
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES (SP-270) 

ENTRE O KM 46+700 AO KM 63+000 E DO KM 67+000 AO KM 89+700 

 

 

CAPÍTULO 10 

PROGNÓSTICOS E CONCLUSÕES 

 

 
JANEIRO/2018 

  

Página: 1233



       

VO005-RT004                                                                     1 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

SUMÁRIO 

 

10. PROGNÓSTICO AMBIENTAL ....................................................... 2 

10.1. ANÁLISE DA INTERAÇÃO DOS NÍVEIS DE SENSIBILIDADE, 

IMPACTOS POTENCIAIS E PROGRAMAS AMBIENTAIS ....................... 3 

10.2. CONCLUSÕES ................................................................... 21 

 

  

Página: 1234



       

VO005-RT004                                                                     2 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

10. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

Este capítulo tem por objetivo a análise conjunta dos potenciais impactos 

ambientais induzidos pelo empreendimento nos diferentes meios, em cada uma 

das fases do empreendimento, conforme Níveis de Sensibilidade Ambiental 

definidos no Capítulo 8, e os Programas Ambientais, propostos no Capítulo 9 – 

Programas e Medidas Ambientais. 

Por meio da utilização de uma Matriz de Interação de Atividades Previstas e 

Aspectos Ambientais, foi possível identificar 41 Impactos Potenciais decorrentes 

da construção e operação do empreendimento. Para cada impacto potencial 

resultante foi elaborado um Quadro de Consolidação, no qual se procedeu a 

avaliação qualitativa do impacto, por meio de seus atributos inerentes. 

A fim de garantir a integral implementação de medidas mitigadoras, 

potencializados e compensatórias aos 46 impactos potenciais, foram formulados 

17 Programas Ambientais. 

Assim, durante a etapa das obras, de modo a evitar e minimizar problemas com 

processos erosivos, escorregamentos e assoreamentos, interferências em cursos 

d’água, captações ou incômodos com a população lindeira, deverá ser seguido um 

rígido programa de treinamento ambiental dos colaboradores envolvidos, e um 

programa de monitoramento ambiental das obras. Os indicadores ambientais 

serão registrados permanentemente, de modo a evitar impactos ou recuperá-los 

imediatamente, se ocorrerem. 

Paralelo a esses, enfatiza-se também a necessidade dos programas de 

monitoramento da fauna, flora, água, gerenciamento de áreas contaminadas e 

patrimônio arqueológico, histórico e cultural, bem como o de reposição florestal 

vinculado ao termo de compromisso ambiental que virá a ser firmado, e aplicação 

de recursos financeiros em Unidades de Conservação. 

Devido a inserção do empreendimento em áreas urbanizadas verificou-se impactos 

relacionados à população do entorno, para tanto foram previstos a aplicação do 

programa de comunicação social e de desapropriação e apoio a população e 

negócios eventualmente afetados, deste a etapa prévia a implantação até o 

término das obras. 

Foi prevista também a implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos e 
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Plano de Ação de Emergência para a fase de implantação. Ressalta-se que para a 

fase de operação, estes deverão ser incorporados aos PAE/PGR já existentes e 

executados pela Concessionária. 

Tendo em vista a magnitude do empreendimento, de modo a monitorar e garantir 

a mitigação dos eventuais impactos ambientais, a Concessionária e construtoras 

deverão disponibilizar equipes capacitadas que atuarão desde a fase de divulgação 

do projeto até o monitoramento ambiental das obras. 

Esse arcabouço de medidas preventivas, potencializadoras, mitigadoras e 

compensatórias será executado em continuidade às ações já realizadas pela 

Concessionária na rodovia em operação. 

 

10.1. ANÁLISE DA INTERAÇÃO DOS NÍVEIS DE SENSIBILIDADE, 

IMPACTOS POTENCIAIS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Considerando os Níveis de Sensibilidade Ambiental da região de inserção do 

empreendimento, foram definidos os impactos potenciais e proposta uma série de 

programas ambientais, visando valorizar e ampliar os impactos positivos e 

também reduzir, controlar ou compensar os impactos negativos. 

