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5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

5.1. Localização e Especificações Técnicas do Empreendimento 

Figura 5.1-1 – Localização do Empreendimento 

 

 

Elaboração: PA, 2019. 

 



RAP | RODOVIA DOS CALÇADOS (DUPLICAÇÃO KM 48+100 AO KM 77+100) 

Ponte Ambiental 24 

5.1.1. Situação de Domínio da Área 

A Concessionária Arteris – VIAPAULISTA foi contemplada com trechos da SP-255, com 

aproximadamente, 29 km de extensão, que interceptam 4 municípios: Araraquara, Américo 

Brasiliense, Santa Lúcia e Rincão. Em 22 de novembro de 2017 foi lavrado Termo de 

Transferência Inicial, no qual o Poder Concedente, por intermédio da Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, nos termos 

da cláusula 6.2 do Contrato de Concessão Nº 0359/ARTESP/2017, transferiu o Controle do 

Sistema Existente a ViaPaulista S.A., responsável pelo planejamento e implantação da 

Duplicação dos trechos concedidos. 

 

5.1.2. Classe de Rodovia 

A Rodovia em estudo, atualmente pertence à classe B1, e quando projetada, pertence à Classe 

M1, com melhoramento de rodovia Classe 1. De acordo com o Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de São Paulo, DER, Rodovia Classe I correspondem a: 

“CLASSE I: são rodovias com controle parcial de acesso, 

permitindo maior tolerância no que diz respeito às interferências 

causadas por acessos frequentes; projetadas com velocidade de 

projeto de até 100 km/h, para operar com elevado VDM. São 

divididas em: CLASSE IA: rodovias com pista dupla e CLASSE IB: 

rodovias com pista simples. (SÃO PAULO, 2006, p.6)” 

No segmento em nota, a rodovia em estudo encontra-se predominantemente em pista simples 

com exceção do trecho duplicado na região urbana de Araraquara do km 77,0 ao km 83,2. 

 

5.1.3. Nome da Rodovia 

O Empreendimento que integra o presente estudo ambiental refere-se à Duplicação da Rodovia 

dos Calçados, SP-255, no “Trecho 1”, segmento de aproximadamente 29 quilômetros de 

extensão, entre os KM 48+100 e KM 77+100.  

 

5.1.4. Descrição do Empreendimento 

O segmento que está sendo estudado no presente relatório está compreendido entre os km 

48+100, município de Rincão, e o km 77+100, em Araraquara. Este segmento se desenvolve 

em área rural com relevo plano a ondulado e apresenta um traçado horizontal com pouca 

sinuosidade e um traçado vertical com poucas rampas próximas a 6 %. Ao longo do trecho 

existem faixas adicionais dispostas nos aclives relevantes. 

A rodovia, classificada pelo DER/SP como “Transversal” (uma rodovia que liga localidades do 

Estado, sem passar pela Capital), possui quilometragem crescente no sentido Sul. O segmento 

considerado no projeto faz parte do trecho de ligação das cidades de Ribeirão Preto e 

Araraquara. 
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A rodovia atual possui duas faixas de rolamento (uma por sentido) sendo 3,50 metros para 

cada lado e acostamentos de 2,50 metros. O traçado horizontal apresenta curva de raio mínimo 

de 2000 metros e o relevo variando de ondulado a montanhoso, apresenta trechos com faixas 

adicionais nas rampas acentuadas que chegam até 6,0 %. 

As características da rodovia existente são: 

− Velocidade da pista existente - variável de 40 km/h a 100 km/h; 

− Raio mínimo horizontal - 700,0 m; 

− Distância de visibilidade de parada - 45,0 m a 155,0 m (40 km/h a 100 km/h); 

− Largura da pista simples - 7,00 m. (3,50 para cada lado) com exceção nos trechos com 

faixa adicional de subida; 

− Largura do acostamento externo - 2,50 m; 

− Rampa máxima - 7,19%; 

− Característica da região - trechos variando de plana, ondulada e montanhosa; 

 

A Rodovia a ser duplicada é definida com as seguintes características técnicas: 

− Larguras de acostamentos 2,50 m; 

− Seções típicas do edital - duplicação com canteiro e barreira central; 

− Rampa máxima de 6% nas pistas e 8% nos ramos; 

− Raio mínimo de 350 m (Vp = 100 km/h) no tronco da duplicação; 

− Raio mínimo de 25 m (Vp = 30 km/h) nos ramos de dispositivos. 

