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PROCESSO:
INTERESSADO

1 58/201 7
Concessionária Arteris - Via Paulista

ASSUNTO:
MUNICÍPIOS

Consulta referente à Duplicação da Rodovia SP-255 -- Rodovia dos Calçados
Rincão. Santa Lucia. Américo 'Brasiliense. Araraquara. Boa Esperança do Sul. Trabiju
Dourado. Bocaina. Jaú. Barra Bonita e lgaraçu do Tietê

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise da consulta referente ao procedimento de licenciamento ambiental para as
obras de duplicação objeto do leilão do sistema rodoviário Rodovia dos Calçados - SP-255. que
tem inicio previsto até o 3' ano de Concessão, sob responsabilidade da Concessionária Arterls --
Via Paulista
Segundo o apresentado, o Edital de Concorrência Internacional n'05/16 prevê a duplicação de
309.330 km da SP-255. sendo que esta extensão foi dividida em 8 trechos, que de acordo com o
cronograma de execução, devem ser executados entre o I' e o 10' ano de concessão. Fo.i
solicitado pelo empreendedor a definição dos estudos ambientais necessários para o
licenciamento das obras de duplicação dos trechos que tem início de execução previsto até o 3'
ano de Concessão, conforme pode ser verificado na Tabela l

Tabela 1 -- Trechos em análise

Trecho Km inicial Km final Extensão (km)

l
2
3

4

48+100

83+200

'1 37+950
1 55+770

77+100
1 37+950
147+300
1 79+600

29

54.75
9,35

23.9

Imagem l Localização do Empreendimento. Fonte: Google Earth
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A documentação constante do Processo 158/2017 e utilizada para a elaboração deste Parecer
compreende:
e Ofício VPT.ENG.17070003. de 04/07/2017 da Autovias. encaminhando o Relatório com as

informações referentes à obra de Duplicação da Rodovia dos Calçados -= SP255, nos
segmentos em referência.

2. .CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

De acordo com o relatório. as obras compreendem além da duplicação da via existente, à
implantação de dispositivos de retorno e acesso, de edificações para Serviço de Atendimento ao
Usuário -- SAU, de ciclovias e de praças de pedágio

Para implantação do empreendimento são previstas desapropriações especialmente nas áreas de
implantação de dispositivos. Também foi indicada a necessidade de relocação de pessoas e
remoção de edificações que atualmente se encontram na faixa de domínio

O empreendedor apresentou uma descrição prévia dos principais fragmentos de vegetação nativa
com potencial de sofrer intervenção para implantação do empreendimento, conforme apresentado
na l apela 2

Tabela 2 Potencial de Supressão d&fragmentos de vegetação nativa portrecho; em hectares

Local
Área do Fragmento

ha Fitofisionomia
Cerrado

Estágio Lote
88+900 2.04

2,04

médio

inicial

inicial

inicial

90+300 Ecótono Savana
90+850 5.56

0.24

Ecótono Savana

Cerrado

94+800 Ecótono Savana
101 3,63

20.17

184.48

Ecótono Savana
Ecótono Savana

inicial

médio

médio

médio

médio

104+3

1 1 0+200
1 1 5+800
1 1 8+400
122+500

49.36

37.68

Cerrado
Cerrado

Lote 2

.1 1 .90
20. 14

2.69

59.70

Cerrado
Ecótono Savana

médio

médio
inicial

1 23+700
1 25+400
1 26+200

Ecótono Savana
Ecótono Savana
Ecótono Savana1 31 +600 2.73 inicial

1 44+500 2.88

2.25

5.44

38.02

l0.54
2.52

Estacional Semidecidua l inicial

inicial

inicial

inicial

inicial

Lote 3
1 59+800
1 63+1 00
1 73+000
177

Estacionam Semidecidual
Estacionam Semidecidual

Estacional Semidecidua l Lote 4

Estacional Semidecidua l
1 77+800 Estacional Semidecidual inicial

Fonte: Processo 1 58/201 7
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Também foi apresentado pelo empreendedor o mapeamento de pontos de captação de água para
abastecimento público com potencial de interferência pela duplicação. Foram mapeados 13
pontos de captação na área de interferência do Trecho 2, e 6 pontos na área do Trecho 4.

A partir das informações apresentadas pelo empreendedor e de consulta à base de dados da
CETESB, foi possível quantificar alguns indicadores baseados nas obras previstas. nos atributos
ambientais dessas áreas e nas .interferências ambientais, conforme podem ser verificados na
Tabela 3 a seguir.

Tabela 3 - Indicadores de interferências ambientais

('1) Inventário Florestal 2010 - Instituto Florestal

('2) Fragmentos prioritários para ações de criação ou ampliação de unidades de conservação - Projeto
Brota FAPESP

Com relação à interferência na vegetação, cabe ressaltar que a maioria dos municípios afetados
possuem menos de 1 0% de sua área recoberta por remanescentes de vegetação nativa, sendo as
porcentagens por município: Ríncão - 4,8%, Santa Lucra - 6,6%, Américo Brasiliense - 8,7%,
Araraquara - 8,2%, Boa Esperança do Sul -- 1 1,2%, Trabiju - 14,8%, Dourado -- 22,7%, Bocaina l-
14,8%, Jaú - 4,1%. Barra Bonita : 2,9% e lgaraçu do Tietê.- 1,7%. Com isso podemos inferir que
os municípios com menor índice de cobertura por vegetação nativa estão nos Trechos 4, 3 e l .
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ARTERS - RODO\rK DOS CALÇADOS
Trecho l

