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2. ESTUDO DE ALTERNATIVAS 

A duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) nos segmentos entre o km 

46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 é previsto do Edital de Licitação nº 

008/CIC/97 – Sistema Rodoviário Castello-Raposo), no âmbito das AMPLIAÇÕES 

PRINCIPAIS: “DUPLICAÇÃO DA SP-270 - RODOVIA RAPOSO TAVARES, DO KM 34 AO KM 

115”, nos termos do Regulamento da Concessão, dessa forma, as obras de 

duplicação no eixo da rodovia existente tendem a ser menos impactante do que 

alternativas que levam a implantação de novos eixos rodoviários fora do traçado 

existente, principalmente pelo fato das intervenções ficarem restritas à faixa de 

domínio da rodovia, ou em áreas lindeiras a esta, minimizando dessa forma 

impactos ambientais e custos de desapropriação. 

Nos segmentos compreendidos pelos quilômetros a serem duplicados nota-se a 

necessidade de travessias de áreas densamente urbanizadas em Mailasqui 

(distrito do município de São Roque) entre os quilômetros 52+000 e 57+000 e 

no município de Alumínio, bem como a intervenção às margens do Ribeirão do 

Varjão, cujo histórico é de enchentes recorrentes que impactam no tráfego da 

rodovia, entre os quilômetros 66+300 e 79+000, dessa forma foram realizados 

estudos de alternativas locacionais na tentativa de mitigação de impactos sociais 

e ambientais decorrentes destas intervenções. 

A partir das informações apresentadas, os seguintes cenários para as obras de 

duplicação da SP-270 poderiam ser contemplados: 

 Cenário 1: Duplicação no eixo existente da Rodovia Raposo Tavares (SP-

270) nos segmentos entre o km 46+700 ao 63+000 (trecho 1) e 67+000  

ao 89+700 (trecho 2) alternando-se a posição da nova pista em relação à 

existente nos 39 quilômetros de duplicação; 

 Cenário 2: Duplicação no eixo existente da Rodovia Raposo Tavares (SP-

270) nos segmentos entre o km 46+700 ao 52+000, implantação de um 

novo traçado rodoviário entre o km 52+000 ao 57+000, duplicação no 

eixo existente da SP-270 do km 57+000 ao 63+000. Novo traçado 

rodoviário entre o km 66+300 e o 79+000 e duplicação no eixo existente 

entre o km 79+000 e 89+700. 

A Figura 2-1 apresentada a seguir ilustra a composição dos cenários.
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Figura 2-1: Localização dos cenários possíveis para a ampliação do transporte rodoviário nas regiões de São Paulo a Sorocaba: Cenário 1 – Duplicação no eixo existente da Rodovia (cenário estudado 

neste EIA/RIMA) e Cenário 2 –Novo traçado rodoviário nos trechos urbanos de Mailasqui e Alumínio em detrimento à duplicação no eixo existente nestes locais. 

 

                    Cenário 1 (a+b+d+f+g )                      Cenário 2 (a+c+d+e+g) 
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Avaliando as expectativas de demandas regionais, é possível tecer considerações 

sobre os cenários apresentados: 

 Cenário 1: a SP-270 apresentaria um alívio quando comparado com o 

Cenário 0 (que seria o Cenário de situação atual – sem a implantação do 

empreendimento), entretanto, o fluxo de veículos continuaria intenso nos 

perímetros urbanizados do distrito de Mailasqui e Alumínio, porém, com 

maior fluidez de veículos e com mais segurança aos usuários e lindeiros 

devido a melhorias nos acessos existentes; 

 Cenário 2: nota-se que a principal questão seria o alívio do fluxo de 

veículos nos perímetros urbanizados do distrito de Mailasqui e Alumínio. 

Entretanto, o movimento de veículos direcionados especificamente a estes 

municípios continuaria sendo realizado pelo atual eixo da SP-270, 

principalmente no que tange ao tráfego de veículos pesados ao município 

de Alumínio, devido à presença da Companhia Brasileira de Alumínio 

(CBA) instalada nas proximidades da SP-270, e, devido ao menor tempo 

de deslocamento, os acessos atuais existentes ainda continuariam sendo 

utilizados. 

Frente ao apresentado, os itens a seguir irão refletir sobre as alternativas 

locacionais e tecnológicas para a implantação da Duplicação da Rodovia Raposo 

Tavares (SP-270) nos segmentos entre o km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 

89+700. 

 

2.1 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Conforme já discutido anteriormente, o empreendimento em análise 

desempenhará um papel importante na melhoria na conexão rodoviária entre as 

Regiões Metropolitanas de Sorocaba e de São Paulo, além de melhorar o fluxo de 

veículos entre os municípios diretamente interceptados, Sorocaba, Alumínio, 

Mairinque e São Roque. A Rodovia SP-270 no trecho sob responsabilidade da 

Concessionaria ViaOeste já encontra-se duplicado em 24 quilômetros na região 

de Sorocaba e Araçoiaba da Serra, em 12 quilômetros entre Cotia e Vargem 

Grande Paulista e em 4 quilômetros entre São Roque e Mairinque, por este 

motivo, trata-se de um empreendimento linear em que os pontos de saída e 
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chegada são fixos ou não permitem serem deslocados em grandes distâncias, 

portanto, a área de interesse para o estudo de alternativas locacionais de 

traçado são concentradas em áreas de possíveis ocorrências de complicadores 

socioambientais, tendo sido identificados como pontos críticos as regiões 

densamente urbanizadas em Mailasqui (distrito do município de São Roque) 

entre os quilômetros 52+000 e 57+000 e no município de Alumínio, bem como a 

intervenção às margens do Ribeirão do Varjão, cujo histórico é de enchentes 

recorrentes que impactam no tráfego da rodovia, entre os quilômetros 66+300 e 

79+000. 