Nesse momento, o Quadro 10.1-1 a seguir apresenta a interação desses 

elementos, mostrando a distribuição dos trechos conforme a Sensibilidade 

Ambiental, a potencialidade de ocorrência dos impactos, bem como a aplicação 

das medidas previstas nos Programas Ambientais, conforme legenda: 
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46,70 46,80 46,90 47,00 47,10 47,20 47,30 47,40 47,50 47,60 47,70 47,80 47,90 48,00 48,10 48,20 48,30 48,40 48,50 48,60 48,70 48,80 48,90 49,00 49,10 49,20 49,30 49,40 49,50 49,60 49,70 49,80
13,00 12,00 10,00 10,00 16,00 12,00 12,00 12,00 9,00 12,00 12,00 13,00 16,00 16,00 11,00 11,00 14,00 14,00 11,00 11,00 14,00 14,00 10,00 10,00 10,00 14,00 13,00 10,00 14,00 13,00 10,00 7,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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49,90 50,00 50,10 50,20 50,30 50,40 50,50 50,60 50,70 50,80 50,90 51,00 51,10 51,20 51,30 51,40 51,50 51,60 51,70 51,80 51,90 52,00 52,10 52,20 52,30 52,40 52,50 52,60 52,70 52,80 52,90 53,00
7,00 7,00 11,00 14,00 16,00 13,00 13,00 10,00 11,00 11,00 7,00 9,00 9,00 10,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 8,00 11,00 11,00 5,00 7,00 10,00 7,00 7,00 7,00 10,00 7,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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53,10 53,20 53,30 53,40 53,50 53,60 53,70 53,80 53,90 54,00 54,10 54,20 54,30 54,40 54,50 54,60 54,70 54,80 54,90 55,00 55,10 55,20 55,30 55,40 55,50 55,60 55,70 55,80 55,90 56,00 56,10 56,20
15,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 13,00 16,00 16,00 16,00 10,00 9,00 9,00 14,00 13,00 7,00 5,00 7,00 10,00 10,00 9,00 6,00 7,00 6,00 6,00 7,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor

6

Quilometragem - Trecho 1
Nível de Sensibilidade

IM
P

A
C

TO
S

 P
O

TE
N

C
IA

IS

P
LA

N
.

C
O

N
S

TR
U

Ç
Ã

O
O

P
ER

A
Ç

Ã
O

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 A

M
B

IE
N

TA
IS

Página: 1239



56,30 56,40 56,50 56,60 56,70 56,80 56,90 57,00 57,10 57,20 57,30 57,40 57,50 57,60 57,70 57,80 57,90 58,00 58,10 58,20 58,30 58,40 58,50 58,60 58,70 58,80 58,90 59,00 59,10 59,20 59,30 59,40
5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 12,00 6,00 8,00 8,00 14,00 13,00 13,00 10,00 12,00 10,00 7,00 7,00 9,00 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00 6,00 11,00 7,00 6,00 4,00 7,00 7,00 7,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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59,50 59,60 59,70 59,80 59,90 60,00 60,10 60,20 60,30 60,40 60,50 60,60 60,70 60,80 60,90 61,00 61,10 61,20 61,30 61,40 61,50 61,60 61,70 61,80 61,90 62,00 62,10 62,20 62,30 62,40 62,50 62,60
7,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 6,00 9,00 10,00 3,00 6,00 11,00 7,00 7,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 9,00 8,00 7,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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62,70 62,80 62,90 63,00
6,00 6,00 6,00 6,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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67,00 67,10 67,20 67,30 67,40 67,50 67,60 67,70 67,80 67,90 68,00 68,10 68,20 68,30 68,40 68,50 68,60 68,70 68,80 68,90 69,00 69,10 69,20 69,30 69,40 69,50 69,60 69,70 69,80 69,90 70,00 70,10
16,00 16,00 14,00 10,00 7,00 10,00 11,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 14,00 14,00 10,00 11,00 11,00 11,00 6,00 9,00 12,00 14,00 14,00 11,00 14,00 11,00 11,00 12,00 12,00 12,00 12,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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70,20 70,30 70,40 70,50 70,60 70,70 70,80 70,90 71,00 71,10 71,20 71,30 71,40 71,50 71,60 71,70 71,80 71,90 72,00 72,10 72,20 72,30 72,40 72,50 72,60 72,70 72,80 72,90 73,00 73,10 73,20 73,30
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 8,00 10,00 7,00 7,00 7,00 8,00 6,00 9,00 8,00 7,00 6,00 3,00 6,00 12,00 11,00 9,00 10,00 5,00 5,00 5,00 7,00 5,00 12,00 13,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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73,40 73,50 73,60 73,70 73,80 73,90 74,00 74,10 74,20 74,30 74,40 74,50 74,60 74,70 74,80 74,90 75,00 75,10 75,20 75,30 75,40 75,50 75,60 75,70 75,80 75,90 76,00 76,10 76,20 76,30 76,40 76,50
14,00 12,00 8,00 8,00 5,00 5,00 7,00 7,00 10,00 11,00 7,00 11,00 7,00 7,00 7,00 7,00 10,00 6,00 8,00 10,00 10,00 8,00 6,00 9,00 10,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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76,60 76,70 76,80 76,90 77,00 77,10 77,20 77,30 77,40 77,50 77,60 77,70 77,80 77,90 78,00 78,10 78,20 78,30 78,40 78,50 78,60 78,70 78,80 78,90 79,00 79,10 79,20 79,30 79,40 79,50 79,60 79,70
7,00 8,00 5,00 5,00 5,00 7,00 10,00 10,00 9,00 4,00 6,00 8,00 6,00 6,00 10,00 11,00 6,00 10,00 7,00 7,00 6,00 6,00 3,00 7,00 9,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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79,80 79,90 80,00 80,10 80,20 80,30 80,40 80,50 80,60 80,70 80,80 80,90 81,00 81,10 81,20 81,30 81,40 81,50 81,60 81,70 81,80 81,90 82,00 82,10 82,20 82,30 82,40 82,50 82,60 82,70 82,80 82,90
3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 6,00 3,00 7,00 6,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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83,00 83,10 83,20 83,30 83,40 83,50 83,60 83,70 83,80 83,90 84,00 84,10 84,20 84,30 84,40 84,50 84,60 84,70 84,80 84,90 85,00 85,10 85,20 85,30 85,40 85,50 85,60 85,70 85,80 85,90 86,00 86,10
11,00 14,00 10,00 9,00 9,00 11,00 12,00 8,00 11,00 12,00 8,00 11,00 11,00 5,00 9,00 12,00 6,00 6,00 11,00 8,00 12,00 11,00 12,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 12,00 12,00 13,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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86,20 86,30 86,40 86,50 86,60 86,70 86,80 86,90 87,00 87,10 87,20 87,30 87,40 87,50 87,60 87,70 87,80 87,90 88,00 88,10 88,20 88,30 88,40 88,50 88,60 88,70 88,80 88,90 89,00 89,10 89,20 89,30
12,00 9,00 9,00 9,00 10,00 14,00 14,00 11,00 9,00 8,00 8,00 9,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 11,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,00 14,00 14,00 15,00 11,00 11,00 9,00 9,00 9,00 8,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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89,40 89,50 89,60 89,70
8,00 8,00 8,00 8,00

IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.12.6 Geração de expectativa na população
IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica
IP.1.1. Risco de acidentes geotécnicos, alteração da estabilidade das encostas e  

aumento da suscetibilidade à erosão por terraplenagem
IP.1.2. Aumento das áreas impermeabilizadas

IP.1.3. Risco de contaminação de solo por vazamento de produtos perigosos durante a 
construção

IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 
efluentes

IP.1.5. Risco de recalques e abalos em estruturas e construções vizinhas
IP.1.6. Interferências em eventuais áreas contaminadas*

IP.2.1. Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água durante a construção

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’água durante a construção

IP.2.4. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos durante a construção

IP.3.1. Risco de contaminação do lençol freático durante a construção
IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construção

IP.5.1. Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada

IP.5.2. Ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes

IP. 5.4 Impermeabilização das áreas de preservação permanente
IP.6.1. Aumento dos riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação

IP.6.3. Impactos na fauna aquática dos cursos d’água a serem desviados/canalizados

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP. 6.5. Aumento da Fauna Doméstica e Sinantrópica

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.1. Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante a 
construção

IP.10.2 Deslocamento compulsório de atividades econômicas
IP.10.3. Aumento da renda local durante a construção

IP.11.1. Interferências com redes de utilidades públicas*
IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis

IP.12.1. Incômodos à população lindeira na construção
IP.12.2. Interrupções de tráfego local durante a construção

IP.12.3. Interrupções de serviços públicos durante a construção
IP.12.4. Desapropriação de imóveis e relocação de população

IP.12.5. Alterações na paisagem
IP.13.1. Aumento nas receitas fiscais durante a construção

IP.13.3. Aumento das demandas por infraestrutura física e social durante a construção

IP.14.1. Interferências com o patrimônio arqueológico e cultural*
IP.1.4. Risco de contaminação de solo por disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes
IP.2.2. Aumento da capacidade de escoamento nas drenagens e canalizações durante 

a operação
IP.2.5. Risco de contaminação dos corpos hídricos por vazamento de produtos 

perigosos durante a operação
IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operação

IP.5.3. Alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas 
remanescentes no entorno da rodovia

IP.6.2. Aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a operação

IP.6.4. Alteração no nível e distribuição espacial do risco de contaminação da fauna 
aquática e edáfica por acidentes com cargas tóxicas

IP.7.1. Interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Região
IP.8.3. Melhoria na circulação de veículos na AID

