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10. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

Neste item são apresentados os quadros prospectivos, que analisam comparativamente a 

evolução das características socioambientais da área de estudo, baseando-se nas principais 

alterações identificadas na fase de análise de impactos ambientais, considerando dois 

cenários:  

▪ Não implantação do empreendimento 

Neste caso projetou-se a condição das características dos principais atributos socioambientais, 

de acordo com a dinâmica percebida na fase de diagnóstico ambiental para os diferentes meios 

estudados. 

▪ Implantação e operação do empreendimento 

Neste caso considerou-se as principais alterações antevistas na etapa de análise de impactos 

ambientais e as medidas e programas propostos como mitigadoras ou compensadoras de 

impactos negativos, ou potencializadoras de impactos positivos. 

Quadro 8.3-1– Quadros prospectivos avaliando os cenários com e sem a duplicação 

Premissas 

O empreendimento trata-se de obras de duplicação de estrutura rodoviária e encontra-se em uma 

região com alto desenvolvimento, historicamente antropizada, por se tratar de uma Rodovia já 

existente (SP-255). Deste modo, as Obras serão de baixo impacto ambiental, não interferindo em 

grandes volumes florestais ou cursos d’água 

 

O presente trecho a ser duplicado está inserido no âmbito da Concessão Onerosa dos Serviços 

Públicos de Exploração do Sistema Rodoviário definido por Lote “Rodovias Dos Calçados” junto a 

Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP/SP) 

 

Elaboração:  Ponte Ambiental, 2019. 
 

 

Sem a Duplicação 

 

Com a Duplicação 

Manutenção das condições atuais da rodovia 

(pista simples em alguns segmentos incluindo 

dispositivos existentes). considerando o cenário 

atual: registro de tráfego lento, aumento da 

insegurança sobretudo devido a dificuldade de 

Duplicação de  pistas simples para pistas 

duplas e instalação de OAEs associadas, bem 

como dispositivos de retorno melhorando o 
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Sem a Duplicação 

 

Com a Duplicação 

realização de ultrapassagens (pista simples) 

associada e/ou agravada nos períodos de safra do 

setor sucroalcooleiro e aumento no fluxo de 

caminhões. 

. 

acesso viário da região e municípios 

atravessados. 

Melhoria nas condições de tráfego, 

considerando a diminuição no número de 

acidentes fatais (segurança viária), redução do 

tempo de viagem e transporte da população, 

produtos aumentando a eficácia da 

infraestrutura local e regional. 

 

Conflito institucional entre a concessionária da  

rodovia e agencia reguladora ARTESP, 

considerando que a duplicação faz  parte das 

metas assinadas entre as partes 

 

Cumprimento de meta contratual de concessão 

rodoviária assinada entre as partes, não 

apenas pela implantação da duplicação e 

benefícios associados, bem como 

recuperação, manutenção e conservação da  

rodovia adicionada a aplicação de medidas de 

segurança viária. 

 

Insatisfação da população dos municípios 

atravessados e respectivos usuários da rodovia 

dado ao alto índice de aceitação (favoráveis a 

duplicação) dada a expectativa na diminuição de 

números de  acidentes. 

 

Melhoria nas condições de tráfego e aumento 

da segurança viária atendendo a expectativa da 

população. 

Manutenção do quadro atual de funcionários 

diretos atrelados a conservação e operação da 

rodovia. 

Incremento no quadro de funcionários diretos 

da concessionária e no efetivo de prestadores 

de serviços atrelados a elaboração de projetos 

e implementação das obras de duplicação (286 

conforme histograma de obras). 

Não ocorrerá arrecadação de ISS pelo município 

de Cosmópolis em função das obras de 

duplicação. 

Incremento da receita tributária municipal (AID) 

em função do pagamento de ISS durante o 

período de obras de duplicação rodoviária. 
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Sem a Duplicação 

 

Com a Duplicação 

Manutenção da condição atual sobre as áreas de 

vegetação (isoladas e associadas a fragmentos 

fora da faixa de domínio), conforme indicado no 

capítulo de flora. 

 

Supressão de indivíduos arbóreos, com 

posterior implantação de plantio 

compensatório. 

Elaboração:  Ponte Ambiental, 2019. 

 

Neste contexto, o diagnóstico prospectivo em sua forma de análise, considera os possíveis 

cenários futuros em duas situações distintas: (i) sem a adoção de medidas socioambientais, e 

(ii) com a adoção das medidas associadas aos impactos previamente identificados. 

▪ Sem a adoção de medidas: 

Durante a implantação da duplicação prevista, em específico na fase de obras, na 

eventualidade de não se adotarem medidas adequadas aos impactos identificados, podem 

ocasionar: 

− Incômodo a população em geral e alterações no meio ambiente gerando inúmeros 

problemas (alteração na qualidade do ar, aumento de processos erosivos, geração de 

resíduos e efluentes, aumento na geração de ruídos e vibrações, exposição do solo 

sem cobertura vegetal associada a problemas de assoreamento em cursos d’água, 

etc) caso não se adotem medidas que configurem um controle adequado durante as 

atividades das obras (limpeza da área, remoção da vegetação e remoção de solo 

orgânico, trânsito de equipamentos e máquinas, execução de cortes e aterros, obras 

de drenagem, etc), em específico na aplicação de um Programa Ambiental da 

Construção e Supervisão Ambiental adequadamente. 

− Conflitos com proprietários das áreas diretamente afetadas e que serão 

desapropriadas caso não se adotem medidas voltadas a relação e negociação com os 

mesmos, a viabilizar a adequação da  faixa de domínio e respectiva implantação da 

duplicação e seus dispositivos. 