Uma vez definida a área de interesse, buscou-se avaliar os principais aspectos 

ambientais (meios físico, biótico e socioeconômico), a fim de indicar a alternativa 

locacional de traçado mais adequada, conforme descrito nos próximos itens. 

 

2.1.1 Definição geral das alternativas locacionais de traçado 

Com base nas premissas apresentadas até o momento: 

a) a obrigatoriedade apresentada no Edital de Licitação nº 008/CIC/97 – 

Sistema Rodoviário Castello-Raposo e no Contrato de Concessão 

Rodoviária nº CR/003/1998 – Sistema Rodoviário Castello-Raposo na 

duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) do km 34 ao 115; e 

b)  empreendimento linear com os pontos de saída e chegada praticamente 

fixos. 

Resta ao estudo de alternativas avaliar os aspectos socioambientais da área de 

interesse resultante. 

Dessa maneira, duas foram as opções estudadas para concepção do projeto de 

Duplicação da SP-270 nos segmentos críticos mencionados, a primeira, no eixo 

da rodovia existente alternando-se a posição da nova pista em relação à 

existente e, em alternativa, a implantação de um novo eixo rodoviário, 

contornando a população urbana, entretanto, tal contorno precisa se manter na 

proximidade com o limite das ocupações, de forma a manter a distância 

percorrida atrativa ao fluxo de veículos. 
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Dessa maneira, para o Trecho 1 do empreendimento em tela (segmento entre o 

km 46+700 e 63+000), onde o mesmo interceptará a zona urbanizada do 

distrito de Mailasqui, foi estudada uma alternativa locacional, já para o Trecho 2 

(segmento entre o km 67+000 e 89+700), na região urbanizada de Alumínio e 

do Ribeirão do Varjão, foram estudadas previamente três alternativas. Para 

estas, é apresentado adiante um comparativo dos aspectos socioambientais que 

levou a escolha da alternativa a ser estudada mais a fundo neste item. 

A seguir são apresentadas a Figura 2-2, Figura 2-3 e Figura 2-4, com a 

localização sobre imagem de satélite de cada uma das alternativas para o Trecho 

2. 

 
Figura 2-2: Alternativa A – km 66+300 ao 79+500. 
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Figura 2-3: Alternativa B – km 66+300 ao 77+000. 

 

 
Figura 2-4: Alternativa C – km 66+300 ao 77+000. 

 

Dentre as alternativas apresentadas, a “Alternativa A” apresenta o maior impacto 

no meio biótico, por interceptar um maior número de fragmentos florestais, bem 

como interceptar um ponto de captação de água bruta da SABESP (tal como a 

“Alternativa B”). Por sua vez, a “Alternativa C” é a que apresenta um menor 

impacto no meio biótico, especialmente após a Rodovia Mário Covas, onde passa 

a interceptar majoritariamente áreas de pasto ou recobertos por reflorestamento 

exótico.  

Em contrapartida, a “Alternativa C” é a que apresenta o maior impacto social, 

uma vez que essa secciona a mancha urbana do município de Alumínio, com 

potencial significativo de relocação de população. Destaca-se ainda a intervenção 

em diversos viários municipais em Mairinque e Alumínio. Ainda que tais situações 

também ocorram nas duas outras alternativas, a “Alternativa B” se mostra, 

mesmo que ligeiramente, menos impactante no que tange às questões sociais 

dentre as três. 

Pelo exposto, as alternativas “A” e “C”, por serem mais impactantes em diversos 

aspectos socioambientais (principalmente a “Alternativa C”, por não justificar o 

impacto social que o conceito do contorno propõe), não foram estudadas mais a 

fundo. Em contraposição, a “Alternativa B”, além de retirar o tráfego rodoviário 

da mancha urbana e trazer melhoria operacional para o segmento de interesse, é 

a proposta com melhor avaliação socioambiental dentre as três, portanto, foi a 

escolhida para ser utilizada como alternativa de traçado no presente estudo. 
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2.1.2 Comparativo das Alternativas Locacionais 

A seguir são apresentadas as informações quantitativas e qualitativas com 

relação à diversos aspectos ambientais, servindo de comparativo entre o projeto 

de duplicação da SP-270 pelo eixo existente e a proposta de um novo traçado 

rodoviário, entre os km 52+940 e km 58+300, região de Mailasqui e entre os km 

66+900 e 77+000, região de Alumínio. 

Cada um dos aspectos ambientais apresentados neste item demanda diferentes 

ações e resultam em mais ou menos impactos ambientais quando da 

implantação do empreendimento.  

