
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES, SP-270 (km 46+700 ao 63+000 e km 67+000 ao km 89+700)

TABELA SÍNTESE MANIFESTAÇÕES DA POPULAÇÃO

MEIO MANIFESTAÇÃO PERGUNTA / SOLICITAÇÁO COMENTÁRIO NOVEMBRO 2019 TEMA

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  sobre os acessos dos bairros entre São 

Roque e Mairinque, pista de desaceleração.

A adequação de acessos particulares,  comerciais e municipais não 

é de responsabilidade da Concessionária. A Concessionária 

avaliará, no entanto, casos específicos,  podendo propor para a 

agência reguladora (ARTESP), melhorias a serem consideradas  no 

projeto executivo da Duplicação.

ACESSO À SP-270

Audiência Pública 

São Roque
Pontuou acesso do km 79 sem segurança.

A adequação de acessos particulares,  comerciais e municipais não 

é de responsabilidade da Concessionária. A Concessionária 

avaliará, no entanto, casos específicos,  podendo propor para a 

agência reguladora (ARTESP), melhorias a serem consideradas  no 

projeto executivo da Duplicação.

ACESSO À SP-270

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre a solução do acesso do km 71, próximo à 

ferrovia.

A duplicação se desenvolve pelo lado oposto do acesso do km 71, 

no projeto não há previsão de adequação do acesso. A 

configuração  e condições finais de entorno serão resultado do 

projeto executivo aprovado pela agência reguladora (ARTESP).

ACESSO À SP-270

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre a falta de acesso e segregação  por 

ocasião da duplicação.

Há previsão de implantação  de dispositivo de retorno no km 

54+300, integrado com utilização do viário urbano que atenderá ao 

bairro Mailasqui.

ACESSO À SP-270

Audiência Pública 

São Roque
Indicou o fechamento  do acesso ao Bairro do Rosário. Não há previsão de fechamento  do Bairro citado. ACESSO À SP-270

Audiência Pública 

Alumínio

Solicitou uma saída no km 69 e alça de acesso próxima 

ao km 69 Bairro Granada e Bairro Barreto. Solicitou o 

projeto emissário.

Há previsão contratual de Implantação  de dispositivo de retorno no 

km 69+300.

Quanto aos acesso para os Bairros Granada e Barreto, a 

Concessionária aguarda aprovação da ARTESP para inclusão no 

contrato de dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 

65+250.

Quando ao projeto do emissário, a Concessionária desconhece o 

projeto do Emissário citado na audiência.

ACESSO À SP-270

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  a falta de acesso aos bairros lindeiros à 

rodovia (vias marginais).

A adequação de acessos particulares, comerciais e municipais não 

é de responsabilidade da Concessionária e, portanto, não está 

contemplada no projeto de Duplicação.  Ademais, o município de 

Alumínio contará com 3 dispositivos  de retorno contratuais, 

propostos no km 74+200, km 76+900 e km 80+800.

ACESSO À SP-270

Audiência Pública 

Sorocaba

Questionou   sobre a possibilidade  de serem feitas 

marginais ao longo do trecho.

Todas as reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos 

órgãos responsáveis.  A concessionária  irá executar a obra 

conforme o projeto aprovado pela Agência Reguladora  - ARTESP.

ACESSO À SP-270

Audiência Pública 

Sorocaba
Solicitou que sejam feitas marginais ao longo do trecho.

Todas as reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos 

órgãos responsáveis.  A concessionária  irá executar a obra 

conforme o projeto aprovado pela Agência Reguladora  - ARTESP.

ACESSO À SP-270

Audiência Pública 

São Roque
Solicitou vias marginais em Mairinque.

Todas as reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos 

órgãos responsáveis.  A concessionária  irá executar a obra 

conforme o projeto aprovado pela Agência Reguladora  - ARTESP.

ACESSO À SP-270

Audiência Pública 

São Roque

Criticou as condições de acesso de São Roque (Lívio 

Tagliassachi).

A Rodovia  Lívio Tagliassachi  não está sob responsabilidade da 

Concessionária Viaoeste, de acordo com o contrato de concessão 

firmado junto ao Estado de São Paulo. Qualquer alteração deste 

contrato, sendo inclusão, exclusão ou alteração de escopo, deve 

ser aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo, ARTESP.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque
Criticou sobre os dispositivos  não concluídos.

Para conclusão integral do Dispositivo do km 66+300 a 

Concessionária depende de autorização para ocupação de área de 

posse da União. A concessionária está diligente e atuando de forma 

intensa para realizar sua conclusão no primeiro semestre de 2020.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre os trevos do km 66+300 e sertanejo km 

65+300 incompleto e não foi feito.

O único dispositivo ainda não concluído esta localizado no km 

66+300, estamos atuando de forma intensa para realizar sua 

conclusão no primeiro semestre do ano de 2020. A Concessionária 

aguarda aprovação da ARTESP para inclusão no contrato de 

dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 65+250.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre a segregação  da cidade de Mairinque pela 

duplicação do km 63 ao 67, devido à falta de dispositivos  

e necessidade  de ir até São Roque para retornar à 

Mairinque.

Os moradores de Mairinque poderão utilizar para retorno rodoviário, 

os dispositivo existentes no km 63 e km 66+300 e o novo 

dispositivo contratual proposto no km 69+300. A Concessionária 

aguarda ainda, aprovação da ARTESP para inclusão no contrato de 

dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 65+250.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre a prejuízo ocasionado  nos Bairros Vila 

Granada, Barreto e Marmeleiro. Problemas com o 

comércio local, geração de emprego e receita ao 

município.

Quanto aos acesso para os Bairros Granada e Barreto, a 

Concessionária aguarda aprovação da ARTESP para inclusão no 

contrato de dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 

65+250.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO



Audiência Pública 

São Roque

Destacou problemas como acesso aos bairros da zona 

leste de Mairinque, km 65+200.

A Concessionária aguarda aprovação da ARTESP para inclusão no 

contrato de dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 

65+250.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  o acesso do dispositivo incompleto do km 

66+300 e rodoviária incompleta. Solicita que seja feita 

uma audiência pública com o projeto definitivo.

Para conclusão integral do Dispositivo do km 66+300 a 

Concessionária depende de autorização para ocupação de área de 

posse da União. A concessionária está diligente e atuando de forma 

intensa para realizar sua conclusão no primeiro semestre de 2020.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque
Solicitou execução de trevo no km 65+300.

Com as considerações realizadas na audiência pública, a CCR 

ViaOeste reanalisou o projeto e fez adequações que estarão à 

disposição para a população.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre os deslocamentos da população do Bairro 

do Marmeleiro.

O bairro Marmeleiro está localizado na projeção da duplicação 

existente do km 63 ao km 67 e não faz parte do escopo deste 

EIA/RIMA.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre o impacto do fechamento  do km 63 e o 

impacto desta segregação.

A rotatória do km 63 será mantida no sentido SP/SP e o movimento 

Interior/Interior  poderá ser realizado pela rotatória na parte inferior 

junto a Av. Prefeito Bernardino de Luca.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  o fato dos moradores de Mairinque terem 

que fazer retorno para acessar à cidade, em São Roque.

Os moradores de Mairinque poderão utilizar para retorno rodoviário, 

os dispositivo existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo 

dispositivo contratual proposto no km 69+300. A Concessionária 

aguarda ainda, aprovação da ARTESP para inclusão no contrato de 

dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 65+250.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  segregação  de Mairinque pós duplicação do 

km 63 ao 67.

Os segmentos já duplicados não fazem parte do EIA/RIMA objeto 

das audiências.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque
Sugeriu a duplicação da Rodovia Lívio Tagliassachi.

A Rodovia  Lívio Tagliassachi  não está sob responsabilidade da 

Concessionária Viaoeste, de acordo com o contrato de concessão 

firmado junto ao Estado de São Paulo. Qualquer alteração deste 

contrato, sendo inclusão, exclusão ou alteração de escopo, deve 

ser aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo, ARTESP.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Solicitou a concessão da rodovia Lívio Tagliassachi  pela 

Via Oeste.

A Rodovia  Lívio Tagliassachi  não está sob responsabilidade da 

Concessionária Viaoeste, de acordo com o contrato de concessão 

firmado junto ao Estado de São Paulo. Qualquer alteração deste 

contrato, sendo inclusão, exclusão ou alteração de escopo, deve 

ser aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo, ARTESP.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque
Questiona se haverá melhorias no trajeto já duplicado.

Os segmentos já duplicados não fazem parte do EIA/RIMA objeto 

das audiências.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  sobre a não conclusão do dispositivo do km 

66+300.

Para conclusão integral do Dispositivo do km 66+300 a 

Concessionária depende de autorização para ocupação de área de 

posse da União. A concessionária está diligente e atuando de forma 

intensa para realizar sua conclusão no primeiro semestre de 2020.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

Sorocaba

Comentou sobre o trevo de acesso ao km 106 (hospital) 

que depende da autorização  do Governo do Estado.

O trevo citado não faz parte do escopo objeto do EIA/RIMA, 

contudo, encontra-se  em análise junto à ARTESP, proposta de 

melhorias para o referido local.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre a segregação  dos Bairros Granada e 

Barreto (Km 65+300), devido a falta de dispositivos  de 

acesso e retorno na duplicação do km 63 ao 67.

Quanto aos acesso para os Bairros Granada e Barreto, a 

Concessionária aguarda aprovação da ARTESP para inclusão no 

contrato de dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 

65+250.