IP.9.1. Alterações urbanísticas na AII
IP.9.2. Alterações urbanísticas na AID

IP.9.3. Alterações dos valores imobiliários
IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econômicas e de usos 

residenciais
IP.10.1. Geração de empregos diretos e indiretos

IP.11.2. Aumento dos níveis de ruído próximo a receptores sensíveis
IP.13.2. Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operação

P.9.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P.9.2. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À POPULAÇÃO

P.9.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)
P.9.4. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

P.9.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

P.9.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA DURANTE 
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS

P.9.7. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
P.9.8. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

P.9.9. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

P.9.10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.9.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS 

P.9.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS - PGR

P.9.13. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS - PAE

P.9.14. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

P.9.15. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

P.9.16. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

*IP.1.6 a ser complementado com a Avaliação Preliminar
*IP.11.1. e *IP.14.1. estudos em desenvolvimento pelo empreendedor
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A análise da interação entre a Sensibilidade Ambiental do segmento, os Impactos 

Potenciais previstos e os Programas Ambientais sugeridos revela o seguinte 

cenário: 

Durante a Fase de Planejamento, o impacto mais importante é a 

Desapropriação, com ênfase nos quilômetros: 46+600 ao 48+000; 50+000 ao 

51+000; 52+000 ao 55+000; 67+000 ao 67+300 e 75+000 ao 76+000, trechos 

em que existem propriedades privadas com edificações e/ou cuja desapropriação 

impossibilitará a continuidade da atividade econômica na forma como é 

desenvolvida atualmente.  

Este impacto é considerado de grande magnitude necessitando de aplicação dos 

Programas de Comunicação Social (através do Subprograma de Comunicação 

Social Prévia) e Desapropriação e Apoio a População e Negócios, visando atenuá-

lo por meio de fornecimento de informações à população e através da 

compensação financeira aos proprietários diretamente afetados. 

Na Fase de Implantação do empreendimento, destacam-se os impactos 

positivos potenciais relacionados ao aumento nas receitas fiscais e aumento da 

renda local (advinda do aumento da oferta de emprego) durante a construção, 

devido a toda movimentação de pessoal, contratações, aquisição de equipamentos 

e materiais. 

Nesta mesma fase existem impactos ambientais negativos potenciais, associados 

diretamente a realização das obras. São impactos localizados, relativos a: geração 

de ruídos e vibrações; suspensão de material particulado; possibilidade de 

vazamento de produtos perigosos; desenvolvimento de processos erosivos, 

escorregamentos e assoreamentos; geração de resíduos; interferências na 

qualidade das águas, na vegetação e na fauna; entre outros.  

Atenção deve ser direcionada ao segmento entre os quilômetros 46+700 ao 

50+300, devido à sua caracterização como Sensibilidade Ambiental Muito Alta em 

decorrência da intervenção direta em trecho de uma Unidade de Conservação, a 

APA Itupararanga, que já é cortada pela Rodovia Raposo Tavares nesse local. 

Nesse segmento, os programas de Controle Ambiental de Obras, Monitoramento 

de Água, Monitoramento das Obras e Programa de Gerenciamento de Risco/Plano 

de Ação Emergencial para a fase de obras deverão ser intensificados, de forma a 
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garantir a mínima intervenção na região, uma vez que as intervenções se darão 

na Zona de Conservação dos Recursos Hídricos da APA que tem como objetivos 

conservar as cabeceiras dos cursos d´água e principais contribuintes do 

reservatório Itupararanga. 

Ademais foram identificados outros trechos considerados de Sensibilidade 

Ambiental Muito Alta, a saber: km 53+000 a 53+100; 54+400 ao 54+600; 

67+000 ao 67+100; 88+000 ao 88+300 e 88+700. Esses trechos apresentam 

aspectos relacionados a presença de APPs, áreas relevantes para a fauna e áreas 

recobertas por vegetação nativa em estágio médio de regeneração.  

Ocorrem também adensamentos populacionais em área de alguma vulnerabilidade 

social, além de características geotécnicas suscetíveis a ocorrências de processos 

erosivos e escorregamentos, e onde os recursos hídricos superficiais são 

interceptados pelo empreendimento. Os processos de inundação foram destacados 

a parte por impactarem diretamente a operação da rodovia, ocorrências de 

alagamentos na região do Córrego do Varjão já registradas. 

Os serviços de terraplenagem inerentes à implantação do empreendimento são os 

principais potencializadores de impactos, sendo que os controles e 

monitoramentos propostos têm como objetivo minimizar estes impactos. O 

treinamento de todos os colaboradores e a implantação de um rigoroso programa 

de planejamento de obra e monitoramento ambiental, serão relevantes para a 

manutenção da qualidade ambiental das obras. 