Dentre os aspectos ambientais estudados, os principais são: 

 Volume de corte; 

 Volume de aterro; 

 Movimentação de solo; 

 Nº de Corpos d´água afetados; 

 Área de supressão de vegetação nativa secundária em estágio médio da 

regeneração natural; 

 Área de supressão de vegetação nativa total; 

 Intervenção sobre áreas naturais tombadas; 

 Área total de desapropriação (estimativa, considerando apenas as áreas 

diretamente interceptadas); 

 Intervenção em Unidades de Conservação; 

 Intervenção em Área de Proteção aos Mananciais; 

 Intervenção em Áreas de Recursos Minerários; 

 Intervenção em Áreas Prioritárias para Conservação; 

 Intervenção em Áreas de Reserva Legal; 

 Intervenção em Áreas com Potencialidade de Cavernas. 

Os quantitativos foram obtidos a partir da sobreposição dos traçados com 

imagens de satélite, através da interpretação de dados a partir de arquivos 

shapefile utilizando o software arcgis e também através de dados de projeto 

fornecidos pelo empreendedor. 

Adiante, em itens próprios, serão apresentadas informações gerais dos projetos 

estudados, os quantitativos comparativos gerais obtidos e uma breve descrição 
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dos aspectos analisados, ao final é apresentada uma síntese comparativa e 

considerações finais. 

Dentre os aspectos mais discrepantes citam-se áreas que deverão ser 

desapropriadas e necessidade de movimentação de terra, que em números são 

amplamente superiores quando trata-se da implantação dos contornos. 

A Figura 2.1.2-1 e Figura 2.1.2-2 apresentadas a seguir ilustram a localização 

dos traçados estudados, sobre imagem de satélite, tendo como referência a 

nomenclatura “S1” para a Área Diretamente Afetada (ADA) pela duplicação no 

eixo existente da SP-270 na região de Mailasqui, “S2” para a ADA de um novo 

traçado rodoviário na região de Mailasqui, “S3” para a ADA de duplicação no eixo 

existente da SP-270 na região de Alumínio e “S4” para a ADA de um novo 

traçado na região de Alumínio. 
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Figura 2.1.2-1: Localização dos traçados estudados na região de Mailasqui. 
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Figura 2.1.2-2: Localização dos traçados estudados na região de Alumínio. 
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A seguir são apresentadas as tabelas quantitativas e comparativas dos aspectos 

ambientais estudados para todas as opções de traçado do empreendimento em 

questão. 

A Tabela 2.1.2-1 apresenta as informações pertinentes ao estudo realizado para 

as obras na região de Mailasqui, já a Tabela 2.1.2-2 as informações para as 

obras na região de Alumínio. 

Tabela 2.1.2-1: Quantitativos comparativos para as obras de duplicação x novo traçado 

na região de Mailasqui. 

Alternativa de Traçado Duplicação (S1) Contorno (S2) 

Extensão (km) 6,70 6,71 

Extensão de pontes e 

viadutos (m) 
120 759 

Área (ha) 32,47 47,95 

Volume de corte (m³) 105.710 1.793.872 

Volume de aterro (m³) 72.698 884.863 

Nº de Corpos d'água 

afetados 
7 13 

Extensão dos corpos d'água 

(m) 
274,37 1.286,29 

Supressão de Vegetação 

Estágio Médio (ha) 
1,03 17,27 

Supressão de Vegetação 

Nativa total (ha) 
6,02 18,66 

Áreas de Preservação 

Permanente - APP total (ha) 
2,05 8,24 

Área total de 

desapropriação (ha) 
9,44 38,31 

Área Impermeabilizada 12,56 4,92 

Unidades de Conservação - 

Proteção Integral 
- - 

Unidades de Conservação - 

Uso Sustentável 
- - 

Áreas Naturais Tombadas - - 

Área de Proteção aos 

Mananciais 
- - 

Nº total de áreas protegidas - - 

UGRHI UGHRI 10 - Tietê Sorocaba  UGHRI 10 - Tietê Sorocaba  

Recursos Minerais 
01 Autorização de Pesquisa 

(Granito) 

01 Autorização de Pesquisa 

(Granito) 

Potencialidade de Cavernas Médio e Baixo Médio e Baixo 

Áreas Prioritárias para 

Conservação 
Extremamente Alta Extremamente Alta 

Reserva Legal - 8 
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Tabela 2.1.2-2: Quantitativos comparativos para as obras de duplicação x novo traçado 

na região de Alumínio. 

Alternativa de Traçado Duplicação (S3) Contorno (S4) 

Extensão (km) 10,24 12,60 

Extensão de pontes e viadutos 

(m) 
208 428 

Área (ha) 60,32 98,08 

Volume de corte (m³) 152.627 2.424.228 

Volume de aterro (m³) 152.765 2.015.688 

Nº de Corpos d'água afetados 22 28 

Extensão dos corpos d'água (m) 5.273,30 2.545,12 

Supressão de Vegetação Estágio 

Médio (ha) 
2,64 14,22 

Supressão de Vegetação Nativa 

total (ha) 
17,93 30,27 

Áreas de Preservação Permanente 

- APP total (ha) 
27,79 16,74 

Área total de desapropriação (ha) 8,00 76,08 

Área Impermeabilizada 23,51 14,44 

Unidades de Conservação - 

Proteção Integral 
- - 

Unidades de Conservação - Uso 

Sustentável 
- - 

Áreas Naturais Tombadas - - 

Área de Proteção aos Mananciais - - 

Nº total de áreas protegidas - - 

UGRHI 
UGHRI 10 - Tietê 

Sorocaba  

UGHRI 10 - Tietê 

Sorocaba  

Recursos Minerais 
02 Concessão de Lavra  

(Calcário) 
- 

Potencialidade de Cavernas Muito Alto Médio a Muito Alto 

Áreas Prioritárias para 

Conservação 
- Extremamente Alta 

Reserva Legal   1 

 