− Alterações no meio ambiente, mesmo considerando alguns impactos irreversíveis 

como redução da cobertura vegetal, perda de habitats e de indivíduos arbóreos e 

intervenções em APP, e outros assim como aumento no risco de atropelamento da 

fauna, riscos ao patrimônio cultural e/ou arqueológico durante as atividades de 

duplicação caso não sejam adotadas medidas que minimizem estes efeitos . 

− Expectativa da população quanto a geração de empregos e respectivo recrutamento 

de trabalhadores e mão de obra especializada. Caso não sejam adotadas ações 

juntamente a entidades locais e atuantes na integração e alocação/contratação de mão 

de obra local, assim como participação das prefeituras na inserção no mercado de 
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trabalho, mesmo que temporários, a contribuição neste quesito será menos 

significativa e relevantes a população local.  

 

Após a implantação e fase de obras, caso não sejam adotadas medidas associadas a gestão 

socioambiental voltada a operação da rodovia, destacam-se potenciais a efeitos adversos 

como: ocupações inadequadas na faixa de domínio, surgimento de passivos ambientais como 

processos erosivos (corte e aterros) e deficiência no sistema de drenagem, ações de terceiros 

que afetem a operação e segurança rodoviária como abertura de acessos não autorizados, 

atropelamento da fauna e respectivos riscos de acidentes associados. 

 

▪ Com a adoção de medidas: 

No contexto da fase de obras, ao serem adotadas medidas adequadas frente aos impactos 

identificados, efeitos positivos são esperados dentre eles: 

− Maior controle ambiental nas atividades que possam causar efeitos negativos, em 

específico com a implantação adequada de programas ambientais associados a 

gestão e supervisão ambiental das obras em áreas de apoio e seu entorno, assim como 

em áreas voltadas a caminho e acessos, canteiros de obras, jazidas e bota-foras. 

− Destacam-se: adoção de medidas de segurança na obra como sinalização adequada 

voltada a circulação viária e eventuais necessidades de implantação de desvios, 

monitoramento da estrutura superficial do solo e áreas adjacentes e sensíveis como 

APP, recuperação de áreas degradadas, supressão direcionada dos indivíduos 

arbóreos e resgate/afugentamento associado, proteção da fauna e monitoramento de 

recursos hídricos, incluindo monitoramento dos aspectos físicos como ruído e vibração 

(ex: adoção de horários adequados), proteção de sítios e/ou ocorrências arqueológicas 

e contratação de mão de obra da região. 

− Da mesma forma, após as obras, ações aplicadas e voltadas a gestão socioambiental 

possuem o objetivo de minimizar, controlar, compensar e/ou monitorar efeitos 

inerentes a adequada operação rodoviária e sua eficiência na busca pela excelência 

operacional sendo elas inerentes a: gestão patrimonial da faixa de domínio e seu 

entorno, monitoramentos ambientais - qualidade da água dos principais cursos d´água, 

ruído ambiental, passagens de fauna , fauna atropelada – compensação ambiental 

(supressão de vegetação e/ou intervenção em APP) e por fim, ações socioambientais 

voltadas aos usuários e população como comunicação social e educação ambiental 

(ex: segurança ao usuário e convívio com a rodovia etc). 
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11. CONCLUSÕES 

A duplicação da SP 255 entre os km 48+100 e km 77+100 transcorrendo os municípios de 

Araraquara, Rincão, Santa Lúcia e Américo Brasiliense se mostra viável sobre o ponto de vista 

ambiental uma vez que a duplicação ocupará grande parte da faixa de domínio existente, sendo 

seu offset limitado quase que totalmente na faixa de domínio atual conforme abordado 

anteriormente nos Capítulos de  Diagnóstico Ambiental e Avaliação dos Impactos, Medidas e 

Programas. 

Do ponto de vista de movimentação de massa (execução de cortes e/ou aterros), bem como a 

implantação de obras de arte correntes e obras de arte especiais, a duplicação ocasionará 

pouco impacto sobre vegetação nativa uma vez que a região está inserida numa área 

majoritariamente antropizada, ainda que voltada a característica rural. Exceção se dará nas 

Areas de Preservação Permanente onde os programas de mitigação deverão ser implantados 

para evitar a degradação ambiental.  

Em relação a segurança viária e mobilidade, a nova geometria da rodovia propiciará ao usuário 

um melhor desempenho em sua operação. Não obstante deve ser levado em consideração o 

risco atual do ponto de vista de acidentes em uma pista única. A duplicação se faz necessária 

em função da quantidade de veículos que utilizam SP 255 para conexão entre os municípios 

de Araraquara e Ribeirão Preto e considerando sua inserção regional, configurando um 

importante e estratégico corredor logístico. 

Contudo, vale ainda destacar que o presente estudo ambiental, indica inúmeras medidas com 

o objetivo de atenuar os impactos negativos previamente identificados, mitigar o quanto 

possível seus efeitos adversos e/ou mesmo compensá-los quando indicado como impactos 

irreversíveis. Da mesma forma, ações voltadas para a potencialização dos impactos positivos 

são importantes na contribuição inerentes a melhoria da infraestrutura, condições de vida da 

população e usuários da rodovia.  

Neste contexto, do ponto de vista econômico, social e ambiental, considera-se viável a 

implantação da duplicação proposta, desde que tomadas as medidas indicadas, e aplicadas as 

melhores práticas de gestão ambiental na implantação dos programas ambientais, bem como 

atendimento das normas vigentes, tanto ambiental, quanto na execução de projetos de 

estruturas rodoviárias e utilização de equipamentos de segurança durante as obras. 

 

 

  