ASSUNTOS NÃO 

RELACIONADOS AO 

TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre o valor dos pedágios, condições de 

acessibilidade  das passarelas;

Os valores cobrados nos pedágios obedecem  as regras definidas 

em contrato de concessão e são autorizados  e aprovados pelo 

Governo do Estado de São Paulo. A passarela presente no trecho 

da duplicação será remodelada  por completo.

COBRANÇA DE 

PEDÁGIO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  a segregação  do município, por conta do 

pedágio.

A localização das praças de pedágio foram definidas em contrato 

de concessão, sendo autorizadas  e aprovadas pelo governo do 

estado de São Paulo.

COBRANÇA DE 

PEDÁGIO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  a isenção de pedágio para moradores de 

Alumínio, mudanças no acesso do Bairro Irema Km 79;

Conforme preconizado  em contrato, a isenção de pedágio somente 

pode ser realizada mediante a autorização  da Agencia Reguladora  

- ARTESP

COBRANÇA DE 

PEDÁGIO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  se para acessar as propriedades  dele nos 

km 78+200 e 76+500 terá que pegar pedágio.

Não haverá alterações na configuração  da praça de pedágio do km 

79, cuja cobrança ocorre apenas na pista Leste, e serão 

construídos  dispositivos  de retorno em desnível no km 80+800 e 

76+900.

Não é possível precisar se o morador pagará obrigatoriamente pelo 

pedágio para acessar suas propriedades  em alguns de seus 

deslocamentos, inclusive porque a região é servida por vias 

urbanas.

COBRANÇA DE 

PEDÁGIO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre a alteração da localização e cobrança 

do valor do pedágio, por conta das obras;

Não haverá alteração de localização das praças de pedágio. Os 

valores cobrados nos pedágios obedecem  as regras definidas em 

contrato de concessão e são autorizados  e aprovados pelo 

Governo do Estado de São Paulo

COBRANÇA DE 

PEDÁGIO



Audiência Pública 

São Roque

Pontuou que a população de Alumínio tem que pagar 9 

reais de pedágio.

Os valores cobrados nos pedágios obedecem  as regras definidas 

em contrato de concessão e são autorizados  e aprovados pelo 

Governo do Estado de São Paulo.

COBRANÇA DE 

PEDÁGIO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  também o porquê de o início da obra ser só 

em 2021, a cidade apresenta problemas com transito e há 

a necessidade  da duplicação o quanto antes.

A obra de Duplicação da Rodovia Raposo Tavares está inserida no 

cronograma  de investimentos  da concessionária, tendo sua data 

de início e término prevista no contrato. Qualquer alteração 

somente poderá ocorrer mediante autorização  da ARTESP.

CRONOGRAMA 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  o porquê deste trecho ser o último da rodovia 

a ser duplicado.

A concessionária  obedece a um cronograma  de investimentos  

previsto em contrato, os demais trechos estavam previstos em 

datas anteriores no Contrato de Concessão.

CRONOGRAMA 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

São Roque
Criticou a demora para o início da duplicação.

A obra de Duplicação da Rodovia Raposo Tavares está inserida no 

cronograma  de investimentos  da concessionária, tendo sua data 

de início e término prevista no contrato. Qualquer alteração 

somente poderá ocorrer mediante autorização  da ARTESP.

CRONOGRAMA 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  o início da obra somente em 2021, 

considerando  os acidentes que ocorrem.

De forma análoga à resposta anterior, foi cumprido o rito legal do 

licenciamento com a determinação, por parte da CETESB e 

CONSEMA, de realização das 3 audiências públicas, as quais 

ocorreram nos dias 11, 13 e 19 de setembro de 2018, nos 

municípios de Sorocaba, Alumínio e São Roque, respectivamente. 

CRONOGRAMA 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  sobre o pedido do Trevo para o bairro Caeté 

para  a viabilidade do projeto

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP) dispositivo de retorno no km 47+800.

A ARTESP deliberou pela inclusão deste dispositivo ao escopo do 

projeto, portanto, os usuários e munícipes, incluindo os moradores 

do Bairro Caeté, contarão com mais uma opção de retorno na 

rodovia.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Solicita a manutenção  dos dispositivos  do km 67+000 e 

67+500;

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de 

retorno rodoviário, os dispositivo existentes no km 63+000 e km 

66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque
Solicitou a permanência  do saída Mitsuke.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de 

retorno rodoviário, os dispositivo existentes no km 63+000 e km 

66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Solicitou a manutenção  dos dispositivos  do km 67 e 

67+500.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de 

retorno rodoviário, os dispositivo existentes no km 63+000 e km 

66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Solicitou dispositivos  para os Bairros Taboão e Jardim 

Vilaça.

As definições utilizadas para a elaboração do projeto de Duplicação 

da Rodovia Raposo Tavares foram previamente  definidas em 

Edital/Contrato  de Concessão.  Qualquer alteração somente 

poderá ocorrer mediante autorização  da Agência Reguladora  

(ARTESP).

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque
Criticou a falta de dispositivos  de retorno em Mairinque.

Os moradores de Mairinque poderão utilizar para retorno rodoviário, 

os dispositivo existentes no km 63 e km 66+300 e o novo 

dispositivo contratual proposto no km 69+300. A Concessionária 

aguarda ainda, aprovação da ARTESP para inclusão no contrato de 

dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 65+250.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO



Audiência Pública 

São Roque

Criticou que a população de Mairinque precisa passar por 

São Roque para entrar em Mairinque e isso tem afetado 

diretamente  no comércio local.

Os moradores de Mairinque poderão utilizar para retorno rodoviário, 

os dispositivo existentes no km 63 e km 66+300 e o novo 

dispositivo contratual proposto no km 69+300. A Concessionária 

aguarda ainda, aprovação da ARTESP para inclusão no contrato de 

dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 65+250.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Solicitou a manutenção  do dispositivo do km 67 e km 

67+500.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de 

retorno rodoviário, os dispositivo existentes no km 63+000 e km 

66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Solicitou a manutenção  do dispositivo do km 67 e km 

67+500.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de 

retorno rodoviário, os dispositivo existentes no km 63+000 e km 

66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque
Pontuou sobre o deslocamento  da população.

Os moradores de Mairinque poderão utilizar para retorno rodoviário, 

os dispositivos  existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo 

dispositivo contratual proposto do km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre a segregação  do bairro Pantojo (retorno 

será no km 74+200 e no km 69).

A afirmação procede. O bairro Pantojo está localizado na 

proximidade  do km 71 e será atendido pelos dispositivos  de 

retorno no km 69+300 e km 74+200.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Solicita a permanência  dos acessos do km 67 e km 

67+500.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de 

retorno rodoviário, os dispositivo existentes no km 63+000 e km 

66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Questiona se a Via Oeste tem alguma previsão para 

melhora do fluxo de trânsito de veículos nos períodos 

críticos do trecho 67+200 e 67+500, no sentidos da 

rodovia.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de 

retorno rodoviário, os dispositivo existentes no km 63+000 e km 

66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO



Audiência Pública 

São Roque

Solicita Audiência pública em Mairinque para discutir o 

projeto definitivo, orçamento,

dispositivo no km 63 e km 67+500, bem com possíveis 

melhorias nestes dispositivos Solicita que a entrada para 

o Bairro Nova Mairinque não seja fechada, com retornos e 

saídas.

Em conformidade aos trâmites legais em decorrência da análise do 

pedido de Licença Prévia, os órgãos Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB e CONSEMA determinaram a 

realização de três audiências públicas, as quais foram realizadas 

nos dias 11, 13 e 19 de setembro de 2018, nos municípios de 

Sorocaba, Alumínio e São Roque, respectivamente. 

Embora não tenha ocorrido Audiência em Mairinque, a 

Concessionária CCR ViaOeste colocou à disposição um transporte 

gratuito para a condução dos interessados na Audiência Pública de 

Alumínio, no dia 13 de setembro. Confirma-se a presença da 

população e autoridades de Mairinque nas 3 audiências, 

principalmente na de São Roque.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de 

retorno rodoviário, os dispositivo existentes no km 63+000 e km 

66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  sobre o dispositivo de retorno do km 69+300, 

se há a possibilidade  de ser contemplada  com um 

retorno e um acesso aos bairros da região.

Há previsão contratual de Implantação  de dispositivo de retorno no 

km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou que é contra o fechamento  dos dispositivos  do 

km 67/ 67+500 e 63.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

A rotatória do km 63 será mantida para o tráfego proveniente  da 

pista Oeste com intenção de retorno para a pista Leste, enquanto o 

movimento de retorno no sentido interior (Pista Oeste)

poderá ser realizado pela rotatória na parte inferior junto a Av. 

Prefeito Bernardino de Luca.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Sorocaba

Pontuou a necessidade  de obras de arte os dispositivos  

de retorno

Todos os dispositivos  previstos no trecho são em desnível, ou seja, 

com utilização de OAE transpondo a rodovia ou vias municipais.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Sorocaba

Apresentou  preocupação  com os bairros Fazenda 

Genebra e Mato Dentro.

A população dos bairros em questão além de utilizar de viários 

municipais existentes, será atendida por dispositivos de retorno 

localizados nos km 76+900, km 80+800, km 87+300, o qual 

contemplará uma nova alça para retorno que será acrescida ao 

escopo do projeto, em decorrências das manifestações em 

Audiência Pública e pareceres do Poder Concedente (ARTESP).

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Sorocaba

Demonstrou  preocupação  com a concentração  humana 

no trecho, na fazenda Genebra, Mato Dentro, bairro 

Cristal.

A população dos bairros em questão além de utilizar de viários 

municipais existentes, será atendida por dispositivos de retorno 

localizados nos km 76+900, km 80+800, km 87+300, o qual 

contemplará uma nova alça para retorno que será acrescida ao 

escopo do projeto, em decorrências das manifestações em 

Audiência Pública e pareceres do Poder Concedente (ARTESP).