 

As plantas do Projeto Geométrico Funcional constam no final deste capítulo (Anexo III). 

 

5.1.5. Faixa de Domínio 

A faixa de domínio está centralizada no eixo da pista existente sendo predominante de 25,0 

metros para cada lado e larguras variáveis em alguns trechos, nas regiões dos dispositivos em 

desníveis existentes. A disposição da FD projetada ao longo do segmento pode ser observada 

no projeto funcional que consta no Anexo III deste relatório. 
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5.1.6. Praças de Pedágio 

Não estão previstas Praças de Pedágio no segmento rodoviário entre os KM 48+100 e 77+100. 

 

5.1.7. VDM – Volume Diário Médio do Projeto 

O VDM atual de trecho a ser duplicado corresponde a 6.430, (considerando sentidos Norte e 

Sul, veículos de passeio e comerciais). 

 

5.1.8. Síntese 

A tabela que segue sintetiza as especificações técnicas atuais do segmento rodoviário (Km 

48+100 – 77+100) 

 

Tabela 5.1-1 - Características Atuais da Rodovia  

Parâmetro Unidade 

Trecho/Porção Km 48+100 – km 77+100 

Classe B1 

Extensão total 77,100 - 48,100 = 29,000 km 

Extensão em túnel 0,00 km 

Extensão de pontes e viadutos Verificar Tabela 5.1 2 

Nº de praças de pedágio 0 (zero) 

Largura da faixa de domínio  25 m a partir do eixo. 

Velocidade diretriz média 100 km/h veículos leves e 80 km/h veículos 

pesados  

Faixas existentes por sentido Verificar Tabela 5.1 3 

Faixas objeto do licenciamento Pista adicional a pista simples existente 

Largura das faixas de rolamento 3,50 m (entre eixos da sinalização horizontal) 

Largura dos acostamentos 3,00 m 

Largura do canteiro central Sem canteiro 
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Parâmetro Unidade 

Obras de arte especiais 9 unidades 

Dispositivos de acessos 4 unidades 

Volume diário médio 6430 (sentidos Norte e Sul, considerando veículos 

de passeio e comerciais) 

Fonte: Arteris, 2019. Elaboração: PA, 2019. 

 

Tabela 5.1-2 – Extensão de pontes e viadutos existentes 

Descrição KM Largura Extensão 

Galeria 63+000 14,6 4,0 

Galeria 70+100 2,5 33,4 

Galeria 66+400 7,65 19,5 

Passagem Inferior 69+600 15,00 14,1 

Ponte Cabaceiras 53+740 10,4 28,0 

Passagem Superior 49+307 13,2 44,2 

Passagem Superior 51+490 14,00 39,6 

Passagem Superior 60+400 13,4 37,6 

Passagem Superior 73+850 13,4 43,5 

Fonte: Arteris, 2019. Elaboração: PA, 2019. 

 

Tabela 5.1-3 – Faixas Existentes por Sentido 

Sentido  km inicial km final Faixas* Extensão (kmf) 

Norte / Sul 48,350 77,200 2 57,700 

Sul 48,280 51,970 1 3,690 

Sul 55,660 57,573 1 1,913 
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Sentido  km inicial km final Faixas* Extensão (kmf) 

Sul 62,800 64,650 1 1,850 

Sul 66,750 68,520 1 1,770 

Sul 69,750 76,800 1 7,050 

Norte 52,130 53,640 1 1,510 

Norte 60,655 62,090 1 1,435 

Norte 63,200 63,550 1 0,350 

Norte 64,100 66,600 1 2,500 

Norte 68,070 69,510 1 1,440 

Norte / Sul 72,700 77,200 2 4,500 

Fonte: Arteris, 2019. Elaboração: PA, 2019. 

* As faixas representadas são as principais que compõe o eixo rodoviário em estudo. Variações em função de 

trechos de subida e descida podem ocorrer. 

