído resultante em cada ponto receptor. 
 
11.1.2)  Para o Meio Biótico 
 
 Sem a implantação do empreendimento 
 
A área de implantação do empreendimento caracteriza-se pela urbanização consolidada, cuja 
interface com o meio biótico está bastante alterada, sendo que o aspecto de maior significância 
é a presença de indivíduos arbóreos (com a correspondente avifauna atraída por essas árvores) 
localizados nas vias, praças e parques situadas no entorno imediato do traçado projetado da 
Linha 6, além daquelas situadas no entorno da área projetada à implantação do pátio de 
estacionamento e manutenção de trens. 
 
Mesmo com baixo significado ecológico ou biológico, essa arborização (pontual e/ou localizada) 
é importante para a população local, tendo em vista a capacidade desta em produzir um 
microclima favorável àquela população, formando um isolamento térmico e acústico, além de 
promover um incremento na umidade relativa e na melhoria da qualidade do ar local. 
 
Assim, considerada a não implantação do empreendimento, deverá ser mantido o atual padrão 
de distribuição da vegetação e da avifauna, conforme verificados no entorno do eixo projetado 
da Linha 6, bem como suas conseqüências e correspondências diretas. 
 
Apenas na região do projetado pátio de estacionamento e manutenção de trens poderá ser 
esperada no médio / longo prazos, independentemente da implantação do empreendimento, 
uma eventual alteração do cenário atual; ou seja, uma pressão (incluindo uma provável 
especulação imobiliária) pela ocupação de um espaço atualmente ocioso, com alteração do uso 
do solo local e a conseqüente supressão de toda a vegetação lá consolidada. 
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 Com a implantação do empreendimento 
 
A área de implantação do empreendimento situa-se em região urbana consolidada e a eventual 
necessidade de supressão pontual de indivíduos arbóreos e arbustivos não apresentará elevada 
relevância, em termos de conservação da biodiversidade, uma vez que as espécies nativas 
identificadas na área de influência do empreendimento são bastante comuns e utilizadas para 
fins paisagísticos. Dentre as espécies exóticas há algumas que são inclusive consideradas como 
invasoras biológicas. 
 
Entretanto, uma eventual supressão arbórea, conforme considerada para a implantação da 
Linha 6, poderá se refletir negativamente, mesmo que de forma tênue, por exemplo, no aumento 
da temperatura local ambiente e no aumento da concentração de poluentes e particulados no ar, 
reduzindo a umidade relativa do ar e, ainda, reduzindo os recursos alimentares e abrigo para a 
avifauna. 
 
Complementarmente, entende-se também que especialmente na área do pátio de 
estacionamento e manutenção de trens, as atividades de implantação e de operação do 
empreendimento implicarão, de forma localizada e/ou por um determinado período, na utilização 
de uma frota de veículos, máquinas e equipamentos diversos, emissores de ruídos 
potencialmente capazes de contribuir com o afastamento progressivo da avifauna local.  
 
Por sua vez, a implantação e operação da Linha 6 resultarão na aplicação de uma 
“compensação ambiental”, para fins de atendimento à legislação ambiental vigente conforme 
prevista na Lei Federal n. 9.985/2000 – SNUC - Sistema Nacional das Unidades de 
Conservação e nos Decretos Federais nº 4.340/2002 e nº 6.848/2009. 
 
Assim, no contexto das áreas de influência indireta e direta (AII e AID), estabelecidas para o 
empreendimento são integrantes do SNUC apenas o Parque Estadual Alberto Löefgren e o 
Parque Estadual da Cantareira; entretanto, a área diretamente afetada (ADA) está inserida 
parcialmente na zona de amortecimento dos Parques Estaduais Jaraguá e Fontes do Ipiranga. 
 
Portanto, considerando-se que para a maioria desses parques há carência de recursos 
financeiros voltados à execução das ações de implantação das diretrizes e metas do plano de 
manejo, entende-se que a verba da compensação ambiental relativa à Linha 6 – Laranja poderá 
ser dividida entre os quatro parques estaduais listados anteriormente (Cantareira, Alfredo 
Löefgren, Jaguará e Fontes do Ipiranga), de tal forma contribuir com a execução das diretrizes 
previstas em seus respectivos planos de manejo. 
 
11.1.3)  Para o Meio Socioeconômico 
 
 Sem a implantação do empreendimento 
 
O município de São Paulo, englobando também a AII do presente estudo, apresenta grande 
dinâmica, tanto econômica, quanto populacional, incluindo neste meio os deslocamentos 
pendulares. Tal dinâmica deverá ser mantida, considerando que a AII é uma região fundamental 
para o estado, e mesmo para o país. Neste sentido, os estabelecimentos econômicos de 
indústria, comércio e serviços e as próprias linhas metroferroviárias existentes – inseridas na 
AID – possuem importância na dinâmica socioeconômica da AII e também da AID. 
 