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Sorocaba

Questionou  possíveis acessos  e retornos para o bairro 

Genebra e Vila Isadora

A população dos bairros em questão além de utilizar de viários 

municipais existentes, será atendida por dispositivos de retorno 

localizados nos km 76+900, km 80+800, km 87+300, o qual 

contemplará uma nova alça para retorno que será acrescida ao 

escopo do projeto, em decorrências das manifestações em 

Audiência Pública e pareceres do Poder Concedente (ARTESP).

Para o Bairro Vila Isadora, mesmo após as obras de Duplicação,  

não haverá alterações nos movimentos  de retorno regulares já 

realizados atualmente,  pois o bairro dispõe de Passagem Inferior 

para transposição  da Rodovia no km 89+100.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Sorocaba
Questionou  sobre onde serão as obras de arte

Quanto ao segmento contido no município de Sorocaba, há 

previsão de implantação  de OAEs nos seguintes kms: 80+800, 

87+300, 88+800, 89+100, 89+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO



Audiência Pública 

Alumínio

Ressaltando  a preocupação  entre os km 71 ao 72 da 

Rodovia Raposo Tavares que necessita de uma 

passagem subterrânea  para a população;

Entre o km 71 e km 72 não há a previsão de travessia de pedestre 

ou travessia veicular previstas no contrato de concessão. A região 

entre os kms citados apresenta baixa concentração

de população. Os dispositivos  de retorno projetado mais próximos 

encontram-se  no km 69+300 e km 74+200.

Ademais, todas as reivindicações  poderão ser analisadas e 

encaminhadas  aos órgãos responsáveis.  A concessionária  irá 

executar a obra conforme o projeto aprovado pela Agência 

Reguladora  - ARTESP.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  passagens entre bairro na área urbana de 

Alumínio;  ( Bairros Granja Modelo, Olidel e Paraíso);

Os bairros citados localizam-se  entre o km 75 e km 76, e seus 

moradores terão como opção de retorno os dispositivos  contratuais 

propostos no km 74+200 e km 76+900.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  se estão previstas obras de arte da extensão 

da duplicação.

Entendemos que o questionamento refere-se a viaduto 

posicionados em dispositivos de acesso ou retorno.

Após coleta das reivindicações das Audiências Públicas e análises 

da Concessionária e deliberações do Poder Concedente 

(ARTESP), há previsão de implantação ode dispositivos nos 

seguintes km: 47+800, km 50+300, km 54+300; km 69+000; km 

74+200; km 76+900; km 80+800, além de novas alças de acesso 

no km 60+200 e km 87+500.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Alumínio

Apresentou  dúvidas sobre retornos e acessos, no km 

78+200 e 76+500.

Estão previstos próximos aos locais citados, dois dispositivos  

contratuais,  propostos no km 80+800 e km 76+900.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre os dispositivos  de retorno e passagem 

entre os lados da cidade.

O município de Alumínio contará com 3 dispositivos  de retorno 

contratuais,  propostos no km 74+200, km 76+900 e km 80+800.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Alumínio

Solicita a permanência  dos acessos do km 67 e km 

67+500.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de 

retorno rodoviário, os dispositivo existentes no km 63+000 e km 

66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre o retorno para o Bairro para chegar na 

cidade de Alumínio.

O Bairro Vila Paraíso localiza-se na região do km 75 e seus 

moradores terão como opção de retorno os dispositivos  contratuais 

propostos no km 74+200 e km 76+900.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  se com o traçado da duplicação, para fazer o 

retorno terá que ir até ao posto rodoviário.

O Bairro Vila Paraíso localiza-se na região do km 75 e seus 

moradores terão como opção de retorno os dispositivos  contratuais 

propostos no km 74+200 e km 76+900.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Alumínio

Pontuou sobre o tráfego intenso no trevo do km 67+00 e 

km 67+500 e o prejuízo do trevo apenas no km 69.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de 

retorno rodoviário, os dispositivo existentes no km 63+000 e km 

66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque
Questionou  sobre o dispositivo do km 67.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de 

acesso e retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).

Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim 

como os impactos socioambientais, a ARTESP deliberou pela 

manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de 

retorno rodoviário, os dispositivo existentes no km 63+000 e km 

66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO



Audiência Pública 

São Roque

Criticou a falta de retorno no km 57, pós a obra do 

contorno de São Roque.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP) opção de dispositivo de retorno no 

km 56+000.

A ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do 

contrato, com os dispositivos de retorno localizados no km 54+300, 

km 58+000 (somente para movimento Interior-São Paulo) e km 

63+000.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  sobre a segregação  do Bairro Genebra e 

qual será a solução de dispositivos.

A população dos bairros em questão além de utilizar de viários 

municipais existentes, será atendida por dispositivos de retorno 

localizados nos km 76+900, km 80+800, km 87+300, o qual 

contemplará uma nova alça para retorno que será acrescida ao 

escopo do projeto, em decorrências das manifestações em 

Audiência Pública e pareceres do Poder Concedente (ARTESP).

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Solicitou a passagem inferior ou superior no trecho urbano 

de Alumínio, para evitar a segregação.

O município de Alumínio contará com 3 dispositivos  de retorno 

contratuais,  propostos no km 74+200, km 76+900 e km 80+800.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre o longo trajeto que deve percorrer por falta 

de dispositivos  de retorno e alças de acesso.

O município de Alumínio contará com 3 dispositivos  de retorno 

contratuais,  propostos no km 74+200, km 76+900 e km 80+800.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque
Solicita o não fechamento  da rotatório próxima ao 63 km

A rotatória do km 63 será mantida para o tráfego proveniente  da 

pista Oeste com intenção de retorno para a pista Leste, enquanto o 

movimento de retorno no sentido interior (Pista Oeste)

poderá ser realizado pela rotatória na parte inferior junto a Av. 

Prefeito Bernardino de Luca.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Alumínio

Pontuou sobre segregação  da cidade e a necessidade  

de uma obra arte para acesso à única Posto de Saúde da 

cidade.

O posto de saúde citado localiza-se na altura do km 75, e seus 

usuários terão como opção de retorno os dispositivos  contratuais 

propostos no km 74+200 e km 76+900, além de passagem de 

pedestres em nível localizada no km 75+800.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  se há o conhecimento  de que tais bairros, 

pós duplicação, terão que pagar pedágio e ir à Vargem 

Grande.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP) dispositivo de retorno no km 

47+800.

A ARTESP deliberou pela inclusão deste dispositivo ao escopo 

do projeto, portanto, os usuários e munícipes contarão com 

mais uma opção de retorno na rodovia.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  como será feito com os profissionais  e a 

população que utilizam dos serviços de escolares, creche 

e posto de saúde que para acessá-los, terão que pagar 

pedágio com a duplicação.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP) dispositivo de retorno no km 

47+800.

A ARTESP deliberou pela inclusão deste dispositivo ao escopo 

do projeto, portanto, os usuários e munícipes contarão com 

mais uma opção de retorno na rodovia.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre o uso do pedágio para ir até a escola do 

Juca Rocha.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP) dispositivo de retorno no km 

47+800.

A ARTESP deliberou pela inclusão deste dispositivo ao escopo 

do projeto, portanto, os usuários e munícipes contarão com 

mais uma opção de retorno na rodovia.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  sobre os locais de dispositivos,  quem define 

os locais.

As definições utilizadas para a elaboração do projeto de 

Duplicação da Rodovia Raposo Tavares foram previamente  

definidas em Edital/Contrato  de Concessão.

 

Após coleta das reivindicações das Audiências Públicas e 

análises da Concessionária e deliberações do Poder 

Concedente (ARTESP), há previsão de implantação ode 

dispositivos nos seguintes km: 47+800, km 50+300, km 54+300; 

km 69+000; km 74+200; km 76+900; km 80+800, além de novas 

alças de acesso no km 60+200 e km 87+500.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque
Solicitou estudos dos dispositivos  do projeto.

Após coleta das reivindicações das Audiências Públicas e análises 

da Concessionária e deliberações do Poder Concedente 

(ARTESP), há previsão de implantação ode dispositivos nos 

seguintes km: 47+800, km 50+300, km 54+300; km 69+000; km 

74+200; km 76+900; km 80+800, além de novas alças de acesso 

no km 60+200 e km 87+500.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  a possibilidade de alteração do local dos 

dispositivos.

Após coleta das reivindicações das Audiências Públicas e 

análises da Concessionária e deliberações do Poder 

Concedente (ARTESP), há previsão de implantação de 

dispositivos nos seguintes km: 47+800, km 50+300, km 54+300; 

km 69+000; km 74+200; km 76+900; km 80+800, além de novas 

alças de acesso no km 60+200 e km 87+500.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO



Audiência Pública 

São Roque

Questionou  quem define os locais de retorno e acesso, a 

ARTESP ou a Via Oeste. Destaque para o trecho do km 

46 +700 ao 63.

Após coleta das reivindicações das Audiências Públicas e 

análises da Concessionária e deliberações do Poder 

Concedente (ARTESP), há previsão de implantação de 

dispositivos nos seguintes km: 47+800, km 50+300, km 54+300; 

km 69+000; km 74+200; km 76+900; km 80+800, além de novas 

alças de acesso no km 60+200 e km 87+500.

DISPOSITIVO DE 

ACESSO 

E / OU 

RETORNO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre a possibilidade de ter um comércio às 

margens da rodovia nesse trecho

A configuração  e condições finais de entorno serão resultado do 

projeto executivo aprovado pela agência reguladora (ARTESP).