 

5.2. Caracterização de Implantação 

5.2.1. Traçado Horizontal para a Duplicação 

O projeto considera a duplicação da rodovia através de implantação de pista nova com canteiro 

central de 3,20 m de largura (revestido em concreto) e de alargamento da seção existente com 

barreira rígida tipo “New Jersey”.  

Visando minimizar os riscos à segurança dos usuários da rodovia SP 255 e a redução nas 

interferências no sistema viário, a Concessionária VIAPAULISTA propõe a utilização de 

concreto como revestimento do Canteiro Central tendo como objetivo favorecer a Segurança 

Viária e o nível de serviço, através da redução das interdições de faixas de rolamento, 

necessárias para a execução dos serviços de roçada. Com isso, possibilitará uma redução do 

quantitativo e da frequência dos mencionados fechamentos, otimizando o fluxo de veículos, 

mitigando o risco de acidentes de transito causados pela diminuição do número de vias e da 

velocidade e minimizando o número de funcionários da ViaPaulista expostos durante a 

realização dos serviços nestes locais. 

Todas as curvas horizontais atendem velocidade para 100 km/h. 
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5.2.2. Traçado Vertical para a Duplicação 

O greide da pista projetada possui os mesmos parâmetros da pista existente, exceto nos locais 

em que as parábolas verticais não atendiam os critérios de velocidade igual a 100 km/h. Nesses 

locais as parábolas da pista projetada foram melhoradas dentro do limite de 0,90 m de desnível, 

porém sem atingir a velocidade de 100 km/h. O canteiro central de 3,20 metros (revestido em 

concreto) impossibilita o desnivelamento entre as pistas sem a implantação de elementos 

adicionais de segurança e drenagem (conforme figura abaixo). Desta forma tanto a pista 

existente quanto a pista projetada deverão ter readequação da sinalização de velocidade em 

função das normas quanto ao parâmetro “K”. 

Figura 5.2-1 - Seção Tipo – Duplicação Com Canteiro Central considerando desnível 

entre pistas 

 

Fonte: Arteris, 2019. 

 

5.2.3. Seção Tipo para a Duplicação 

A pista existente se manteve nas condições atuais quanto as larguras, rampas e curvas 

verticais. A seção tipo da duplicação foi desenvolvida para 2 faixas de tráfego de 3,50 m cada, 

acostamento externo de 2,50 m e refúgio interno de 0,80 m. 

Quanto ao canteiro central, os trechos paralelos ao existente foram desenvolvidos com largura 

de 4,80 m (refúgio 0,80 m da pista existente + 3,20 m (revestido em concreto) + 0,80 m refúgio 

pista projetada). 
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Figura 5.2-2 - Seção Tipo – Duplicação Existente Com Canteiro Central 

 

Fonte: Arteris, 2019. 

Figura 5.2-3 - Seção Tipo – Duplicação com Barreira Tipo “New Jersey” – Implantação 

da Pista Norte 

 

Fonte: Arteris, 2019. 
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Figura 5.2-4 - Seção Tipo – Duplicação Com Canteiro Central – Implantação da Pista 

Norte 

 

Fonte: Arteris, 2019. 

 

Figura 5.2-5 - Seção Tipo – Duplicação Com Barreira Tipo “New Jersey” – Centralizado 

  

Fonte: Arteris, 2019. 

 

Na elaboração do Projeto Funcional, em sua concepção técnica, foram consideradas as 

diretrizes “Características Básicas para o Projeto Geométrico para Rodovias de Classe M1”, 

de acordo com as Instruções de Projeto DER-SP, IP-DE-F00-001 (2005). Os trabalhos também 

tiveram apoio de vistorias de campo, imagens do Google, pesquisa ao DER/SP (4ª Divisão 

Regional). 

A rodovia a ser duplicada será definida com as seguintes características técnicas: 

▪ Rodovia classe M1 – melhoramento de rodovia classe 1; 
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▪ Velocidade de projeto – variável de 80 km/h a 100 km/h; 

▪ Larguras de pistas – 3,50 metros; 

▪ Larguras de acostamentos esternos – 2,50 metros; 

▪ Larguras da faixa de segurança – 0,80 metros; 

▪ Seções típicas – duplicação com canteiro central e com alargamento com barreira rígida; 

▪ • Rampa máxima – 6 %. 