Em se tratando do comparativo realizado para as obras pretendidas na região de 

Mailasqui, nota-se que a extensão dos projetos é praticamente similar, ambas 

abrangem a região da UGRHI 10 – Tietê Sorocaba, interceptam regiões com 

autorização para pesquisa de granito, se encontram em região de médio e baixo 

potencial cárstico e se sobrepõem a áreas consideradas extremamente alta no 

que tange as áreas prioritárias para conservação. As principais diferenças 

significativas são encontradas nos aspectos de movimentação de terra (volumes 

de corte e aterro), quantitativo de áreas a serem suprimidas recobertas por 

fragmentos secundários de vegetação nativa em estágio médio e quantitativo de 

áreas a serem suprimidas recobertas por vegetação nativa em geral, 

intervenções em áreas de preservação permanente, área total de desapropriação 
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e necessidade de intervenção sobre áreas de reserva legal, sendo que para estes 

aspectos, a alternativa “Contorno (S2)” se mostra muito mais impactante. 

Com relação ao comparativo realizado para as obras pretendidas na região de 

Alumínio, apenas a inserção na região da UGHRI 10 – Tietê Sorocaba e Volume 

de Corte são similares para ambos os projetos estudados. 

A opção pela alternativa “Duplicação (S3)” é mais impactante para os aspectos 

relacionados a extensão de corpos d´água interceptados, intervenção em Áreas 

de Preservação Permanente e intervenção sobre duas áreas com concessão de 

lavra (calcário). Já a opção pela alternativa “Contorno (S4)” é mais impactante 

no que tange ao quantitativo de áreas a serem suprimidas recobertas por 

fragmentos secundários de vegetação nativa em estágio médio e quantitativo de 

áreas a serem suprimidas recobertas por vegetação nativa em geral, área total 

de desapropriação, a sobreposição em áreas prioritárias para conservação 

classificadas como extremamente alta e a necessidade de intervenção sobre 

áreas de reserva legal, além de ter números superiores de movimentação de 

massa. 

Adiante serão apresentadas as informações pertinentes aos grandes grupos dos 

aspectos ambientais ora estudados, onde serão apresentadas de maneira sucinta 

as implicações nos projetos apresentados. 

 

 RECURSOS HÍDRICOS / INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

O empreendimento como um todo está inserido na Unidade de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos – UGRHI 10: Sorocaba e Médio Tietê (SMT), localizada na 

porção sudoeste do Estado de São Paulo, na alta e média porção da bacia 

hidrográfica do Rio Sorocaba. 

Para o estudo em questão foram levados em consideração três características 

principais das intervenções sobre cursos d’água, o nº de corpos d´água 

diretamente interceptados pelas obras, a extensão do curso d´água a ser 

interceptado pelas obras e correlação com a necessidade de intervenção em 

áreas de preservação permanente das margens destes. 
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A Tabela 2.1.2-3 apresentada a seguir apresenta os quantitativos de 

intervenção comparados para os aspectos relacionados à recursos hídricos. 

Tabela 2.1.2-3: Quantitativo de intervenção sobre aspectos relacionados à recursos 

hídricos. 

Estudos 
Nº de Corpos 

d´Água afetados 

Extensão dos 

corpos 

d´Água (m) 

Intervenção em 

Áreas de 

Preservação 

Permanente (ha) 

Duplicação (S1) – 

Mailasqui 
7 274,37 

2,05 

Contorno (S2) – Mailasqui 13 1.286,29 8,24 

Duplicação (S3) - Alumínio 22 5.273,30 27,79 

Contorno (S4) - Alumínio 28 2.545,12 16,74 

Análise crítica: 

Para as alternativas estudadas na região de Mailasqui nota-se que a opção pela 

implantação da Duplicação (S1) se mostra menos impactante neste aspecto ora 

apresentado, já para as alternativas estudadas na região de Alumínio, nota-se 

que a opção pela implantação do Contorno (S4) se mostra menos impactante, 

principalmente pelo fato da intervenção da duplicação correr na região do Varjão, 

curso d´água que corre paralelo à pista atual em grande parte do trecho em 

estudo. 

A espacialização das intervenções pode ser visualizada na Figura 2.1.2-1 e 

Figura 2.1.2-2 apresentadas anteriormente. 

 

 NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

Conforme Mapa de Biomas do Brasil (IBGE, 2004), o empreendimento está 

inserido no Bioma Mata Atlântica, em local de ocorrência de Vegetação Ombófila 

Aberta. Atualmente, o uso e ocupação do solo é marcada por vegetação 

secundária e atividades agrárias, segundo Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 

2014). No Mapa do Inventário Florestal do Estado de São Paulo, 2010, 

disponibilizado pelo Sinbiota/Fapesp pode ser constatado a presença de 

Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa Submontana. Nas 

proximidades do município de Sorocaba, ocorrem manchas do Bioma Cerrado. 