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre a conservação da faixa de domínio, 

quem será responsável  pela conservação

A faixa de domínio determinada  em contrato terá sua conservação  

realizada pela Concessionária Viaoeste.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

Alumínio

Solicita que as reivindicações sejam atendidas na 

elaboração do projeto final

Todas as reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos 

órgãos responsáveis.  A concessionária  irá executar a obra 

conforme o projeto aprovado pela Agência Reguladora  - ARTESP.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

Alumínio

Solicita que as reivindicações sejam atendidas na 

elaboração do projeto final

Todas as reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos 

órgãos responsáveis.  A concessionária  irá executar a obra 

conforme o projeto aprovado pela Agência Reguladora  - ARTESP.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre a possibilidade  de ter estacionamento 

para o comércio local, que tangem a rodovia

A configuração  e condições finais de entorno serão resultado do 

projeto executivo aprovado pela agência reguladora (ARTESP).

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre o lado da duplicação no trecho dos km 

75 ao 76

A duplicação se desenvolve pelo lado da pista oeste.

A configuração  e condições finais de entorno serão resultado do 

projeto executivo aprovado pela agência reguladora (ARTESP).

As áreas  desapropriar estão preliminarmente definidas no projeto 

elaborado pela concessionária e encontra-se em fase de aprovação 

do DUP. Conforme previsto em legislação, todos os expropriados 

terão o acesso ao referido processo e justa indenização.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

Alumínio

Pontuou que quer saber sobre o projeto executivo o que 

será de fato afetado

O projeto executivo encontra-se  em desenvolvimento, porém o 

projeto funcional foi disponibilizado  junto ao processo das 

audiências públicas.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque
Criticou sobre proposição de projeto de duplicação.

A obra de Duplicação da Rodovia Raposo Tavares está inserida no 

cronograma  de investimentos  da concessionária, tendo sua data 

de início e término prevista no contrato. Qualquer alteração 

somente poderá ocorrer mediante autorização  da   Agência 

Reguladora  (ARTESP).

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  sobre os estudos dos contornos em relação 

ao projeto adotado.

Os contornos de São Roque serão duplicados com seção tipo com 

acostamentos  + 2 faixas de rolamento por sentido + dispositivo de 

segurança central. Mantem-se a condição atual de entrada e saída 

no município. Estudos de melhoria de acessibilidade  estão sendo 

desenvolvidos  para apresentação  à ARTESP (retorno km 56 e 

acesso Canguera).

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque
Pontuou sobre a falta de projeto para deliberação.

Cabe esclarecer que a Concessionária realizou a devida 

publicidade do das audiências públicas, sendo que foi realizado 

publicações  no Diário Oficial do Estado, Radiodifusão  e banners 

de divulgação nos municípios, além de ter sido disponibilizado  

cópias do EIA-RIMA nas bibliotecas municipais de todos os 

municípios, para conhecimento  e consulta sobre o 

empreendimento, conforme Deliberação  CONSEMA Normativa 

01/11.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  se há o conhecimento  que na altura do km 

47  os equipamentos  públicos serão segregados  pela 

duplicação.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a 

Concessionária elaborou estudos de engenharia propondo ao 

Poder Concedente (ARTESP) dispositivo de retorno no km 47+800.

A ARTESP deliberou pela inclusão deste dispositivo ao escopo do 

projeto, portanto, os usuários e munícipes contarão com mais uma 

opção de retorno na rodovia.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Os contornos de São Roque serão duplicados?    Quais 

os detalhes do projeto de duplicação dos Contornos.

Os contornos de São Roque serão duplicados com seção tipo com 

acostamentos  + 2 faixas de rolamento por sentido + dispositivo de 

segurança central.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque
Sugeriu o rebaixamento da Rodovia.

Os estudos de engenharia estão sendo realizados buscando os 

menores impactos ambientais e sociais, além da manutenção  dos 

marcos contratuais.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

Sorocaba

Questionou  o fato da apresentação  não falar sobre o 

traçado e as características  do projeto entre os km 80 ao 

89;

Toda a duplicação, entre o km 80 e km 89, se desenvolve pelo lado 

da pista leste, com exceção do km 81+200 ao km 82+400  (1,2km), 

onde a duplicação se desenvolve pelo lado da pista oeste. A 

rodovia será duplicada ficando com seção tipo com acostamentos  

+ 2 faixas de rolamento por sentido + dispositivo de segurança 

central. No km 80+800 está prevista a implantação de dispositivo de 

retorno. A velocidade operacional  do segmento varia de 60km/h a 

80km/h.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO



Audiência Pública 

Sorocaba
Questionou  o traçado da rodovia entre o km 80 ao km 89;

Toda a duplicação, entre o km 80 e km 89, se desenvolve pelo lado 

da pista leste, com exceção do km 81+200 ao km 82+400  (1,2km), 

onde a duplicação se desenvolve pelo lado da pista oeste. A 

rodovia será duplicada ficando com seção tipo com acostamentos  

+ 2 faixas de rolamento por sentido + dispositivo de segurança 

central. No km 80+800 está prevista a implantação de dispositivo de 

retorno. A velocidade operacional  do segmento varia de 60km/h a 

80km/h.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

Sorocaba

Questionou  sobre o traçado e as características  do 

projeto entre os km 80 ao 89;

Toda a duplicação, entre o km 80 e km 89, se desenvolve pelo lado 

da pista leste, com exceção do km 81+200 ao km 82+400  (1,2km), 

onde a duplicação se desenvolve pelo lado da pista oeste. A 

rodovia será duplicada ficando com seção tipo com acostamentos  

+ 2 faixas de rolamento por sentido + dispositivo de segurança 

central. No km 80+800 está prevista a implantação de dispositivo de 

retorno. A velocidade operacional  do segmento varia de 60km/h a 

80km/h.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

Sorocaba

Questionou  se os 2 contornos existentes no Bairro 

Brigadeiro Tobias permanecerão.
Sim, o contorno de Brigadeiro Tobias será mantido e duplicado.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Solicita melhorias na rodovia no trecho 1, como atenção 

ao sistema de drenagem de água pluvial, construção de 

dispositivos  de retorno e acesso às estradas vicinais aos 

bairros, retornos a cada 2 km, melhorias nos pontos de 

ônibus, terceira faixa, acostamentos.

As reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos órgãos 

responsáveis.  A concessionária  irá executar a obra conforme o 

projeto aprovado pela Agência Reguladora  - ARTESP.

DÚVIDAS GERAIS 

SOBRE O PROJETO DE 

DUPLICAÇÃO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  a falta de informação sobre projeto à 

população;

Cabe esclarecer que a Concessionária realizou a devida 

publicidade do das audiências públicas, sendo que foi realizado 

publicações  no Diário Oficial do Estado, Radiodifusão  e banners 

de divulgação nos municípios, além de ter sido disponibilizado  

cópias do EIA-RIMA nas bibliotecas municipais de todos os 

municípios, para conhecimento  e consulta sobre o 

empreendimento, conforme Deliberação  CONSEMA Normativa 

01/11.

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

E 

DIVULGAÇÃO 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

Alumínio

Ressaltou que na última semana houve uma reunião dos 

conselheiros  da APA de

Itupararanga  e que estes elaboraram  um parecer 

elencando as preocupações  que envolvem a obra. 

Segundo a representante,  as informações  do parecer 

estarão disponíveis no site da Fundação Florestal; 

Ressaltou que também ocorreu um parecer do Comitê de 

Bacias em relação a esta obra;

Cabe informar que a Concessionária apresentou ao Comitê de 

Bacias do Rio Sorocaba e Médio Tietê os esclarecimentos e 

informações solicitadas na Deliberação CBH-SMTnº 381, por meio 

da correspondência VO-EMD-0032/2019.

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

E 

DIVULGAÇÃO 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

São Roque

Solicitou um audiência pública em Mairinque para discutir 

o projeto e impacto no saneamento  básico.

Em conformidade aos trâmites legais em decorrência da análise do 

pedido de Licença Prévia, os órgãos Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB e CONSEMA determinaram a 

realização de três audiências públicas, as quais foram realizadas 

nos dias 11, 13 e 19 de setembro de 2018, nos municípios de 

Sorocaba, Alumínio e São Roque, respectivamente. 

Embora não tenha ocorrido Audiência em Mairinque, a 

Concessionária CCR ViaOeste colocou à disposição um transporte 

gratuito para a condução dos interessados na Audiência Pública de 

Alumínio, no dia 13 de setembro. Confirma-se a presença da 

população e autoridades de Mairinque nas 3 audiências, 

principalmente na de São Roque. 

Com as considerações realizadas na audiência pública, a CCR 

ViaOeste reanalisou o projeto e os estudos de drenagem, seguindo 

os manuais e as normas vigentes, sendo inclusive objeto de 

aprovação pelos órgãos competentes tais como DAEE, CETESB e 

poder concedente  (ARTESP).

Adicionalmente, cabe ressaltar que o projeto executivo de 

drenagem tem a premissa de evitar o lançamento das águas 

pluviais da rodovia no sistema de drenagem pluvial do município. 

Considerando ainda que, por legislação, é proibido o lançamento de 

água pluvial no sistema de esgoto, não são previstos impactos no 

saneamento do município.

Para o caso de saneamento e esgotos em São Roque, esta ação 

não é de responsabilidade da Concessionária, e sim da SABESP.

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

E 

DIVULGAÇÃO 

EMPREENDIMENTO



Audiência Pública 

São Roque
Questionou  a falta de Audiência Pública em Mairinque.