48+1QO - 77+18e

Extensão (km) 29

ImNantação de Dispositivos 7
Implantação de Dlsposithos em áreas urbanizadas l

[)upiicação de Obra de ARe Especiais = Pontes 2

Edificação de SeMços de Atendimento ao Usuário l

Potencial interferência em fragmentos de váaea ('l} 3
Potencial interferência em #agmentas de Floresta
Est ac,Semidecidual ('l

3

Potenci l in erferêncla em fíagmentas de Swana
R õíestada {'l  
Potencial interferência em fragmentos de Swana ('1) l

Potencial interferência em bagmentüs prioritários para
a Conectiüdade r2 2
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3. ANALISE E CONCLUSÃO

Considerando os indicadores de interferências ambientais dos quatro trechos ora em análise.
apresentados na Tabela 3, entende-se que nos Trechos 2. 3 e14 há previsão de impactos
ambientais significativos, diferentemente do que para o Trecho 1, menos impactante. Nesse
sentido, conclui-se que:

Para o trecho 1, entre os km 48+100 e 77+100, mediante as informações apresentadas e
considerando que:

©

e

©

©

Que. são previstos impactos ambientais decorrentes da implantação de empreendimento de
médio porte (duplicação de 29 km de rodovia)l

Para a duplicação proposta,, há potencial de interferência em fragmentos de vegetação
nativa mapeados pelo Inventário Florestal 201 0I

O trecho objeto de duplicação intercepta 7 cursos d'água e. respectivas Áreas de
Preservação Permanente -- APPsl

Há potencial de interferências à fauna silvestre nativa do Cerrado, incluindo a perda de
habitat, a diminuição da conectividade na pais.agem e o risco de ocorrências como o
atropelamentos

©

©

E prevista desapropriação de áreas lindelrasl e

As obras apresentam potencial de gerar incómodos aos usuários da rodovia e população
lindeira como ruídos, vibrações, poeira,ijnterrupções das vias, desvios de trânsito, etc.

entende-se que a implantação e operação do empreendimento podem acarretar impactos que
devem ser avaliados. Assim, para o licenciamento ambiental das obras de Duplicação da Rodovia
dos Calçados (SP-255), entre os km 48+100 e 77+100, o empreendedor deverá protocolizar neste
Departamento um Relatório Ambiental Preliminar -- RAP, conforme roteiro anexo.

Para os Trechos 2 - entre os km 83+200 e 137+950. 3 - entre os km.137+960 e 147+300. e 4
entre os km 1 55+770 e 179+600, mediante as informações apresentadas e considerando:

©

e

Que são previstos impactos ambientais signifícatiÚos decorrentes da implantação de
empreendimento de grande porte (duplicação de 87.92 km de rodovia)l

O indicativo de supressão de grande área de fragmentos remanescentes de vegetação
nativa nos 2 biomas do Estado de São Paulo considerados hofspofs do.ponto de vista da
conservaçaol

© O indicativo de interferência em fragmentos de Cerrado,. cuja fauna associada apresenta
inúmeras espécies ameaçadas de extinção que se mgvímentam por diferentes matrizes na
palsageml

e As potenciais interferências à fauna silvestre tanto da Mata Atlântica quanto do Cerrado,
incluindo a perda de habitat, a diminuição da conectividade na paisagem e.-o Fisco de
ocorrências como o atropelamentos

e

A potencial intervenção em 38 corpos d'água e respectivas Áreas de Preservação
Permanente -- APPsl

O potencial de desapropriação e reassentamento causado pelo implantação do
empreendimentos
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e Que o empreendimento cruza aglomerados urbanos em- 5 municípios. que serão
implantados 14 dispositivos nessas áreas com .considerável adensamento populacional e
que são previstos incómodos à população lindeira, ao longo de todo o trecho, decorrentes
da fase de obras e operação. como: interrupções, desvios e mudanças no mentido do
tráfego. dificuld.ades de acessos geração de ruído, vibrações, poeira, riscos de acidentes e
rel.ocações de infraestruturas~ de serviçosl e

e Que para as intervenções pretendidas, haverá uma movimentação de solo significativa. visto
que o empreendimento atravessa regiões de declividade significativas

concluímos que para o prosseguimento do licenciamento do empreendimento Duplicação da
Rodovia dos Calçados (SP-333) no Trecho 2 do km 83+200 ao km 1 37+950, no Trecho 3 do km
1 37+960 ao km 147+300. e no Trecho 4 do km 1 55+770 ao km 179+600. deverá ser elaborado l
(um) Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.
Conforme disposto na Resolução SMA 49/2014, o processo de licenciamento deve ser iniciada
êom a apresentação do Termo de Referência -- TR

,,' ;%z&zca l
Edg. $áÓit/Aml{ Tyciaha Risden Viana
SétQrzde AvaliaçSÓ de Empreendimentos
de Transporte Rodoviário - IETR
Reg. 70091 CREA 50620550918/D

.J ,A. .#«h t"\'yf'«®
Biól-Ana Luisa Tondin Meãgardo
Setor de Avaliação de Empreendimentos
De Trarlsporte Rodoviário - IETR
Reg. 77821 CRBio 89229/01-D

.üdh:suúk R

Eng. Civ. Rodrigo Passos Cunha
Gerente da Divisão de Avaliação de
Empreendimentos de Transportes .- IET

Gerente do Setor de Avaliação de
Empreendimentos de ' Transporte
Rodoviário -.. IETR
Reg. 68881 CREA 5062470280

Reg.70221 CREA 5060877616

De acordo

$Ú,2hÜ...',
Gerente/do DepartqWento de Avaliação
AmbieMal de Empreendimentos - IE
Reg. 65941 CRBio 31 165/01-D
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