 

Para o projeto dos dispositivos novos em desnível e ampliação dos dispositivos existentes 

foram consideradas as seguintes normas: 

▪ Manual de Projetos de Interseções do DNIT; 

▪ Instrução de Projeto de Faixas de Aceleração e Desaceleração da ARTESP IP.DIN 02. 

Os dispositivos em nível não funcionarão mais do modo atual, sendo permitidas apenas entrada 

e saída diretas.  

Os ramos de acesso e suas respectivas faixas de aceleração e de desaceleração dos 

dispositivos em desnível existentes foram adequados de acordo com as orientações da 

ARTESP, visando a segurança operacional da rodovia. 

Foram estudados dois dispositivos novos, a serem implantados nos seguintes locais: 

▪ km 56+550; 

▪ km 65+900. 

Para o Projeto Funcional foram adotadas a geometria tipo “Parclo” e “Parclo com rotatória”, 

reduzindo o impacto com desapropriações e interferências com acessos de lindeiros. O 

dispositivo previsto no km 56,55 foi deslocado para o km 56,90 em razão da posição das 

paradas de ônibus existentes e que foram adequadas. 

O dispositivo previsto no km 65,90 foi deslocado para o km 65,00, pois o novo local possui 

topografia mais satisfatória. No local anterior, a pista existente encontra-se em corte, sendo 

que os ramos de aceleração e de desaceleração sentido Sul interfeririam no gasoduto 

existente. Ressalta-se que foi verificada a presença de solo saturado no local anterior, nas 

proximidades da galeria existente. 

Os dispositivos em desnível foram definidos com as seguintes características técnicas: 

▪ Rampa máxima de 8 %; 
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▪ Raio mínimo de 25,00 m nas alças (Vp = 30 km/h); 

▪ Largura mínima de 6,50 m para ramos de 1 faixa; 

▪ Rotatórias com raio mínimo de 25,00 m e larguras de 10,00 m; 

▪ Veículo de Projeto – Reboque triplo (WB-30T). 

 

As faixas de aceleração e desaceleração dos dispositivos foram projetadas para velocidade de 

100 km/h. Onde necessário, foi considerada correção das extensões das faixas com aplicação 

dos fatores de rampa em função do greide da rodovia. 
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Figura 5.2-6 - Seção Tipo Ramo 1 Faixa 

 

Fonte: Arteris, 2019. 

 

Figura 5.2-7 - Seção Tipo Ramo 1 Faixa com Passeio 

 

Fonte: Arteris, 2019. 
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Figura 5.2-8 - Seção Tipo Ramo 2 Faixa 

 

Fonte: Arteris, 2019. 

 

Figura 5.2-9 - Seção Tipo Ramo 2 Faixa Com Passeio 

 

Fonte: Arteris, 2019. 
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Figura 5.2-10 - Seção Tipo Rotatória 

 

Fonte: Arteris, 2019. 

 

5.2.4. Obras de Arte Especiais 

Foram definidas as seções típicas das obras de arte especiais para as Passagens Superiores 

e Pontes, conforme apresentado a seguir: 

Figura 5.2-11 - Seção Tipo Duplicação e Pontes 

 

Fonte: Arteris, 2019. 
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5.2.5. Áreas de Apoio 

▪ ADME – em toda a faixa de domínio oposta à duplicação e no lado da duplicação e, caso 

necessário, posterior destinação à aterros de inertes devidamente licenciados; 

▪ Áreas de Empréstimo – Estima-se que serão utilizados 510.000,00 m³ de material 

(485.00,00 m³ de Solo e 25.000,00 de rocha) para a conformação de todos os aterros 

necessários ao empreendimento. Desse total, aproximadamente 411.781,23 m³ devem ser 

provenientes das áreas indicadas abaixo. Ressalta-se que no segmento rodoviário em nota 

existem algumas minerações capazes de proverem galpões para armazenamento de 

maquinário, além de material de insumo para as obras (ex.: Mineração Porto Branco no 

Km 55+000); 