Em conformidade aos trâmites legais em decorrência da análise do 

pedido de Licença Prévia, os órgãos Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB e CONSEMA determinaram a 

realização de três audiências públicas, as quais foram realizadas 

nos dias 11, 13 e 19 de setembro de 2018, nos municípios de 

Sorocaba, Alumínio e São Roque, respectivamente. 

Embora não tenha ocorrido Audiência em Mairinque, a 

Concessionária CCR ViaOeste colocou à disposição um transporte 

gratuito para a condução dos interessados na Audiência Pública de 

Alumínio, no dia 13 de setembro. Confirma-se a presença da 

população e autoridades de Mairinque nas 3 audiências, 

principalmente na de São Roque.

Com as considerações realizadas na audiência pública, a CCR 

ViaOeste reanalisou o projeto e fez adequações que estarão à 

disposição para a população.

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

E 

DIVULGAÇÃO 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  o porque que não será realizada audiência 

pública em Mairinque.

Em conformidade aos trâmites legais em decorrência da análise do 

pedido de Licença Prévia, os órgãos Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB e CONSEMA determinaram a 

realização de três audiências públicas, as quais foram realizadas 

nos dias 11, 13 e 19 de setembro de 2018, nos municípios de 

Sorocaba, Alumínio e São Roque, respectivamente. 

Embora não tenha ocorrido Audiência em Mairinque, a 

Concessionária CCR ViaOeste colocou à disposição um transporte 

gratuito para a condução dos interessados na Audiência Pública de 

Alumínio, no dia 13 de setembro. Confirma-se a presença da 

população e autoridades de Mairinque nas 3 audiências, 

principalmente na de São Roque.

Com as considerações realizadas na audiência pública, a CCR 

ViaOeste reanalisou o projeto e fez adequações que estarão à 

disposição para a população.

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

E 

DIVULGAÇÃO 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

São Roque
Pontua solicitação de 2 audiências públicas no município;

Em conformidade aos trâmites legais em decorrência da análise do 

pedido de Licença Prévia, os órgãos Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB e CONSEMA determinaram a 

realização de três audiências públicas, as quais foram realizadas 

nos dias 11, 13 e 19 de setembro de 2018, nos municípios de 

Sorocaba, Alumínio e São Roque, respectivamente. 

Embora não tenha ocorrido Audiência em Mairinque, a 

Concessionária CCR ViaOeste colocou à disposição um transporte 

gratuito para a condução dos interessados na Audiência Pública de 

Alumínio, no dia 13 de setembro. Confirma-se a presença da 

população e autoridades de Mairinque nas 3 audiências, 

principalmente na de São Roque.

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

E 

DIVULGAÇÃO 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

São Roque
Pontuou a falta de informação sobre o empreendimento.

Cabe esclarecer que a Concessionária realizou a devida 

publicidade do das audiências públicas, sendo que foi realizado 

publicações  no Diário Oficial do Estado, Radiodifusão  e banners 

de divulgação nos municípios, além de ter sido disponibilizado  

cópias do EIA-RIMA nas bibliotecas municipais de todos os 

municípios, para conhecimento  e consulta sobre o 

empreendimento, conforme Deliberação  CONSEMA Normativa 

01/11.

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

E 

DIVULGAÇÃO 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre a falta de diálogo e procedimentos  do 

licenciamento  ambiental.

Cabe esclarecer que a Concessionária realizou a devida 

publicidade do das audiências públicas, sendo que foi realizado 

publicações  no Diário Oficial do Estado, Radiodifusão  e banners 

de divulgação nos municípios, além de ter sido disponibilizado  

cópias do EIA-RIMA nas bibliotecas municipais de todos os 

municípios, para conhecimento  e consulta sobre o 

empreendimento, conforme Deliberação  CONSEMA Normativa 

01/11.

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

E 

DIVULGAÇÃO 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

Sorocaba

Solicita uma melhora no canal de comunicação  entre a 

população e a CCR-Via Oeste

A Concessionária possui canais de atendimento  exclusivos aos 

usuários das rodovias, às comunidades  locais e ainda para 

instituições públicas e privadas. Em atendimento  à manifestação,  

serão avaliadas eventuais inconsistências nos canais de 

relacionamento. Os canais disponíveis 24 horas por dia são: 0800 

701 5555 ou ainda pelo Fale Conosco no site www.viaoeste.com.br.

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

E 

DIVULGAÇÃO 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

Alumínio
Questionou  sobre a ciência da prefeitura sobre a obra.

Cabe esclarecer que por ocasião do protocolo do EIA/RIMA na 

CETESB, foi contatado todas as prefeituras, e respectivas 

secretarias de planejamento/obras e meio ambiente, para obtenção 

das certidões e manifestações  necessárias  para protocolo do 

Estudo Ambiental, conforme prevê a legislação.

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

E 

DIVULGAÇÃO 

EMPREENDIMENTO

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre impostos ISS do município, como que 

volta para o município.

Os valores de ISS são apurados e repassados  aos municípios de 

acordo com as determinações  da legislação vigente.

QUESTÕES 

FINANCEIRAS-

ECONÔMICAS

Audiência Pública 

São Roque

Solicitou o resultado Econômico-Financeiro da Via Oeste, 

o quanto se investe e quanto se arrecada.

Sendo a Viaoeste empresa de capital aberto, por lei suas 

informações  financeiras são publicadas em veículo de grande 

circulação (jornal) e estão disponíveis na internet.

QUESTÕES 

FINANCEIRAS-

ECONÔMICAS



Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre a distribuição e geração de empregos, 

se a geração de emprego será passada para o PAT, 

como será feita a divisão.

A Concessionária solicitará a priorização de contratação  de mão de 

obra local, através de PAT ou demais programas de fomento de 

empregabilidade regional.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre desapropriações (casas atrás do Porto 

Seguro, casas próximas ao mercado Chimar, Bairro 

Paraíso, Bairro Vale Fundo), sobre a área que será 

afetada, os valores de indenização  se serão o venal ou 

comercial;

Conforme apresentado  no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a 

alternativa locacional da duplicação prevê que as obras estejam 

concentradas  nos limites da faixa de domínio existente da

rodovia.

Cabe ressaltar, no entanto, que os projetos referentes à Duplicação 

da Rodovia Raposo Tavares ainda estão em desenvolvimento, não 

sendo possível destacar com assertividade  as áreas que serão 

desapropriadas.

De todo modo, cabe esclarecer que as desapropriações pontuais 

ao longo de todo o segmento da duplicação serão necessárias,  

sendo que os proprietários  impactados  serão informados do 

processo desapropriatório oportunamente, conforme previstos pela 

Lei Decreto-Lei  nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

O valor da indenização  seguirá Normas Técnicas vigentes de 

precificação  do valor justo dos imóveis e benfeitorias.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre desapropriações de comércios, se as 

indenizações  serão feitas pela CCR Via Oeste.

Conforme apresentado  no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a 

alternativa locacional da duplicação prevê que as obras estejam 

concentradas  nos limites da faixa de domínio existente da

rodovia.

De todo modo, cabe esclarecer que as desapropriações pontuais 

ao longo de todo o segmento da duplicação serão necessárias,  

sendo que os proprietários  impactados  serão informados do 

processo desapropriatório oportunamente, conforme previstos pela 

Lei Decreto-Lei  nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Alumínio

Pontuou sobre as ocupações na área do DER, que a 

empresa deve ter uma preocupação pois é uma 

comunidade  vulnerável.

Em relação a área de vulnerabilidade social a beira da rodovia, esta 

área entrará como áreas prioritárias para ações de mitigação de 

impactos sociais dentro dos programas sociais mencionados  

anteriormente,  principalmente  no Programa de Comunicação  

Social e de Desapropriação e Apoio a População.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Solicitou informação sobre os locais onde ocorrerá o 

maior número de desapropriação

Cabe ressaltar, no entanto, que os projetos referentes à Duplicação 

da Rodovia Raposo Tavares ainda estão em desenvolvimento, não 

sendo possível destacar com assertividade  as áreas que serão 

desapropriadas.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Sorocaba
Questionou  se haverá desapropriações;

Haverá sim desapropriações no trecho de duplicação.

Cabe ressaltar, no entanto, que os projetos referentes à Duplicação 

da Rodovia Raposo Tavares ainda estão em desenvolvimento, não 

sendo possível destacar com assertividade  as áreas que serão 

desapropriadas.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Sorocaba
Questionou  será haverá desapropriações na região

Conforme apresentado  no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a 

alternativa locacional da duplicação prevê que as obras estejam 

concentradas  nos limites da faixa de domínio existente da

rodovia.

Destacamos  que os projetos referentes à Duplicação da Rodovia 

Raposo Tavares ainda estão em desenvolvimento, não sendo 

possível destacar com assertividade  as regiões mais afetadas, pois 

podem variar, tanto as quantidades  de propriedades  expropriadas,  

quanto a metragem quadrada e benfeitorias  atingidas.

De todo modo, cabe esclarecer que as desapropriações pontuais 

ao longo de todo o segmento da duplicação serão necessárias,  

sendo que os proprietários  impactados  serão informados

do processo desapropriatório oportunamente, conforme previstos 

pela Lei Decreto-Lei  nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Solicitou preservação  do comércio na região do km 

50+300.

O projeto funcional prevê a preservação  dos comércios citados, no 

entanto, as condições definitivas do entorno serão resultado do 

projeto executivo aprovado pela agência reguladora (ARTESP).

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Alumínio
Questionou  sobre o laudo cautelar prévio às obras.