Uma vez equacionados os impactos ambientais, através da aplicação dos 

programas relativos à fase de implantação do empreendimento, o balanço final 

indica um grupo de impactos socioeconômicos positivos, de grande importância e 

de ocorrência em curto prazo ou mesmo de forma imediata (empregos, renda, 

viabilidade de tráfego). 

Na Fase de Operação a Matriz de Avaliação de Impactos identificou 8 (oito) 

impactos positivos, sendo que deles 2 (dois) são de grande magnitude, 5 (cinco) 

de média magnitude e 1 (um) de pequena. Os principais impactos positivos estão 

voltados à melhoria da circulação de veículos devido à duplicação da rodovia 

existente, levando a uma potencial diminuição dos índices de acidentes, 

melhorando o fluxo e o tempo de viagem dos usuários; aumentando a 
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acessibilidade entre as rodovias da Região, promovendo uma alternativa mais 

segura de acesso aos municípios diretamente interceptados e regiões 

metropolitanas de São Paulo e Sorocaba, e diluindo o tráfego intenso nas vias que 

cruzam os perímetros urbanos. 

Cumpre destacar o impacto de aumento de escoamento nas drenagens e 

canalizações a partir de obras de melhorias pela Concessionária visando atender 

as novas vazões dos recursos hídricos, implicando na mitigação de atividades de 

inundações previamente identificadas na Rodovia, melhorando assim a qualidade 

de vida da população lindeira e aumentando a segurança dos usuários da rodovia. 

Os impactos negativos observados na fase operacional estão associados 

principalmente ao risco de vazamentos de produtos e contaminação. Para tanto a 

Concessionária possui um Plano de Ação Emergencial (PAE) que abrange todas as 

rodovias sob sua concessão, e deverá ser atualizado com a operação da duplicação 

dos trechos em estudo da SP-270, de modo que todos os fatores correlacionados 

à operação da Rodovia sejam inseridos nas medidas previstas no PAE/PGR. 
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10.2. CONCLUSÕES 

O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) teve como objetivo fornecer 

elementos necessários à CETESB para análise da viabilidade ambiental da 

Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) entre os quilômetros 46+700 ao 

63+000 (Trecho 1) e 67+000 ao 89+700 (Trecho 2), municípios de São Roque, 

Mairinque, Alumínio e Sorocaba, para emissão da Licença Ambiental Prévia (LP). 

Fundamentalmente, a duplicação da SP-270 nos segmentos em estudo pretende 

otimizar o trânsito de veículos na região, visando reduzir a sobrecarga nos horários 

de maior fluxo do sistema viário existente no perímetro urbano dos municípios 

interceptados.  

Assim, a duplicação da SP-270 irá beneficiar a mobilidade regional, além de 

propiciar maior fluidez e segurança aos usuários e população lindeira e 

proporcionar maior agilidade no escoamento dos produtos produzidos nos 

municípios interceptados. 

Frente ao exposto, a implantação do empreendimento justifica-se pelo que segue: 

 Opção ao fluxo de veículos (leves e pesados) à região Oeste do Estado de 

São Paulo, além da Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280); 

 Melhoria das condições de acessibilidade, diminuindo o risco e o tempo de 

acesso aos diversos componentes regionais/locais; 

 Necessidade de atendimento às demandas locais de circulação de veículos 

e às atividades desenvolvidas no entorno imediato das vias; 

 Maior segurança e fluidez do trânsito com redução dos acidentes; e 

 Melhoria das condições de transporte urbano e interurbano, e do 

escoamento da produção regional. 

Sendo assim, a duplicação da SP-270 no trecho de interesse vai de encontro ao 

plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Sorocaba, uma 

vez que as obras visam a melhoria da infraestrutura viária na Região, 

proporcionando melhorias no acesso às rodovias do entorno e à Região 

Metropolitana de São Paulo. 

Com extensão de 39 quilômetros, o empreendimento tem início após a praça de 

pedágio situada na altura do km 46+700 no município de São Roque, e término 

na altura do km 89+700, no distrito de Brigadeiro Tobias em Sorocaba.  
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O território de inserção das obras possui dimensão total de 112,91 ha. Desse total, 

85% das obras serão realizadas dentro da faixa de domínio já existente, sendo 

essas uma das premissas do projeto, de modo a evitar ao máximo impactos diretos 

e locais. A pequena área de desapropriação necessária à implantação da duplicação 

remete à escolha do traçado da duplicação (adjacente ao traçado já existente da 

rodovia), utilizando a própria faixa de domínio da Concessionária. 