Tabela 5.2-1 – Áreas de Apoio previstas 

Área de Empréstimo Localização Volume Aproximado Área Aproximada 

AE 01 km 49+700 - Pista Norte 54.955,88 14.776,61 

AE 02 km 51+560 - Pista Norte 
e Sul 

14.355,66 6.074,64 

AE 03 km 53+600 - Pista Norte 70.455,40 13.858,77 

AE 04 km 65+700 - Pista Norte 76.890,95 19.903,89 

AE 05 km 69+600 - Pista Sul 16.048,89 10.139,46 

AE 06 km 73+700 - Pista Norte 

e Sul 
21.850,16 6.909,44 

AE 07 km 77+100 - Pista Norte 6.602,07 2.681,89 

AE 08 km 52+800 - Pista Norte 150.622,22 28.904,30 

TOTAL  411.781,23 103.249,00 

Fonte: Arteris, 2019. Elaboração: PA, 2019. 

 

▪ Caminhos de Serviço – em toda a faixa de domínio oposta à duplicação e no lado da 

duplicação; 

▪ Instalação de tanques de combustível – sem previsão. 

▪ Os canteiros de obra serão posicionados dentro da Faixa de Domínio projetada para o 

trecho rodoviário, conforme apresentado nas figuras que seguem: 
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Figura 5.2-12 - Canteiro Central de Obras – KM 67 

 

Fonte: ARTERIS, 2019 

 

Figura 5.2-13 - Canteiro de Apoio Obras – KM 51 

 

Fonte: ARTERIS, 2019 
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Figura 5.2-14 - Canteiro de Apoio Obras – KM 60 

 

Fonte: ARTERIS, 2019 

 

Figura 5.2-15 - Canteiro de Apoio Obras – KM 65 

 

Fonte: ARTERIS, 2019 
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5.2.6. Insumos necessários 

▪ Material pétreo, areia, tubos de concreto, cimento, aço, madeira (para forma); 

▪ Energia Elétrica: prevê-se a instalação de pontos de energia elétrica nos canteiros de obra 

e/ou utilização de grupos geradores. 

▪ Abastecimento de Água; 

▪ Pontos de captação de água bruta 

▪ Consumo de água: 4.145 m3/hora. 

O licenciamento do(s) ponto(s) de captação está sendo verificado e avaliado pela projetista, e 

será informado na fase de Licença de Instalação. Neste contexto, informações detalhadas 

serão apresentadas após elaboração dos relatórios de solicitação de Outorga. 

 

5.2.7. Supressão de Vegetação 

A área total prevista de vegetação a ser suprimida é de 26,206 ha. Desse total, 25,61 ha está 

localizado fora de APP e 0,59 ha em APP. Com relação ao Campo Antrópico está prevista a 

supressão de 1,36 ha de vegetação. Com relação ao estágio Médio de regeneração está 

prevista a supressão de 0,06 ha (Floresta Estacional) e 0,06 ha (Cerradão), ao estágio Inicial 

0,86 ha (Floresta Estacional) e estágio Avançado 0,06 (Cerradão). Esta supressão levará à 

perda direta de vegetação nativa e indivíduos arbóreos isolados. Todos os quantitativos de 

intervenção no Uso do solo e Cobertura Vegetal estão detalhados no Diagnóstico da 

Vegetação. 

Tabela 5.2-2 - Supressão de Fragmentos de Vegetação Total e destaque para aqueles 

localizados em Área de Preservação Permanente – APP 

Tipologia ADA 

DENTRO DE APP (ha) FORA DE APP (ha) 

Agricultura 0,27 22,50 

Campo antrópico 0,01 1,35 

Campo úmido - Brejo 0,05 0,28 

Cerradão em Estágio Avançado  0,06 

Cerradão em Estágio Médio 0,00 0,06 

Floresta Estacional Semidecidual em 

Estágio Inicial 
0,17 0, 696 

Floresta Estacional Semidecidual em 
Estágio Médio 

0,09 0,67 

TOTAL 0,59 25,616 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019. 