Cabe informar que quaisquer edificação que eventualmente  

estejam próximas as áreas de obra, serão devidamente  

acauteladas,   para verificação do estado de conservação,  

previamente ao início das obras.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Alumínio

Questiona sobre laudo cautelar e canal de comunicação  

em caso de sinistro.

Cabe informar que quaisquer edificação que eventualmente  

estejam próximas as áreas de obra, serão devidamente  

acauteladas,   para verificação do estado de conservação,  

previamente ao início das obras.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL



Audiência Pública 

Alumínio
Questionou  sobre Laudo Cautelar e desapropriações.

Conforme apresentado  no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a 

alternativa locacional da duplicação prevê que as obras estejam 

concentradas  nos limites da faixa de domínio existente da

rodovia.

De todo modo, cabe esclarecer que as desapropriações pontuais 

ao longo de todo o segmento da duplicação serão necessárias,  

sendo que os proprietários  impactados  serão informados do 

processo desapropriatório oportunamente, conforme previstos pela 

Lei Decreto-Lei  nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Adicionalmente, em relação aos Laudos Cautelares,  cabe informar 

que quaisquer edificação que eventualmente  estejam próximas as 

áreas de obra, serão devidamente  acauteladas, para verificação do 

estado de conservação,  previamente  ao início das obras.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou preocupação  em relação a interferência  na 

captação de agua, que afetará  sobre a APA de 

Itupararanga.

No diagnóstico do meio físico do empreendimento (Capítulo 5 do 

EIA/RIMA item 5.1.1.7. Recursos Hídricos) foram levantados 7 

poços de captação de água superficial para abastecimento público 

legalmente cadastrados  no DAEE nos municípios de São Roque, 

Mairinque, Alumínio e Sorocaba. Na APA de Itupararanga,  os 

cursos d’água são definidos como Classe 2 e há 4 pontos de 

captação de água para abastecimento  público, no entanto, todos 

estão à montante, ou seja, os cursos das captações não sofrerão 

possíveis impactos da implantação  do empreendimento.

Além disso, no diagnóstico do meio físico das Áreas de Influência 

Indireta e Direta contemplam  as drenagens da APA e na Área 

Diretamente  Afetada - ADA, devido as características

físicas na região da SP-270 entre os km 46 e 50 que interceptam  a 

APA de Itupararanga,  não foram identificados  cursos d'água que 

interceptam  e/ou têm seus cursos paralelos à duplicação da SP-

270. O curso d'água mais próximo é o Afluente do Rio Tietê, 

Intermitente,  de Condição Aberto, na altura do km 50+540, de 

classe 4.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Sorocaba

Pontuou que o parecer feito previamente  pela o Comitê 

de Bacias está disponível no site do comitê. Questionou  o 

motivo pelo qual não foi considerada  para o estudo do 

EIA toda a extensão da Bacia do Sorocamirim.

Cabe informar ainda que a Concessionária apresentou ao Comitê 

de Bacias do Rio Sorocaba e Médio Tietê os esclarecimentos e 

informações solicitadas na Deliberação CBH-SMTnº 381, por meio 

da correspondência VO-EMD-0032/2019.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre a utilização dos viveiros na região que 

devem ser incluídos no estudo para usar na 

compensação  ambiental.

Em relação a utilização de viveiros na região para compensação  

ambiental do empreendimento, esta sugestão será incluída no 

Programa de Compensação  Ambiental, que será detalhado nas 

próximas etapas do licenciamento.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Sorocaba

Sugere que a compensação  ambiental e financeira sejam 

realizadas nas Unidades de Conservação  próximas às 

obras (APA – Itupararanga,  Mata da Câmara e Horto de 

Mairinque)

Cabe destacar que a decisão de destinação dos recursos 

financeiros referentes ao TCCA é de atribuição da Fundação 

Florestal, cabendo a concessionária  realizar o depósito do recurso, 

conforme a previsto na Lei Federal 9.985/00 (Lei do SNUC).

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Solicitou estudo de vazão hídrica e estudos de impactos 

do projeto na macrodrenagem na área urbana de São 

Roque.

Em relação a solicitação de estudo de vazão hídrica, este foi 

apresentado justamente de forma prévia no EIA/RIMA no Capítulo 3 

- Caracterização do Empreendimento, onde foi apresentada uma 

análise da situação atual e ações propostas, por segmento e 

dispositivos do empreendimento. Juntamente com o detalhamento 

do projeto executivo da duplicação, este estudo e os impactos do 

projeto na macrodrenagem na área urbana de São Roque serão 

detalhados.

Todos os estudos de drenagem desenvolvidos para a obra de 

duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) seguirão os 

manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 

órgãos competentes tais como DAEE, CETESB e poder 

concedente  (ARTESP).

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  sobre a atenção ao projeto de drenagem no 

trecho urbano.

Todos os estudos de drenagem desenvolvidos  para a obra de 

duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) seguirão os 

manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 

órgãos competentes  tais como DAEE, CETESB e poder 

concedente  (ARTESP).

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Demonstrou  uma preocupação  com o escoamento  da 

água pluvial para os córregos Varjão e Bugre.

Todos os estudos de drenagem desenvolvidos para a obra de 

duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) seguirão os 

manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 

órgãos competentes tais como DAEE, CETESB e poder 

concedente  (ARTESP).

Adicionalmente, cabe ressaltar que o projeto executivo de 

drenagem deverá ser elaborado evitando, sempre que possível, o 

lançamento  das águas pluviais da rodovia, no sistema de 

drenagem pluvial do município.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre o lançamento  de drenagem na altura do 

pedágio na propriedade,  o que causa alta mortalidade  de 

peixes. Convida a representante  da CETESB para visitar 

o local.

As informações como as apontadas pelo Sr. José Eduardo, em 

relação a alta mortalidade de peixes devido a um lançamento de 

efluentes em drenagem na altura do pedágio serão verificadas pela 

Concessionária, de modo a identificar as causas apontadas.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL



Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre o impacto das drenagens da rodovia na 

macrodrenagem da região, especialmente  no contornos. 

Já notificado à CCR.

O impacto das drenagens interceptadas pela rodovia depende do 

projeto executivo da duplicação, que será apresentado em etapa 

posterior do licenciamento ambiental. Uma vez aprovada a 

viabilidade ambiental do empreendimento e emitida a Licença 

Prévia, serão definidas as exigências para e condicionantes que o 

projeto deverá atender, incluindo o detalhamento da instalação dos 

dissipadores de energia, de modo a não causar impacto na 

macrodrenagem.

Adicionalmente, cabe ressaltar que o projeto executivo de 

drenagem deverá ser elaborado evitando, sempre que possível, o 

lançamento  das águas pluviais da rodovia, no sistema de 

drenagem pluvial do município.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Solicita um maior detalhamento  das drenagens no trecho 

da APA.

Cabe esclarecer que o EIA utiliza de base o projeto funcional, que 

apresenta um nível menor de detalhes e informações,  uma vez que 

licenciamento  encontra-se  na fase prévia. O detalhamento  do 

projeto de drenagem ocorrerá por ocasião da Licença de 

Instalação.

Todos os estudos de drenagem desenvolvidos  para a obra de 

duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) seguirão os 

manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 

órgãos competentes  tais como DAEE, CETESB e poder 

concedente  (ARTESP). Não foi possível identificar problema 

específico relacionado  à manifestação  em questão.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Solicita maiores informações  sobre as intervenções  nos 

mananciais e nos fluxos de rios.

Cabe esclarecer que o EIA utiliza de base o projeto funcional, que 

apresenta um nível menor de detalhes e informações,  uma vez que 

licenciamento  encontra-se  na fase prévia. O

detalhamento  do projeto de drenagem ocorrerá por ocasião da 

Licença de Instalação.

Adicionalmente, todos os estudos de drenagem desenvolvidos  

para a obra de duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) 

seguirão os manuais e as normas vigentes, sendo inclusive 

aprovados pelos órgãos competentes  tais como DAEE, CETESB e 

poder concedente  (ARTESP). Não foi possível identificar problema 

específico relacionado  à manifestação  em questão.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Sorocaba

Questionou  sobre das drenagens no Bairro Vila Isadora, 

onde é despejada água pluvial

Todos os estudos de drenagem desenvolvidos  para a obra de 

duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) seguirão os 

manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 

órgãos competentes  tais como DAEE, CETESB e poder 

concedente  (ARTESP).

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque
Questionou  sobre EIV.

Os estudos mais relacionados  às questões ambientais que seriam 

contemplados  num EIV, já estão contemplados  no EIA/RIMA 

realizado para este empreendimento de forma até mais completa, 

adquirindo um caráter mais focado no ecossistema  local, 

contemplando  maiores informações  do que um EIV, inclusive 

contendo especificamente avaliações de impacto a partir do 

diagnóstico ambiental e socioeconômico realizado.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Questionou  sobre a melhor explicação sobre as medidas 

socioambientais que serão tomadas. Sugeriu também um 

Estudo de Impacto de Vizinhança bem elaborado para 

Mairinque e São Roque.

As medidas socioambientais que serão tomadas estão descritas no 

EIA/RIMA no capítulo de Programas Ambientais, de acordo com os 

impactos ambientais descritos ao longo do estudo. Foram 

levantados 18 programas ambientais que mitigam os impactos 

negativos ou potencializam os impactos positivos do 

empreendimento, que serão detalhados em fase posterior a este 

estudo.