Estima-se que serão afetadas diretamente ao menos 95 (noventa e cinco) áreas 

parciais ou totais de propriedades particulares, distribuídas em zonas urbanas e 

rurais, que passarão por processos desapropriatórios, totalizando 

aproximadamente 17,75 ha. Mais de 90% de toda área diretamente afetada a ser 

desapropriada para implantação do empreendimento e execução das obras, são 

áreas de sítios e chácaras e áreas residenciais. Estima-se que serão afetadas 8 

(oito) áreas residenciais e 76 (setenta e seis) áreas de sítios e chácaras.  

O quantitativo exato da população diretamente afetada será levantado através da 

análise dos cadastros físicos e sociais das propriedades, e apresentado quando da 

solicitação da Licença de Instalação do empreendimento, após definição final do 

traçado pelo projeto executivo. 

Ressalta-se que os processos desapropriatórios serão realizados dentro dos 

critérios legais, as propriedades atingidas serão decretadas como áreas de 

Utilidade Pública, sendo que as obras serão iniciadas somente após a finalização 

do processo de desapropriação do porcentual mínimo determinado em legislação, 

e obtenção da autorização dos proprietários dos imóveis. Deverá ser implementado 

programa de mitigação aos impactos sobre a população e negócios afetados. 

De acordo com os estudos relativos aos aspectos do meio físico, considera-se o 

empreendimento viável ambientalmente, levando em consideração a adoção de 

todas as medidas preventivas e mitigadoras propostas quando da execução das 

obras e operação do empreendimento. O empreendimento deverá corrigir a 

questão dos alagamentos constantes observados na região do Córrego do Varjão, 

representando um ganho importante para a região. 

No início do Trecho 1 o empreendimento atravessa a APA Itupararanga, 

especificamente na Zona de Conservação dos Recursos Hídricos, com ênfase na 

conservação dos cursos dos principais contribuintes do reservatório Itupararanga 
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e as cabeceiras. Ao longo de todo empreendimento diversos cursos d´água são 

interceptados, sendo os mais relevantes: no Trecho 1 Ribeirão do Guaçu, Rio 

Carambeí e Ribeirão do Marmeleiro; e no Trecho 2 Rio Pirajibu, Rio Pirajibu-Mirim, 

Ribeirão do Varjão, Córrego Água do Bugre e Córrego dos Granitos. Esses trechos 

foram indicados com alta sensibilidade ambiental, onde deverão ser adotadas 

medidas específicas de proteção dos cursos d’água. 

Cumpre informar que não constam no registro oficial do DAEE poços de captação 

para abastecimento público na região de inserção do empreendimento. Além disso, 

a qualidade das águas dos cursos interceptados já apresenta-se em geral 

comprometida uma vez que, segundo as amostras analisadas, ao menos um 

parâmetro foi ultrapassado de acordo com o respectivo enquadramento do curso 

d’água (Classe 2 ou 3). Este fato demonstra que os cursos d’água próximos ao 

empreendimento já encontram-se com certa degradação qualitativa, 

provavelmente impulsionada pela ocupação de margens e lançamento irregular de 

efluentes por indústrias e residências. 

Tratando-se dos processos de dinâmica superficial foram identificados processos 

erosivos, escorregamentos e assoreamentos em cursos d’água pontualmente e de 

pequena dimensão ao longo do empreendimento. Devido à efetiva aplicação do 

monitoramento e manutenção ambiental que é implementado pela Concessionária 

ViaOeste na operação da SP-270, verificou-se a rápida execução de medidas 

corretivas resultando na baixa quantidade de feições existentes.  

Durante as obras, de modo a evitar esses problemas, deverá ser seguido um rígido 

programa de treinamento ambiental dos colaboradores envolvidos com as obras, 

um programa de controle ambiental e monitoramento das mesmas. Os indicadores 

ambientais serão registrados permanentemente, de modo a evitar impactos ou 

recuperá-los imediatamente, se ocorrerem. 

Especificamente sobre a ocorrência de enchentes já registradas prevê-se que 

através das obras de melhorias em sistemas de drenagens contempladas no 

projeto de duplicação as mesmas serão mitigadas quando da operação da rodovia 

ao término das obras. 

O monitoramento preliminar de ruídos e vibrações nos 13 (treze) pontos sensíveis 

identificados, indicou que todos, exceto 1, encontram-se abaixo do nível máximo 

Página: 1256



       

VO005-RT004                                                                                                                                         24 

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

de ruído externo de 65 dB(A) estabelecido pela Decisão de Diretoria n°389/2010. 

Este ponto terá como novo limite de base para os monitoramentos futuros esse 

valor obtido. Quanto à vibração, as medições indicaram que todos os pontos 

encontram-se de acordo com a Decisão de Diretoria nº 215/2007/E, mantendo-se 

como limite dos próximos monitoramentos o valor estipulado pela norma. 