RAP | RODOVIA DOS CALÇADOS (DUPLICAÇÃO KM 48+100 AO KM 77+100) 

Ponte Ambiental 41 

 

Em relação às árvores isoladas, prevê-se a supressão de 622 árvores localizadas na área de 

intervenção, sendo 441 nativas e 181 exóticas, correspondendo a um volume total de madeira 

de 480,28 m³. Do total de árvores cadastradas, 390 indivíduos são isolados e 232 estão 

localizadas na borda de fragmentos florestais. Dessas 390 árvores isoladas, 230 são nativas, 

32 constam em alguma das listagens das espécies da flora ameaçadas de extinção 

consultadas (Resolução SMA N° 57, de 05 de junho de 2016; Portaria MMA nº 493, de 16 de 

dezembro de 2014; Lista da IUCN, CITES) e 158 são exóticas. 

 

5.2.8. Mão de obra 

É prevista e estimada a mobilização de cerca de 286 colaboradores na implantação do 

segmento rodoviário nos períodos de pico da obra. A seguir é apresentado a Tabela com a 

Mão de Obra necessária para a Implantação do trecho entre os km 48+100 ao km 77+100 da 

rodovia SP-255 ao longo dos 48 meses de obra: 
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Tabela 5.2-3 – Mão de Obra de Implantação do trecho entre os km 48+100 ao km 77+100 da rodovia SP-255 

Relação de 
Funcionários 

Gerenciamento 
/ Adm. Obras 

Topografia Controle 
Qualidade 

Manutenção Meio 
Ambiente 

Segurança 
Trabalho 

Terraplanagem Drenagem 
(O.A.C.) 

Obras de 
Arte 

Especiais 

Pavimentação Sinalização TOTAL 

Gerente de 

Obras 
1           1 

Auxiliar 
Administrativo 

4           4 

Analista de 

Engenharia 
1           1 

Assistente de 
Engenharia 

2           2 

Almoxarife 4           4 

Engenheiro 2     1      3 

Encarregado 1   1   1 1 1 1  6 

Líder de Equipe     1  4 2 3 1 1 12 

Técnico 

(Segurança 
Trabalho ; Meio 
Ambiente) 

    1 2      3 

Topógrafo  1          1 

Operador de 
Máquinas 
(Escavadeira ; 
Carregadeira ; 
Rolo 
Compactador ; 
Vibroacabadora 
; etc) 

      23 2  7 1 33 
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Relação de 
Funcionários 

Gerenciamento 
/ Adm. Obras 

Topografia Controle 
Qualidade 

Manutenção Meio 
Ambiente 

Segurança 
Trabalho 

Terraplanagem Drenagem 
(O.A.C.) 

Obras de 
Arte 

Especiais 

Pavimentação Sinalização TOTAL 

Operador de 

Usinas (Solo ; 
Concreto ; 
CAUQ ; etc) 

        1 1  2 

Motorista de 
Caminhão 
(Basculante ; 
Prancha ; Pipa 
; Espargidor ; 
Sinalização ; 
Betoneira ; etc) 

    1  28 6  7 1 43 

Motorista 
Operador de 
Munck 

        3  1 4 

Nivelador  2          2 

Pedreiro        4 12   16 

Armador        2 18   20 

Carpinteiro        4 21   25 

Ajudante / 
Auxiliar  

2 4 3  3  12 6 27 8 4 69 

Mecânico    3        3 

Eletricista    2        2 

Comboista / 

Lubrificador 
   1        1 

Laboratorista   3         3 

Greidista       4     4 

Apontador 2           2 



RAP | RODOVIA DOS CALÇADOS (DUPLICAÇÃO KM 48+100 AO KM 77+100) 

Ponte Ambiental 44 

Relação de 
Funcionários 

Gerenciamento 
/ Adm. Obras 

Topografia Controle 
Qualidade 

Manutenção Meio 
Ambiente 

Segurança 
Trabalho 

Terraplanagem Drenagem 
(O.A.C.) 