Para o presente estudo foram levados em consideração dois fatores, o primeiro, 

a somatória de todas as intervenções sobre fragmentos florestais nativos 
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existentes na área diretamente afetada, independentemente de seu estágio 

sucessional (incluindo vegetação pioneira, em estágio inicial da regeneração 

natural e em estágio médio da regeneração natural) e somente intervenções 

sobre fragmentos florestais nativos compostos por vegetação secundária em 

estágio médio da regeneração natural). 

A Tabela 2.1.2-4 apresentada a seguir demonstra os quantitativos de 

intervenção comparados para os aspectos relacionados à necessidade de 

supressão de fragmentos florestais nativos. 

Tabela 2.1.2-4: Quantitativo de intervenção sobre aspectos relacionados à supressão de 

vegetação nativa. 

Estudos 
Supressão de Vegetação 

Nativa – Estágio Médio 

(ha) 

Supressão de 

Vegetação Nativa - 

Total (ha) 

Duplicação (S1) – 

Mailasqui 
1,03 6,02 

Contorno (S2) – Mailasqui 17,27 18,66 

Duplicação (S3) - Alumínio 2,64 17,93 

Contorno (S4) - Alumínio 14,22 30,27 

Análise crítica: 

Para ambos os casos nota-se que a opção pela implantação da Duplicação (S1 e 

S3) é menos impactante no que tange à necessidade de supressão de vegetação 

nativa, tanto para os fragmentos nativos compostos por vegetação secundária 

em estágio médio, quanto na soma geral de toda a tipologia vegetal diretamente 

afetada. O quantitativo de intervenção sobre fragmentos recobertos por 

vegetação secundária em estágio médio para implantação da Duplicação em 

Mailasqui (S1) é aproximadamente 16 vezes menor do que para a implantação 

do Contorno (S2). Já o quantitativo de intervenção sobre fragmentos recobertos 

por vegetação secundária em estágio médio para implantação da Duplicação (S3) 

em Alumínio é aproximadamente 5 vezes menor do que a opção pela 

implantação do Contorno (S4). 

Além dos quantitativos, qualitativamente a opção pela escolha da implantação da 

Duplicação (S1 e S3) também é menos impactante, uma vez que são esperadas 

intervenções apenas nas bordas dos fragmentos florestais existentes, que 

costumeiramente já encontram-se mais antropizados e degradados do que os 

fragmentos florestais nativos mais afastados da rodovia e que, teoricamente, 

encontram-se também mais afastados de fatores antrópicos perturbadores. É 
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possível ainda fazer um link com os impactos sobre a fauna silvestre local, onde 

a intervenção sobre fragmentos florestais mais bem preservados é um agravante 

nestes impactos, uma vez que podem vir a criar a fragmentação de habitats e 

trazer também prejuízos para a conectividade entre fragmentos (diminuindo 

também o fluxo gênico e o trânsito de animais entre fragmentos, ocasionando a 

criação de ilhas). 

Cumpre informar que para os traçados estudados não estão previstas 

intervenções sobre Unidades de Conservação de Proteção Integral ou de Uso 

Sustentável, Intervenções sobre Áreas Naturais Tombadas ou Intervenções sobre 

Área de Proteção aos Mananciais. 

A Figura 2.1.2-3, Figura 2.1.2-4 e Figura 2.1.2-5 apresentadas a seguir 

ilustram a localização dos traçados estudados, sobre imagem de satélite e os 

fragmentos florestais nativos a serem interceptados. 
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Figura 2.1.2-3: Localização das intervenções sobre fragmentos florestais nativos na região de Mailasqui. 
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Figura 2.1.2-4: Localização das intervenções sobre fragmentos florestais nativos na região de Alumínio (parte I). 
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Figura 2.1.2-5: Localização das intervenções sobre fragmentos florestais nativos na região de Alumínio (parte II). 
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 INTERFERÊNCIA SOBRE ÁREAS DE RESERVA LEGAL 

A Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, em seu Artigo 3º define a Reserva Legal 

como “área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada 

nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo 

sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 

reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da 

biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora 

nativa”, em linhas gerais, a reserva legal é a área do imóvel rural que, coberta 

por vegetação natural, pode ser explorada com o manejo florestal sustentável, 

nos limites estabelecidos em lei para o bioma em que está a propriedade. Por 

abrigar parcela representativa do ambiente natural da região onde está inserida 

e, que por isso, se torna necessária à manutenção da biodiversidade local.  

A Tabela 2.1.2-5 apresentada a seguir ilustra o número de áreas averbadas 

como reserva legal, disponibilizadas pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo, a serem interceptadas pelos traçados em estudo. 

Tabela 2.1.2-5: Intervenções sobre áreas averbadas como reserva legal. 

Estudos Reserva Legal Interceptadas 

Duplicação (S1) – 

Mailasqui 
0 

Contorno (S2) – Mailasqui 8 

Duplicação (S3) - Alumínio 0 

Contorno (S4) - Alumínio 1 

Análise crítica: 

Para ambos os casos nota-se que a opção pela implantação da Duplicação (S1 e 

S3) é menos impactante no que tange à necessidade de intervenção sobre áreas 

averbadas como reserva legal de propriedades rurais, uma vez que não estão 

previstas intervenções nestas áreas. 