Na AII, toda infraestrutura consolidada (saúde, educação, transporte e etc.) deverá ser ampliada 
para manter os níveis de desenvolvimento e potencial de consumo da população, que está 
calcada na prestação de serviços (setor terciário). Ainda que outras regiões metropolitanas 
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tenham grande dinamismo demográfico e econômico, a RMSP terá especial valor em relação 
aos contingentes demográficos e, por conseguinte dos deslocamentos pendulares, mantendo a 
liderança em diversos aspectos econômicos (setor financeiro e sedes empresariais, tomada de 
decisão, prestação de serviços e etc.).  
 
Dada a localização da AII no município de São Paulo, pode-se inferir que a região ao sul da 
marginal do Tietê continuará exercendo forte polaridade no estado de São Paulo e no Brasil 
como um todo. Em consequência desta polaridade espera-se uma valorização imobiliária em 
porções territoriais e a manutenção da empregabilidade do setor terciário (serviços), este que 
por sua vez deverá manter-se inchado (SANTOS, 2008). Tal situação poderá aumentar ainda 
mais o problema habitacional da AII, sobretudo na parte ao norte da marginal do Tietê, 
aumentando a pressão de ocupação irregular (precária) sobre áreas subutilizadas. 
 
Outro aspecto fundamental neste contexto é a questão do trânsito e do transporte, podendo ser 
esperada uma piora da situação em relação à condição atual. Neste momento, nas 
centralidades situadas ao norte da marginal do Tietê, há carência de um sistema de transporte 
rápido e segregado que permeie os diversos distritos da capital nesta região, o que hoje é feito 
por ônibus ou por transporte individual.  
 
A tendência de crescimento da demanda por transportes coletivos aumentará, resultando em 
piora da qualidade do transporte por ônibus, seja pela demanda excedente como pelo tempo de 
deslocamento dos ônibus em função dos problemas de trânsito. 
 
A consequência natural deste processo, associado ao aumento da dinâmica econômica, será o 
acréscimo da circulação em veículos individuais. Esse acréscimo, por sua vez, resultará em 
mais trânsito na AII, haja vista que as vias principais tendem a não suportar o aumento do 
tráfego, considerando que em 2007, o município de São Paulo possuía uma frota composta por 
5.392.692 veículos. Considerando atualmente a política de crédito e incentivos a aquisição de 
novos veículos, o tamanho da frota tende a crescer. 
 
Na AID, ao norte da marginal do Tietê, caso o empreendimento não seja implantado, a 
tendência de curto prazo é a maior concentração de tráfego nas vias estruturais, tais como 
avenidas Inajar de Sousa, Estrada do Sabão, General Edgar Facó e Ministro Petrônio Portela. 
Do mesmo modo, para as vias ao sul da marginal do Tietê espera-se o aumento considerável de 
trafego nas vias estruturais, bem como em ruas que hoje são utilizadas para fuga de rotas 
alternativas ao tráfego, sobretudo nos bairros da Pompéia, Perdizes e Pacaembu. 
 
No perímetro da Operação Urbana Água Branca, o aproveitamento do uso do solo deverá seguir 
as diretrizes determinadas na lei específica da Operação Urbana. 
 
Na ADA, caso o empreendimento não seja implantado, a tendência a curto prazo é a 
manutenção das condições atuais de uso da área, bem como de qualidade de vida da 
população. Logo, a população residente ao norte da marginal do Tietê continuará sem 
infraestrutura de transporte que possibilite a interligação direta com a rede metroferroviária, sem 
nenhum ganho de mobilidade e qualidade de vida. Na verdade, provavelmente ocorrerá uma 
piora dessa condição, uma vez que se prevê maior carregamento de trafego de veículos nas 
vias de transporte coletivo (ônibus) e individual. 
 
A não implantação do empreendimento tenderá manter, especialmente nas áreas de uso 
residencial horizontal de alto padrão, as características socioeconômicas atuais, conforme foi 
constatado nas imediações das centralidades de Perdizes e Consolação.   
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 Com a implantação do empreendimento 
 
Do ponto de vista socioeconômico a implantação da Linha 6 - Laranja acarretará alterações do 
cenário ao longo do traçado do eixo principal projetado, favorecendo a qualidade de vida e a 
acessibilidade na área e em seu entorno. 
 
Nesse contexto, o total de embarques diários estimados (cenário 2020) para o atual trecho 
considerado da Linha 6 – Laranja (Brasilândia/São Joaquim) é de 698.340 passageiros, 
provenientes de embarques lindeiros às estações; de integração com o serviço de ônibus da 
cidade de São Paulo e de integração com o serviço metroferroviário. Já na seção de maior 
carregamento da Linha 6 – Laranja, projeta-se (cenário 2020) para a hora-pico da manhã o 
atendimento de 47.780 passageiros no segmento entre as estações Água Branca / Pompéia, no 
sentido Brasilândia – São Joaquim. 
 