Obras de 
Arte 

Especiais 

Pavimentação Sinalização TOTAL 

Rasteleiro          3  3 

Vigia 16           16 

            0 

Total 35 4 5 7 6 3 72 28 85 28 8 286 

Fonte: ARTERIS, 2019. 
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5.2.9. Gestão de resíduos e efluentes relacionados à Implantação do 
empreendimento 

Destacam-se na tabela que segue os tipos de resíduos e efluentes potenciais serem gerados 

durante as obras da duplicação da Rodovia SP-255, entre os km 48+100 e km 77+100: 

Tabela 5.2-4 – Potenciais Resíduos e Efluentes gerados durante as obras 

Resíduos e efluentes Durante Obras Descrição 

Resíduos comuns Sobras de comida, material de escritório, 

embalagens de alimentos, papel higiênico, papel 

toalha, restos de EPIs 

Resíduos de oficinas Óleos lubrificantes usados, embalagens, estopas 

e toalhas contaminadas, peças, pneumáticos, 

baterias automotivas, lâmpadas 

Restos de frentes de obras Embalagens de papel, papelão e plástico, 

carretéis, sobras de material elétrico, ferragens 

Entulhos diversos Madeiras, restos de concreto, alvenaria, insumos 

e inservíveis 

Natas de concreto e sedimentos Acumulados na área de lavagem de betoneira 

Poeiras e diversos materiais Materiais retidos em ciclones, filtros manga ou 

outros dispositivos de controle de emissão a 

serem limpos periodicamente 

Efluentes Oriundos de banheiros químicos 

Lodos Decorrente de remoção periódica de fossas 

sépticas (caso houver) 

Ruídos Atividades que ultrapassem os níveis de LAeq 

estipulados na resolução do CONAMA nº 01/90 e 

que comprovadamente decorram do ruído gerado 

pelas obras, Sistema de Controle Ambiental na 

Fase de Implantação. 

  

Fonte: Arteris, 2019. Elaboração: PA, 2019. 

 

De maneira geral, a gestão ambiental dos resíduos e efluentes a serem gerados na fase de 

implantação do empreendimento deve ser pautada em: 
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▪ Contratação de empresas especializadas, e devidamente licenciada, de banheiros 

químicos e/ou fossa séptica capazes de comprovar a correta destinação, ou tratamento, 

dos efluentes gerados; 

▪ Segregação de resíduos através da caracterização prévia dos resíduos segundo a norma 

NBR 10.004, que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública para que estes possam ter manuseio e destinação adequados; 

▪ Definição dos procedimentos de coleta, armazenamento provisório e destinação final; 

▪ Levantamento de possibilidade para destinação alternativa (reuso e reciclagem) dos 

resíduos selecionados; 

 

5.2.10. Sistema de controle ambiental na fase de implantação  

O conjunto de medidas adotado para o controle e tratamento dos efluentes líquidos sanitários 

e industriais e armazenamento dos resíduos sólidos compõe o sistema de controle ambiental 

na fase de implantação do empreendimento, no bojo das ações necessárias que serão 

realizadas quando da implantação dos programas ambientais além das exigências impostas 

pela Licença de Instalação, quando emitida pela CETESB. 

 

5.2.11. Cronograma de Implantação 

É previsto que implantação dos dispositivos rodoviários do segmento de, aproximadamente, 

29 quilômetros entre os KM 48+100 e km 77+100 da rodovia SP-255 terá duração de 48 meses. 

 

5.2.12. Síntese 

A tabela que segue sintetiza as especificações técnicas do segmento rodoviário projetado (km 

48+100 ao km 77+100): 

Tabela 5.2-5 - Características da Rodovia Projetada 

Características da Implantação 

Indicador Valor Unidade Observações 

Estimativa de corte 212.000,00 m³ - 

Estimativa de aterro 510.000,00 m³ - 

Estimativa de empréstimo 300.000,00 m³ - 

Estimativa de material 
excedente  

192.000,00 m³ - 

Movimentação de solo 485.000,00 m³ - 
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Características da Implantação 

Indicador Valor Unidade Observações 

Movimentação de rocha 25.000,00 m³ - 

Supressão de vegetação nativa 1,75 ha. 0,76 ha (Floresta Estacional em Estágio 
Médio) e 0,06 ha (Cerradão em Estágio  
Médio), 0,87 ha (Floresta Estaciona em 
Estágio Inicial) e estágio Avançado 0,06 

(Cerradão). 

Supressão de vegetação em 
APP 

0,59 ha.  