Em relação ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para os 

municípios  de Mairinque e São Roque, este tipo de estudo é 

focado na análise de impactos no sistema viário e nos aspectos 

urbanísticos, sendo portanto estudos contemplados nos itens de 

projeto e desapropriação. Os estudos mais relacionados  às 

questões ambientais  que seriam contemplados num EIV, já estão 

contemplados no EIA/RIMA realizado para este empreendimento de 

forma até mais completa, adquirindo um caráter mais focado no 

ecossistema local, contemplando maiores informações do que um 

EIV, inclusive  contendo especificamente avaliações de impacto a 

partir do diagnóstico ambiental e socioeconômico realizado.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Criticou a não citação no EIA dos animais em extinção, 

veados e macaco bugio.

No Capítulo 6 - Diagnóstico  do Meio Biótico, durante as 

campanhas  de fauna realizadas não houve registro de presença 

espécies  raras ou ameaçadas  de extinção.  O veado (veado- 

catingueiro - Mazama gouazoubira)  foi citado no estudo, 

referenciando  inclusive a Lista geral das espécies de mastofauna  

registradas na AID e AII do empreendimento. Já o macaco bugio 

não foi encontrado nas campanhas  de fauna realizadas.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL



Audiência Pública 

São Roque

Questionou  se há o estudo do nº de pessoas afetadas 

pela duplicação nos bairros citados.

Esclarece-se  que para a elaboração do EIA/RIMA foi realizado os 

estudos socioeconômicos dos municípios afetados pela duplicação, 

isto é, São Roque, Mairinque, Alumínio e Sorocaba, em 

conformidade  com termo de Referência emitido pela CETESB.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque
Questionou falta de estudo de impacto social.

A avaliação dos impactos sociais está descrita no Capítulo de 

Impactos do EIA/RIMA. Para o levantamento dos impactos sociais 

foram considerados aspectos como: adensamento populacional, 

desapropriação, índice paulista de vulnerabilidade social (IPVS), 

interrupções de tráfego, aumento dos níveis de ruído entre outros 

incômodos a população. Inclusive, um dos programas 

socioambientais mais importantes é o

de Comunicação Social, incluso no Capitulo de Programas, que 

descreve os principais canais de comunicação e as ações que 

devem ser tomadas mediante a população afetada direta e 

indiretamente pelas obras.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre a segurança viária e sobre o Meio 

Ambiente, são boas. 

Mas criticou que não há uma preocupação com a 

população.

As medidas socioambientais que serão tomadas estão descritas no 

EIA/RIMA no capítulo de Programas Ambientais, de acordo com os 

impactos ambientais descritos ao longo do estudo. Foram 

levantados 18 programas ambientais que mitigam os impactos 

negativos ou potencializam os impactos positivos do 

empreendimento, que serão detalhados em fase posterior a este 

estudo (fase de instalação)

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque
Pontuou sobre a avaliação dos impactos sociais.

A avaliação dos impactos sociais está descrita no Capítulo de 

Impactos do EIA/RIMA. Para o levantamento dos impactos sociais 

foram considerados aspectos como: adensamento populacional, 

desapropriação, índice paulista de vulnerabilidade social (IPVS), 

interrupções de tráfego, aumento dos níveis de ruído entre outros 

incômodos a população. Inclusive, um dos programas 

socioambientais mais importantes é o de Comunicação Social, 

incluso no Capitulo de Programas, que descreve os principais 

canais de comunicação e as ações que devem ser tomadas 

mediante a população afetada direta e indiretamente pelas obras.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque
Questionou se esses impactos serão mitigados.

As medidas socioambientais que serão tomadas estão descritas no 

EIA/RIMA no capítulo de Programas Ambientais, de acordo com os 

impactos ambientais descritos ao longo do estudo. Foram 

levantados 18 programas ambientais que mitigam os impactos 

negativos ou potencializam os impactos positivos do 

empreendimento, que serão detalhados em fase posterior a este 

estudo.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  se o projeto da duplicação conversa com o 

Plano diretor da Cidade.

O Plano Diretor enviado pelo município à Concessionária apresenta 

pontos de interface com a rodovia. Cabe destacar no entanto, que o 

Projeto de Duplicação, não impossibilita o desenvolvimento do 

plano por parte do Município.

A concessionária continua a desenvolver o projeto de Duplicação 

conforme análises e aprovações do Poder Concedente (ARTESP).

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Alumínio

Pontuou que as obras de artes e acessos são previstas 

no plano diretor da cidade e que a projeto deve atender.

O Plano Diretor enviado pelo município à Concessionária apresenta 

pontos de interface com a rodovia. Cabe destacar no entanto, que o 

Projeto de Duplicação, não impossibilita o desenvolvimento do 

plano por parte do Município.

A concessionária continua a desenvolver o projeto de Duplicação 

conforme análises e aprovações do Poder Concedente (ARTESP).

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre o Plano Diretor recém elaborado e a 

interface com o projeto.

Para cumprimento  do rito protocolar do EIA/RIMA, a 

Concessionária obteve junto aos municípios, Certidão de Uso 

dos Solos.

O Plano Diretor enviado pelo município à Concessionária 

apresenta pontos de interface com a rodovia. Cabe destacar no 

entanto, que o Projeto de Duplicação, não impossibilita o 

desenvolvimento do plano por parte do Município.

A concessionária continua a desenvolver o projeto de 

Duplicação conforme análises e aprovações do Poder 

Concedente (ARTESP).

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL



Audiência Pública 

São Roque
Questionou  sobre a comunidade  Quilombola.

Em relação a não citação do Quilombo do Carmo no EIA/RIMA, 

esta deve-se a não inclusão do mesmo nos dados/cadastros 

oficiais do Incra, tendo em vista que por força do Decreto nº4.887, 

de 2003, o Incra é a autarquia competente,  na esfera federal, pela 

titulação dos territórios quilombolas.  Em consulta a Relação de 

processos de regularização  abertos no Incra, a comunidade  do 

Carmo encontra-se  com processo aberto desde 2006 (nª processo 

54190.002991/2006-06). Mesmo se tratando de uma comunidade  

remanescente  quilombola, nacionalmente  reconhecida  pelo 

Ministério da Cultura por meio da Fundação Palmares, com amplo 

acervo documental,  que comprova sua trajetória histórica e de 

resistência, a morosidade  na demarcação  e titulação da 

propriedade  definitiva pelo INCRA tem provocado diversos 

problemas e dificuldades.

Adicionalmente, esclarece-se que a concessionária apresentou as 

devidas informações sobre o empreendimento à Fundação Cultural 

Palmares , o qual se manifestará diretamente ao órgão ambiental 

(CETESB).

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque
Criticou a não citação do Quilombo Carmo no EIA.

Em relação a não citação do Quilombo do Carmo no EIA/RIMA, 

esta deve-se a não inclusão do mesmo nos dados/cadastros 

oficiais do Incra, tendo em vista que por força do Decreto nº4.887, 

de 2003, o Incra é a autarquia competente,  na esfera federal, pela 

titulação dos territórios quilombolas.  Em consulta a Relação de 

processos de regularização  abertos no Incra, a comunidade  do 

Carmo encontra-se  com processo aberto desde 2006 (nª processo 

54190.002991/2006-06). Mesmo se tratando de uma comunidade  

remanescente  quilombola, nacionalmente  reconhecida  pelo 

Ministério da Cultura por meio da Fundação Palmares, com amplo 

acervo documental,  que comprova sua trajetória histórica e de 

resistência, a morosidade  na demarcação  e titulação da 

propriedade  definitiva pelo INCRA tem provocado diversos 

problemas e dificuldades.

Adicionalmente, esclarece-se que a concessionária apresentou as 

devidas informações sobre o empreendimento à Fundação Cultural 

Palmares , o qual se manifestará diretamente ao órgão ambiental 

(CETESB).

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Sorocaba

Questionou  sobre as bacias hidrográficas  afetadas pelo 

empreendimento, em especial Pirajibú; Pirajibú-Mirim.

Em relação as bacias hidrográficas  afetadas pelo empreendimento, 

em especial Pirajibu e Pirajibú-Mirim  estas estão descritas no 

EIA/RIMA no capítulo 7.1 Diagnóstico  do Meio Físico, 

especificamente no item 7.1.2 Meio Físico da Área de Influência 

Direta - AID, item 7.1.2.5 Recursos Hídricos (pág. 93 a 95)

Cabe informar ainda que a Concessionária apresentou ao Comitê 

de Bacias do Rio Sorocaba e Médio Tietê os esclarecimentos e 

informações solicitadas na Deliberação CBH-SMTnº 381, por meio 

da correspondência VO-EMD-0032/2019.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque
Questionou  sobre a questão de ruído pós obra.

Cabe esclarecer que foi realizado medições para verificação nos 

níveis atuais de ruído, em vistoria conjunta com a equipe técnica da 

CETESB, conforme preconiza a Decisão de Diretoria 100/2009/P.

Após o início da operação da pista duplicada, caso haja níveis de 

ruídos que ultrapassem  os limites estipulados pela DD 389/2010/P,  

será realizado as medidas de mitigação do ruído oriundo da 

rodovia.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre o projeto de canalização  de águas pluviais 

e  saneamento  no bairro Nova Mairinque.

Todos os estudos de drenagem desenvolvidos para a obra de 

duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) seguirão os 

manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 

órgãos competentes tais como DAEE, CETESB e poder 

concedente  (ARTESP).

Adicionalmente, cabe ressaltar que o projeto executivo de 

drenagem deverá ser elaborado evitando, sempre que possível, o 

lançamento  das águas pluviais da rodovia, no sistema de 

drenagem pluvial do município.

Para o caso de saneamento no bairro de Nova Mairinque, esta 

ação não é de responsabilidade da Concessionária.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque

Solicita os detalhes de como será feita a canalização  de 

águas pluviais e esgoto na rodovia.