No que tange às áreas contaminadas, segundo informações obtidas a partir de 

consulta ao cadastro de áreas contaminadas da CETESB (2016), não foram 

identificadas na ADA áreas com histórico de contaminação. Na AID foram 

levantadas 3 (três) áreas, sendo que uma encontra-se em processo de 

monitoramento para encerramento e as outras duas encontram-se com risco 

confirmado ou sob investigação. Cumpre informar que na ocasião da solicitação da 

Licença de Instalação será apresentado o Estudo de Avaliação Preliminar de Áreas 

Contaminadas, contendo o levantamento de áreas suspeitas e com potencial de 

contaminação na região de interesse.  

Já com relação ao meio biótico, constatou-se que a vegetação da ADA se encontra 

bastante alterada devido ao elevado índice de antropização ocorrente no trecho 

pretendido para a implantação das obras, característico pela histórica ocupação 

com plantios comerciais (principalmente eucalipto e pinus). Entretanto, foram 

observados fragmentos nativos remanescentes com riqueza e abundância 

significativa de fauna e flora, e boas condições gerais de conservação, 

principalmente no início do Trecho 1, onde o empreendimento intercepta a APA 

Itupararanga e na altura do km 84+000 onde observa-se um fragmento do Bioma 

Cerrado preservado. 

A previsão é que para a implantação do empreendimento serão necessárias 

intervenções em áreas recobertas por fragmentos florestais nativos 

remanescentes da ordem de 14,691 ha, distribuídos em 2,607 ha de vegetação 

pioneira; 2,387 ha de Vegetação Secundária de Floresta Ombrófila Densa Montana 

(FODM) em Estágio Inicial da Regeneração Natural; 4,663 ha de Vegetação 

Secundária de FODM em estágio médio da regeneração natural; 3,127 ha de 

Vegetação Secundária de Floresta de Transição entre Cerrado e Floresta Ombrófila 

Densa em estágio inicial; 1,462 ha de Vegetação Secundária de Transição em 

Estágio Médio e, 0,445 ha de Vegetação Secundária de Cerrado Stricto Sensu em 

Estágio Médio da Regeneração Natural, o que representa 13% dos 112,906 ha da 
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ADA. 

Estas áreas são relativamente reduzidas diante do contexto e porte das obras. No 

entanto, a mitigação destes impactos é prevista pelo empreendedor e será 

promovida mediante compensação ambiental com a reposição florestal com 

espécies nativas, além da eventual possibilidade de preservação de remanescentes 

incorporados pela ADA. 

Para implantação das obras de Duplicação da SP-270 no trecho de interesse, é 

prevista a intervenção em cerca de 22,324 ha em Áreas de Preservação 

Permanente (APP). Deste total, 3,316 ha estão ocupados por fragmentos florestais 

nativos remanescentes, sendo: 0,305 ha de vegetação pioneira; 0,478 ha em 

estágio inicial de FODM; 1,281 ha em estágio médio de FODM; 0,63 ha em estágio 

inicial de vegetação de transição Cerrado/FOD, e 0,622 ha em estágio médio de 

vegetação de transição. Nota-se, portanto, que grande parte das APPs encontram-

se recobertas por vegetação graminóide ou já encontram-se antropizadas e/ou 

impermeabilizadas. 

Também será necessária a supressão de exemplares arbóreos isolados, cerca de 

1068 árvores nativas. Como medida compensatória à intervenção em APP e à 

supressão da Vegetação Nativa ora quantificadas foi estimada a recuperação de 

mais de 65 ha, por meio de plantios compensatórios ou destinação de áreas 

equivalentes. 

Ainda são previstas intervenções diretas na APA Itupararanga, entre o km 46+700 

e 50+500 e também na Zona de Proteção definida pela Resolução CONAMA 428/10 

de 3km no entorno do Parque Natural Municipal de Brigadeiro Tobias, entre o km 

85+000 ao 89+700.  

Seguindo a lei do SNUC (Lei Federal nº 9.985/00) será elaborado o cálculo de 

compensação ambiental, a proposta de aplicação dos recursos é indicada no 

Subprograma de Aplicação de Recursos Financeiros em Unidades de Conservação. 

Quanto a fauna, uma vez que a duplicação do empreendimento pode ser 

considerada como potencializadora de barreira física na paisagem atual, são 

esperados impactos negativos de grande magnitude sobre a fauna local/regional.  

Como medida mitigadora, vem sendo avaliada pela Concessionária a construção, 
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ampliação e o monitoramento de passagens de fauna. Como ambientes propícios 

ao abrigo da fauna silvestre foram identificados os “hotspots” de ocorrências de 

atropelamento de animais silvestres na rodovia em operação, a saber:  

 Km 47+000; 

 Trecho compreendido entre os kms 52+000 e 53+000, 

 Trecho compreendido entre os kms 55+500 e 56+500; 

 Trecho compreendido entre o km 77+500 e 79+000. 