Supressão de árvores isoladas  622 n° de 
indivíduos 

- 

Intervenções em corpos d'água 7 n° de 
intervenções 
em corpos 

d'água 

6 naturais e 1 retificado 

Propriedades afetadas 22 n° de 
propriedades 

- 

Famílias afetadas  0 n° de famílias - 

Desapropriação/ressentamento 22,5 ha. Estimado 

Potenciais áreas contaminadas  2 n° de áreas Possíveis locais - postos de combustível 
km 49+250 e km 67+400 

Áreas potenciais de empréstimo 8 n° de áreas - 

Áreas potenciais de DME 15 n° de áreas - 

Tráfego gerado pela obra 300 viagem/dia Valor médio estimado para o Pico de 
Obras. 

Criação de novos acessos 0 km - 

Mobilização de mão de obra 286 n° de 
trabalhadores 

Número no pico de obras 

Duração da obra 48 meses - 

Investimento total da obra 111.040.953,00   

Fonte: Arteris, 2019.  

 

5.2.13. Órgão Financiador e Custo Total do Empreendimento 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES deve ser o órgão 

financiador deste Empreendimento. O Custo Total do Empreendimento atualizado a partir do 

desenvolvimento do projeto, previsto em R$ 111.040.953,00 (cento e onze milhões e quarenta 

mil e novecentos e cinquenta e três reais / data base: março 2016). 
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5.2.14. Diagrama Unifilar do empreendimento 

A figura que segue apresenta o Diagrama Unifilar do empreendimento: 
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Figura 5.2-16 – Unifilar do segmento entre os km 48+100 e km 77+100 

 

Fonte: Arteris, 2019 
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5.3. Caracterização de Operação 

5.3.1. Gestão de resíduos relacionados à Operação do empreendimento  

Para o controle dos resíduos e efluentes gerados pelas obras devem ser previstos os seguintes 

controles ambientais, conforme apresenta a tabela que segue: 

Tabela 5.3-1 – Sistema de Controle Ambiental adotado para aspectos gerados durante a 

operação 

Resíduos / Efluentes Sistema de Controle Ambiental 

Drenagem águas pluviais, de esgotamento 

sanitário, de óleos e graxas 

Sistemas próprios permanentes - Devem ter instalações 

próprias e distintas para acomodar esses sistemas 

Resíduos (Óleo queimado, frascos 

descartados e estopas) 

Armazenamento - Deverá ser realizado em baias de 

armazenamento, isolados da rede de drenagem e com 

diques de contenção. 

Efluentes estocados no canteiro de obras Implantar sinalização de advertência e segurança e 

posterior destinação para empresas cuja autorização de 

funcionamento e licença ambiental deverá ser 

apresentada antes do início das atividades. . 

Efluentes sanitários  Os dispositivos fixos deverão estar ligados às redes de 

esgoto municipais ou ser coletados por empresa 

credenciada e encaminhados à E.T.E adequada para o 

tratamento devido, cuja autorização de funcionamento e 

licença ambiental deverá ser apresentada antes do 

início das atividades. 

Ruídos Níveis de geração de ruídos deverão ser controlados. 

Todo equipamento que esteja desregulado e que 

apresente problemas de ruído excessivo deverá ter seu 

uso imediatamente suspenso. 

 Todos os casos de ultrapassagem dos níveis de LAeq 

estipulados na resolução do CONAMA nº 01/90 e que 

comprovadamente decorram do ruído gerado pelas 

obras, motivarão solicitações de ajuste de procedimento 

construtivo pela equipe de monitoramento ambiental. 

Dispersão de material particulado, fumaça 

preta e poeiras. 

Eventual monitoramento dos ruídos e a tomada de 

medidas que venham a minimizar a emissão ou 

consequências negativas sobre a população lindeira. 

Fonte: Arteris, 2019 
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Ressalta-se que os resíduos gerados deverão ser monitorados desde seu transporte à 

disposição final, através da apresentação de manifestos e gestão das licenças ambientais que 

os futuros fornecedores deverão apresentar. 

 

5.3.2. Sistema de Controle Ambiental na fase de Operação 

Durante a Operação da rodovia haverá atividades de conservação e obras de melhorias as 

quais irão gerar resíduos semelhantes, porém de intensidade menor daqueles que poderão 

ocorrer na fase de implantação. Da mesma forma os sistemas de controle serão semelhantes 

àqueles utilizados na fase de implantação, adequados à fase operacional da rodovia além das 

exigências que constarão na Licença de Operação do Empreendimento. 
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