A integração com o serviço de ônibus terá a sua maior expressão nas estações situadas no 
trecho norte da linha, para as quais se propõe o redesenho da rede de transporte por ônibus 
associado à implantação de equipamentos especialmente preparados para a recepção dessa 
integração.  
 
Portanto, conclui-se que, sob o ponto de vista do transporte, a população residente na porção 
norte da AII e AID será a maior beneficiada com a implantação da Linha 6, já que esta região 
hoje não possui ligação direta com a rede metroferroviária. 
 
A implantação da Linha 6 irá contribuir, também, para o incremento da rede metropolitana de 
transportes coletivos de massa em 13,5 km e, por conseqüência, para a redução do tempo de 
deslocamento da população usuário de transporte coletivo. 
 
A implantação da linha 6-Laranja consolidará as áreas no entorno das estações ao longo do 
traçado como áreas de intervenções urbanas, nas quais, poderá ocorrer o adensamento 
mediante utilização do instrumento urbanístico de outorga onerosa. 
 
Na área lindeira ao traçado, a implantação do empreendimento acarretará em alteração do uso e 
ocupação do solo e, consequentemente, uma oscilação dos preços dos terrenos e imóveis.   
 
As novas estações implicarão em readequações no sistema viário e terminais de ônibus. Do 
mesmo modo, espera-se que o uso do solo seja intensificado, sobretudo por padrão vertical. 
 
Com a implantação da linha 6-Laranja estima-se que será necessária a desapropriação de uma 
área de 202.524 m²., representada por 38 “blocos” de desapropriação, nos quais predominam 
tipologias de classe uso misto (a mais predominante, correspondendo a 32% do total da área 
desapropriada), seguida pelas tipologias de comércio e serviços de padrão médio (23%) e de 
uso institucional (20%). 
 
Por outro lado, a efetiva operação da Linha 6 – Laranja trará uma série de benefícios 
socioambientais, com destaque para a redução dos tempos de viagens despendidas a trabalho, 
a negócios e demais atividades; a redução do número de acidentes - tanto de vítimas fatais 
como feridos em decorrência do trânsito de autos e veículos -; a redução no consumo de 
combustíveis; a redução dos custos de manutenção de vias; a redução dos congestionamentos 
e consequentemente da poluição atmosférica, beneficiando a saúde e proporcionando melhor 
qualidade de vida para a população. 
 
A Tabela 11.1.3-1, mostrada a seguir, “quantifica e valora” alguns destes benefícios. 
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Tabela 11.1.3-1 

Benefícios da Implantação da Linha 6 - Laranja 
 

Benefícios da Linha 6 - Laranja 
Benefícios 

Unidades Quantidades 
Valores em R$ 

(x 1.000) 

Redução da Emissão de Poluentes Ton/Ano 108.876 18.832

CO,HC,Nox, MP e Sox Ton/Ano 6.612 8.645

CO2 Ton/Ano 102.265 10.187

Redução do Consumo de Combustível Litros/Ano 57.929.630 125.266

Diesel Litros/Ano 25.378.972 47.370

Gasolina Litros/Ano 32.550.658 77.896

Redução do Tempo de Viagem Horas/ano 119.378.328 511.826

Trabalho Horas/ano 75.960.430 312.104

Negócios Horas/ano 18.539.454 97.503

Outros Horas/ano 24.878.444 102.220

Redução do Número de Acidentes Acidentes/ano 1.937 17.023

Vítimas Totais acidentes/ano 464 11.543

   Fatais acidentes/ano 16 2.608

   Feridos acidentes/ano 449 8.935

Sem vítimas acidentes/ano 1.473 5.480
Redução do Custo de Operação e de Manutenção da 
Via   226.547.814 210.033

    Ônibus km/ano 39.767.736 124.369

    Autos km/ano 186.780.077 83.079

    Manutenção e Operação de via  total anual  2.585

Benefícios Socioambientais - 2014     882.980
   Fonte: Metrô 

 
 
11.2)  Conclusões e Recomendações 
 
Tomando-se como base todos os aspectos expostos anteriormente e entendendo-se que o 
empreendimento projetado poderá desenvolver-se em bases sustentáveis e de integração com o 
meio ambiente local, conclui-se que é possível, através da implantação das medidas de controle 
e dos programas ambientais recomendados no presente EIA, se atingir uma situação de 
conciliação dos interesses e obrigações de cunho social, legal e de preservação ambiental do 
empreendedor e, da mesma forma, de atendimento das necessidades e direitos da população 
residente no município de São Paulo. 
 
Assim, diante dos resultados obtidos pelos estudos multitemáticos ora apresentados e, também, 
das considerações apresentadas anteriormente, conclui-se que a implantação e a operação da 
Linha 6 – Laranja – Trecho São Joaquim / Brasilândia, da Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – Metrô são ambientalmente viáveis, recomendando-se, portanto, que a Licença Prévia 
seja concedida pela CETESB / SMA. 
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