A Figura 2.1.2-6 e Figura 2.1.2-7 apresentadas a seguir ilustram a localização 

dos traçados estudados, sobre imagem de satélite e a localização das áreas de 

reserva legal averbadas. 
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Figura 2.1.2-6: Localização das intervenções sobre áreas de reserva legal na região de Mailasqui. 
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Figura 2.1.2-7: Localização das intervenções sobre áreas de reserva legal na região de Alumínio. 
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 INTEFERÊNCIA SOBRE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO 

As Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos 

Benefícios da Biodiversidade são um instrumento de política pública para apoiar a 

tomada de decisão, de forma objetiva e participativa, no planejamento e 

implementação de ações como criação de unidades de conservação, 

licenciamento, fiscalização e fomento ao uso sustentável. 

A Tabela 2.1.2-6 apresentada a seguir demonstra a sobreposição dos traçados 

estudados com o Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e 

Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira.  

Tabela 2.1.2-6: Intervenções sobre Áreas Prioritárias para Conservação 

Estudos Áreas Prioritárias para Conservação 

Duplicação (S1) – 

Mailasqui 
Extremamente Alta 

Contorno (S2) – Mailasqui Extremamente Alta 

Duplicação (S3) - Alumínio - 

Contorno (S4) - Alumínio Extremamente Alta 

Análise crítica: 

Nota-se que apenas a Duplicação (S3) na região de Alumínio não interceptará 

áreas prioritárias para Conservação. As demais alternativas interceptarão uma 

área classificada como Extremamente Alta. A área em questão é a Serra do Japi 

e possui como ações principais para a conservação a recuperação de áreas 

degradas, a criação de mosaico/corredores, a intensificação da fiscalização e 

implantação de atividades voltadas para a educação ambiental.  

A Figura 2.1.2-8 apresentada a seguir ilustra a localização dos traçados 

estudados, sobre imagem de satélite e os limites das Áreas Prioritárias para 

Conservação. 
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Figura 2.1.2-8: Localização das intervenções sobre áreas de conservação da biodiversidade para todas as alternativas de traçados 

estudados.
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 POTENCIALIDADE DE CAVERNAS 

Relacionado ao Patrimônio Espeleológico Brasileiro as alternativas de projeto 

foram correlacionadas com o Mapa intitulado “Potencialidade de ocorrência de 

cavernas baseada na litologia”, elaborado pelo Centro Nacional de Estudo, 

Proteção e Manejo de Cavernas, identificando assim a interferência em áreas 

potenciais de ocorrência de cavernas. 

A Tabela 2.1.2-7 apresentada a seguir demonstra a sobreposição dos traçados 

estudados com o Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e 

Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira.  

Tabela 2.1.2-7: Intervenções sobre Áreas com Potencialidade de Cavernas 

Estudos Potencialidade de Cavernas 

Duplicação (S1) – 

Mailasqui 
Médio e Baixo 

Contorno (S2) – Mailasqui Médio e Baixo 

Duplicação (S3) - Alumínio Muito Alto 

Contorno (S4) - Alumínio Médio a Muito Alto 

Análise crítica: 

Para as alternativas de traçados na região de Mailasqui, nota-se que não há 

diferenças entre a potencialidade de ocorrência de cavernas (médio a baixo). Já 

para as alternativas locacionais dos traçados na região de Alumínio, a 

potencialidade é um pouco mais elevada, principalmente no que tange à 

Duplicação (S3), entretanto, nota-se que também existe a mesma potencialidade 

para a opção do Contorno (S4). 

A Figura 2.1.2-9 apresentada a seguir ilustra a localização dos traçados 

estudados, sobre imagem de satélite e a potencialidade de ocorrência de 

cavernas na região de estudo. 
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Figura 2.1.2-9: Localização das intervenções sobre áreas de potencialidade de ocorrência de cavernas na região de Mailasqui e 

Alumínio.
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 BALANÇO DE MASSA 

Para avaliação dos balanços de massa proveniente das atividades de 

terraplanagem pertinentes aos cortes e aterros, foram estimados junto a equipe 

de engenharia da Concessionária e Projetistas os respectivos volumes de 

projetos para verificação das alternativas proposta para o estudo do 

empreendimento. 

A Tabela 2.1.2-8 apresentada a seguir demonstra os volumes incialmente 

indicados por segmento, sendo eles, por meio de duplicação ou contorno. 

Tabela 2.1.2-8: Volumes inicialmente indicados por segmento. 

Estudos Corte Aterro 

Duplicação (S1) – 

Mailasqui 
105.710 72.698 

Contorno (S2) – Mailasqui 152.627 152.765 

Duplicação (S3) - Alumínio 1.793.872 884.863 

Contorno (S4) - Alumínio 2.424.228 2.015.688 

Fazendo um levantamento dos quantitativos gerados para execução das 

alternativas, para a Duplicação (S1) calcula-se um volume de Corte 105.710,00 

m3 e Aterro 72.698,00 m3, perfazendo um volume total para movimentação de 

178.408,00 m3. Já em relação a alternativa com obras executando o Contorno-

(S2), terá um volume de corte 1.793.872,00 m3 e volume para a aterro 

884.863,00 m3, perfazendo um volume de movimentação de 2.678.735,00 m3. 