As passagens de fauna a serem implantadas em locais críticos buscará minimizar 

o impacto sobre a fauna permitindo o seu deslocamento, e seu detalhamento de 

projeto deverá ser realizado na etapa de aprovação do projeto executivo, a ocorrer 

após emissão da Licença Prévia e quando da solicitação da Licença de Instalação. 

 

Após a análise da legislação aplicável e elaboração do diagnóstico ambiental dos 

meios físico, biótico e socioeconômico, foi possível a avaliação dos impactos 

potenciais, quantificados a partir da utilização de uma Matriz de Interação de 

Atividades Previstas e Aspectos Ambientais, que possibilitou a identificação de 46 

impactos potenciais. A fim de garantir a integral implementação de medidas 

mitigadoras, potencializadoras e compensatórias aos impactos, foram formulados 

16 Programas Ambientais. 

Por fim, foi realizada uma interação das características socioambientais do trecho, 

a localização dos impactos e a intensidade de aplicação das medidas mitigadoras. 

Durante a Fase de Planejamento, o impacto mais importante é a Desapropriação, 

com ênfase nos quilômetros: 46+600 ao 48+000; 50+000 ao 51+000; 52+000 

ao 55+000; 67+000 ao 67+300 e 75+000 ao 76+000. Na Fase de Implantação 

do empreendimento, destacam-se os impactos positivos potenciais relacionados 

ao aumento nas receitas fiscais e aumento da renda local e impactos ambientais 

negativos relativos a: geração de ruídos e vibrações; suspensão de material 

particulado; vazamento de produtos perigosos; desenvolvimento de processos 

erosivos, escorregamentos e assoreamentos; geração de resíduos; interferências 

na qualidade das águas, na vegetação e na fauna; entre outros.  

Ressalta-se que o segmento entre os kms 46+700 ao 50+300 foi considerado 

como Sensibilidade Ambiental Muito Alta em decorrência da intervenção direta em 
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Unidade de Conservação (APA Itupararanga).  

Na Fase de Operação os principais impactos positivos estão voltados a melhoria 

da circulação de veículos devido à duplicação da rodovia existente levando a uma 

diminuição dos índices de acidentes e melhorando o fluxo e o tempo de viagem 

dos usuários. A melhoria na qualidade de vida da população será ampliada, com a 

melhoria da acessibilidade entre as rodovias da Região, promovendo uma 

alternativa mais segura de acesso aos municípios diretamente interceptados e 

regiões metropolitanas de São Paulo e Sorocaba, e diluindo o tráfego intenso nas 

vias que cruzam os perímetros urbanos.  

Destaca-se também na operação a mitigação de atividades de inundações 

previamente identificadas na rodovia, melhorando assim a qualidade de vida da 

população lindeira e aumentando a segurança dos usuários da rodovia. 

Quanto à escolha da duplicação no eixo da rodovia já existente em detrimento a 

outras alternativas locacionais avaliadas, pode-se afirmar que esta opção é a que 

acarretará em menores impactos socioambientais, uma vez que os quantitativos 

relacionados à desapropriação, supressão de vegetação nativa significativa, 

necessidade de movimentação de solo, implantação de novas estruturas de 

contenção, são menores.  Ainda leva-se em consideração que os recursos hídricos 

a serem impactados já sofrem ações decorrentes da operação da rodovia, bem 

como os pontos de maior criticidade de atropelamento de fauna serão afetados de 

forma potencializadora e não acarretará na geração de novos pontos.   

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

da região, o nível de serviços da rodovia 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 nível, com elevado fluxo de veículos e que interceptam trechos urbanos, os 

índices de colisões frontais, laterais e de atropelamentos tendem a ser muito 

superiores do que em Rodovias de pistas duplas, com segregação de tráfego e com 

dispositivos de acesso e retorno. 
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Neste sentido, implantadas as recomendações discutidas neste trabalho, e 

atendidas às normas e os padrões técnicos na execução das obras, os impactos 

negativos serão mitigados e a resultante dos impactos será positiva, justificando 

assim, a viabilidade ambiental da obra. 

Este Estudo de Impacto Ambiental tem, portanto, o objetivo de manifestação 

favorável da Secretaria de Estado de Meio Ambiente quanto à emissão da Licença 

Ambiental Prévia para as Obras de Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-

270) entre os quilômetros 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700, nos 

municípios de São Roque, Mairinque, Alumínio e Sorocaba. 
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