Fazendo um levantamento dos quantitativos gerados para execução das 

alternativas para a Duplicação (S3), calcula-se um volume de Corte 152.627,00 

m3 e Aterro 152.765,00 m3, perfazendo um volume total para movimentação de 

305.392,00 m3. Já em relação a alternativa com obras executando o Contorno 

(S4), terá um volume de corte 2.424.228,00 m3 e volume para a aterro 

2.015.688,00 m3, perfazendo um volume de movimentação de 4.439.916,00 

m3. 

Análise crítica:  

As alternativas apresentadas para os traçados apresentam uma extensão muito 

próxima, porém no caso do segmento por obra de Duplicação (S1), apresenta 
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uma redução de 2.500.327,00 m3 quanto à movimentação de solo gerada em 

relação a proposta de obras pelo Contorno (S2).  

As alternativas apresentadas para o traçado apresentam uma extensão reduzida 

em 2,36 km para obras de Duplicação (S3). 

Quanto a movimentações de solo no segmento por Duplicação (S3), o trecho 

apresenta uma redução de 4.134.524,00 m3 em relação à proposta de obras pelo 

Contorno (S4). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO 

A necessidade de ações quanto desapropriação é recorrente em ambas as 

alternativas. 

A Tabela 2.1.2-9 apresentada a seguir demonstra os volumes incialmente 

indicados por segmento, sendo eles, por meio de duplicação ou contorno. 

Tabela 2.1.2-9: Áreas a serem desapropriadas para implantação do empreendimento, 

considerando todos os traçados em estudo. 

Estudos Área Total de Desapropriação (ha) 

Duplicação (S1) – 

Mailasqui 
9,44 

Contorno (S2) – Mailasqui 38,31 

Duplicação (S3) - Alumínio 8,00 

Contorno (S4) - Alumínio 76,08 

Análise crítica: 

Ao que se refere a Duplicação (S1) a ocorrência de desapropriações seria em 

torno de 9,44 ha. Em contrapartida para as obras do Contorno-S2 a necessidade 

de desapropriação é entorno de 38,31 ha, devido ao fato do segmento neste 

caso ser desenvolvido de forma integral. 

Ao que se refere a Duplicação (S3), a ocorrência de desapropriações seria da 

ordem de 8,00 ha. Em contrapartida para as obras do Contorno (S4) a 

necessidade de desapropriação é entorno de 76,08 ha. 

 

 

Página: 220



                                                                                            

VO005-RT004         30 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

 INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE RECURSOS MINERÁRIOS 

Para os segmentos em estudo foram verificados registros no DNPM para as Áreas 

Diretamente Afetada-ADA, com interferência em Autorização de Pesquisa para o 

minério (Granito) na Região de estudo de Mailasqui/SP sob o trecho de 

Duplicação (S1) e Contorno-S2, e Concessão de Lavra para o minério (Calcário) 

na Região de Estudo de Alumínio sendo abrangente somente na alternativa para 

Duplicação (S3). 

A Tabela 2.1.2-10 apresentada a seguir indica as áreas com interferências com 

Recursos Minerais, sendo eles, por meio de duplicação ou contorno. 

Tabela 2.1.2-10: Áreas com interferências com Recursos Minerais implantação do 

empreendimento, considerando todos os traçados em estudo. 

Estudos Recursos Minerais 

Duplicação (S1) – 

Mailasqui 
1 Autorização de Pesquisa (Granito) 

Contorno (S2) – Mailasqui 1 Autorização de Pesquisa (Granito) 

Duplicação (S3) - Alumínio 2 Concessão de Lavra (Calcário) 

Contorno (S4) - Alumínio - 

 

Análise crítica:  

Diante aos processos que apresentam interface com as alternativas Duplicação 

(S1) e Contorno (S2) para a Região de Mailasqui, os mesmos não apresentam a 

concessão de lavra para as poligonais representadas nas imagens apresentadas 

adiante. 

Ao que tange as alternativas quanto à Duplicação (S3) e Contorno (S4), para a 

Região de Alumínio, é destacado no traçado de Duplicação a presença de 

poligonal com registro de Concessão de Lavra para o minério Calcário. 

A Figura 2.1.2-10 e a Figura 2.1.2-11 apresentadas a seguir ilustram a 

localização dos traçados estudados, sobre imagem de satélite e a localização das 

áreas de a serem desapropriadas e as áreas que interceptam áreas de concessão 

de pesquisa ou de lavra. 
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Figura 2.1.2-10: Localização das intervenções sobre áreas a serem desapropriadas e áreas com autorizações para pesquisa ou lavra 

na região de Mailasqui. 
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Figura 2.1.2-11: Localização das intervenções sobre áreas a serem desapropriadas e áreas com autorizações para pesquisa ou lavra 

na região de Alumínio. 
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Em termos gerais, analisando os dados socioambientais quantitativos e 

qualitativos apresentados neste presente estudo, é possível afirmar que a 

escolha da Duplicação da SP-270 pelo eixo existente para a região de Mailasqui é 

a que acarretará em menores impactos socioambientais. Já para a região de 

Alumínio, para alguns aspectos ambientais a escolha do traçado menos 

impactante considerando a questão ambiental se mostra mais equilibrada. A 

opção pela implantação do Contorno se mostra menos impactante no que tange 

às intervenções sobre recursos hídricos, áreas de preservação permanente e 

áreas de recursos minerais com concessões de lavra. Entretanto, a necessidade 

de desapropriação, em área, é aproximadamente 9 vezes menor, assim como a 

necessidade de supressão de vegetação nativa significativa é inferior quando a 

opção se dá pela Duplicação do traçado existente. 

De maneira geral, a opção pela duplicação no eixo da rodovia já implantada em 

detrimento a implantação de contornos é menos impactante também nas 

questões de necessidade de implantação de novas estruturas de contenção, os 

recursos hídricos a serem impactados já sofrem ações decorrentes da operação 

da rodovia, os fragmentos florestais nativos terão apenas suas bordas 

impactadas, as quais costumeiramente já se apresentam mais degradadas e 

antropizadas do que fragmentos florestais preservados que sofrem com uma 

nova fragmentação, incluídos neste tema estão os impactos sobre a fauna 

silvestre local, que também poderá ser mais facilmente manejada e sofrer menos 

os impactos das obras de duplicação, além também de já serem identificados os 

principais quilômetros de atenção no que tange aos atropelamentos de fauna 

silvestre na Rodovia existente.  

Considerando o exposto e também por se tratar de duplicação de rodovia já 

implantada, sendo que quando de sua construção diversos aspectos relacionados 

com as características ambientais locais já foram analisados para melhores 

soluções de alternativas locacionais de implantação do empreendimento, o 

presente Estudo de Impacto Ambiental considerará a implantação do 

empreendimento no eixo existente da SP-270, alternando-se a posição da nova 

pista em relação à existente nos 39 quilômetros de duplicação. 
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2.2 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

As alternativas tecnológicas são contempladas no projeto de Duplicação da SP-

270 no relativo a soluções técnicas de engenharia e aos procedimentos 

construtivos a executar. Essas alternativas são contempladas ao longo de todo o 

ciclo de desenvolvimento do projeto de engenharia, porém, com maios ênfase na 

etapa de detalhamento do Projeto Executivo a ser iniciada com posterioridade à 

conclusão do EIA. 

Dentre as alternativas de solução técnica de engenharia avaliadas 

comparativamente, destacam-se: 

• Alternativas quanto ao projeto do pavimento, considerando-se as opções entre 

pavimentos flexíveis, pavimentos semi-rígidos e pavimentos rígidos, segundo as 

características de sustentação dos diversos tipos de solo interceptados pelo 

traçado e pelo volume de tráfego envolvido; 

• Alternativas estruturais ou semi-estruturais para estabilização de taludes 

instáveis, evitando atingir maiores áreas e atenuar os impactados das obras às 

áreas lindeiras; 

• Alternativas para atenuação de impactos acústicos; 

• Alternativas quanto ao método construtivo para transposição em aterro em 

área com solo de baixa capacidade de suporte, avaliando-se comparativamente 

as diversas técnicas para melhoramento e/ou adensamento destes solos, versus 

a sua substituição, com os respectivos impactos no transporte e disposição em 

bota-fora; 

• Alternativas de procedimento executivo para execução de fundações de 

viadutos, obras de contenção ou outras situações similares; 

• Alternativas para desvio de cursos d’água quando da execução de obras de arte 

correntes. 

Por se tratar de duplicação de rodovia existente foram mantidas as opções de 

engenharia utilizadas em áreas de transposição de cursos d´água, estradas, vias 

públicas, entre outros, principalmente pela não necessidade de alteração da via 

existente. 
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Todos os novos dispositivos previstos, onde haverá necessidade de sobreposição 

da rodovia existente, os mesmos serão implantados através de passagens 

superiores. 

Estão previstos também a implantação de muros de contenção em corte e em 

aterro, alternativa tecnológica que visa diminuir os impactos sociais de 

desapropriação. 

O Projeto Funcional do traçado resultante após a definição das alternativas 

locacionais e tecnológicas, sobre imagem aérea, pode ser consultado Anexo a 

este Estudo. 

 

2.3 ALTERNATIVA ZERO – CASO DA NÃO REALIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 

Devido ao crescente econômico da Região Metropolitana de Sorocaba, a 

necessidade de escoamento da produção regional para as diversas regiões do 

país, o crescimento vegetativo relacionado ao crescimento natural das cidades, o 

aumento da segurança de usuários e lindeiros, foi identificada a necessidade da 

ampliação da malha viária da região de inserção do empreendimento, com a 

finalidade de acomodar o fluxo crescente de veículos leves e pesados.  

O empreendimento também tende a minimizar o fluxo de veículos na Rodovia 

Castello Branco (SP-280), principal via utilizada para acesso à região oeste do 

Estado de São Paulo, principalmente na região entre a Capital e o município de 

Sorocaba. 

No caso da não execução do empreendimento, alinhado ao fator de crescimento 

da região, o nível de serviços das rodovias poderá atingir patamares elevados de 

saturação, não comportando o tráfego rodoviário, aumentando dessa maneira 

situações de congestionamento, prejudicando principalmente o escoamento de 

produtos regionais, inviabilizando assim a estratégia de crescimento regional, em 

desacordo com todas as políticas e planos de expansão localizados. 

Além desta questão, em Rodovias de pistas simples e com diversas interseções 

em desnível, com elevado fluxo de veículos e que interceptam trechos urbanos, 

os índices de colisões frontais, laterais e de atropelamentos tendem a ser muito 
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superiores do que em Rodovias de pistas duplas, com segregação de tráfego e 

com dispositivos de acesso e retorno. 
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