Todos os estudos de drenagem desenvolvidos para a obra de 

duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) seguirão os 

manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 

órgãos competentes tais como DAEE, CETESB e poder 

concedente  (ARTESP).

Adicionalmente, cabe ressaltar que o projeto executivo de 

drenagem deverá ser elaborado evitando, sempre que possível, o 

lançamento  das águas pluviais da rodovia, no sistema de 

drenagem pluvial do município.

Para o caso de saneamento no bairro de Nova Mairinque, esta 

ação não é de responsabilidade da Concessionária.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL



Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  se o projeto da duplicação prevê a estação 

de tratamento de esgoto da

Saneaqua

A Concessionária desconhece  o projeto do Emissário citado na 

audiência.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Alumínio

Informou que o Ribeirão do Varjão, curso d’água 

localizado paralelo a rodovia em

Mairinque, está com propostas de obras para implantação  

de um emissário;

A Concessionária desconhece  o projeto do Emissário citado na 

audiência.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

São Roque
Pontuou sobre a questão do sistema de saneamento

A Concessionária desconhece  o projeto do Emissário citado na 

audiência.

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

E 

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Audiência Pública 

Alumínio

Pontuou sobre os acidentes nos trechos da rodovia na 

cidade.

Com a nova configuração  da rodovia após as obras, haverá uma 

melhoria para os aspectos de segurança para os lindeiros e 

usuários, mitigando o risco de acidentes. Constantemente, a 

concessionária  Viaoeste atua em sua malha para proporcionar  as 

melhores condições de segurança aos seus usuários em 

obediência as normas e leis vigentes.

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

São Roque

Relatou sobre acidentes próximos ao Hotel Alpino, região 

do posto Alasca.

Com a nova configuração  da rodovia após as obras, haverá uma 

melhoria para os aspectos de segurança para os lindeiros e 

usuários, mitigando o risco de acidentes. Constantemente, a 

concessionária  Viaoeste atua em sua malha para proporcionar  as 

melhores condições de segurança aos seus usuários em 

obediência as normas e leis vigentes.

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Sorocaba

Pontuou que deveriam ser instaladas placas de redução 

de velocidade, visto o alto índice de acidentes e grande 

circulação entre bairros.

O projeto preverá a instalação de placas regulamentares, incluindo 

de velocidade, seguindo as normas vigentes e análises criteriosas 

das especificidades de cada segmento.

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Alumínio

Solicitou uma atenção especial para a região próxima ao 

mercado Chimar.

A concessionária concluiu os estudos e implantará passarela no 

local em questão (km75+300) no âmbito das obras de duplicação.
SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre os acidentes de trânsito na altura do km 

74+500 - Bairro Vila Paraíso.

Com a nova configuração  da rodovia após as obras, haverá uma 

melhoria para os aspectos de segurança para os lindeiros e 

usuários, mitigando ao máximo o risco de acidentes. 

Constantemente, a concessionária  Viaoeste atua em sua malha 

para proporcionar  as melhores condições de segurança aos seus 

usuários em obediência as normas e leis vigentes.

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Alumínio

Pontuou sobre a necessidade  de iluminação nos pontos 

de ônibus, laterais das rodovias (passagem  de 

pedestres)

O projeto prevê a implantação  de iluminação em todas as 

travessias de pedestres, as quais serão compatibilizadas com a 

localização dos pontos de ônibus.

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre a faixa de pedestres e lombadas na 

altura do Mercado Chimar;

A concessionária concluiu os estudos e implantará passarela no 

local em questão (km75+300) no âmbito das obras de duplicação.
SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre as condições de acessibilidade  e 

quantidades  de passarelas ao longo do trecho.

O projeto  prevê a adequação completa da passarela do km 75+800 

(Alumínio), além de nova passarela no km 75+300. Ao longo do 

segmento de duplicação, também há a previsão de travessias 

através de passeios nos

viadutos, nos km 47+800, km 50+300, 69+300, 74+200 e 76+900 e 

diversas travessias em nível ao longo dos municípios de São 

Roque, Mairinque, Alumínio e Sorocaba. No km 75+300 (Alumínio), 

a concessionária  está elaborando estudo específico e, a depender 

da conclusão do estudo, poderá ser contemplada  travessia de 

pedestres em desnível (passarela) conforme solicitações 

anteriores.

Cabe ressaltar que, a quantidade final de travessias, tal como 

respectivas configurações,  serão resultado do projeto executivo 

aprovado pela agência reguladora (ARTESP).

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre a possibilidade  de ter mais uma 

passarela próxima ao mercado Chimar.

A concessionária concluiu os estudos e implantará passarela no 

local em questão (km75+300) no âmbito das obras de duplicação.
SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  o porque do início da obra só em 2021 e se 

as passarelas poderão ser melhoradas  antes.

A obra de Duplicação da Rodovia Raposo Tavares está inserida no 

cronograma  de investimentos  da concessionária, tendo sua data 

de início e término prevista no contrato. Qualquer alteração 

somente poderá ocorrer mediante autorização  da ARTESP.

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Alumínio

Criticou a acessibilidade  da passarela do km 76 (já 

existente), próxima ao pedágio.

A adequação desta passarela já está em andamento, com previsão 

de conclusão no primeiro semestre de 2020.
SEGURANÇA VIÁRIA



Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  sobre a falta de passarelas e pontua sobre as 

condições de acessibilidade para as já existentes, como a 

questão de iluminação, câmera de monitoramento

O projeto  prevê a adequação completa da passarela do km 75+800 

(Alumínio), além de nova passarela no km 75+300. Ao longo do 

segmento de duplicação, também há a previsão de travessias 

através de passeios nos

viadutos, nos km 47+800, km 50+300, 69+300, 74+200 e 76+900 e 

diversas travessias em nível ao longo dos municípios de São 

Roque, Mairinque, Alumínio e Sorocaba. No km 75+300 (Alumínio), 

a concessionária  está elaborando estudo específico e, a depender 

da conclusão do estudo, poderá ser contemplada  travessia de 

pedestres em desnível (passarela) conforme solicitações 

anteriores.

Cabe ressaltar que, a quantidade final de travessias, tal como 

respectivas configurações,  serão resultado do projeto executivo 

aprovado pela agência reguladora (ARTESP).

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Alumínio
Solicita uma passarela próxima ao supermercado  Chimar

A concessionária concluiu os estudos e implantará passarela no 

local em questão (km75+300) no âmbito das obras de duplicação.
SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Alumínio

Questionou  a falta de passarela no km 67 para acesso à 

área industrial  no lado oeste, bem como iluminação e 

segurança pública.

Há previsão de travessia através de passeio no viaduto do km 

69+300, além de travessias em nível devidamente sinalizada e 

iluminada no km 67+500.

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre a necessidade  de faixa de pedestres em 

frente ao mercado Chimar.

A concessionária concluiu os estudos e implantará passarela no 

local em questão (km75+300) no âmbito das obras de duplicação.
SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

São Roque

Criticou a falta de acessibilidade  das passarelas e das 

calçadas.

Tantos as passarelas,  quanto os passeios afetados pela 

Duplicação serão adequados,  em conformidade  com respectivas 

normas de acessibilidade.

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

São Roque
Solicitou passarelas entre o km 66 ao km 69.

O investimento  prevê a adequação completa da passarela do km 

75+800 (Alumínio). Ao longo do segmento de duplicação, também 

há a previsão de travessias através de passeios nos viadutos, nos 

km 50+300, 69+300, 74+200 e 76+900 e diversas travessias em 

nível ao longo dos municípios de São Roque, Mairinque, Alumínio e 

Sorocaba. No km 75+300 (Alumínio), a concessionária  está 

elaborando estudo específico e, a depender da conclusão do 

estudo, poderá ser contemplada  travessia de pedestres em 

desnível (passarela) conforme solicitações anteriores.

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

São Roque

Pontuou sobre a falta de informação sobre a passagem 

de pedestres e pontos de ônibus

O investimento  prevê a adequação completa da passarela do km 

75+800 (Alumínio). Ao longo do segmento de duplicação, também 

há a previsão de travessias através de passeios nos

viadutos, nos km 50+300, 69+300, 74+200 e 76+900 e diversas 

travessias em nível ao longo dos municípios de São Roque, 

Mairinque, Alumínio e Sorocaba. No km 75+300 (Alumínio), a 

concessionária  está elaborando estudo específico e, a depender 

da conclusão do estudo, poderá ser contemplada  travessia de 

pedestres em desnível (passarela) conforme solicitações 

anteriores.

Cabe ressaltar que, a quantidade final de travessias, tal como 

respectivas configurações,  serão resultado do projeto executivo 

aprovado pela agência reguladora (ARTESP).

As soluções para os pontos de ônibus afetados e condições 

definitivas também dependerão  do desenvolvimento do projeto 

executivo.

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Alumínio

Pontuou sobre a falta de segurança no km 79, onde os 

veículos ingressam sem uma alça, solicita uma pista de 

desaceleração.

 A adequação de acessos particulares,  comerciais e municipais 

não é de responsabilidade da Concessionária.

A Concessionária avalia, no entanto, este caso específico, 

adequando-o no âmbito do projeto executivo ainda a ser 

apresentado ao Poder Concedente (ARTESP), após a aprovação 

do projeto funcional.

SEGURANÇA VIÁRIA

Audiência Pública 

Sorocaba

Solicitou a implantação  de defesas metálicas neste 

trecho para a proteção da população. Demonstrou  uma 

preocupação  com os moradores do Bairro Genebra, km 

84+500, vão ter que ir até o km 81.

A duplicação será segregada por elemento de segurança em toda 

sua extensão.

O bairro em questão, que localiza-se na Pista Oeste no entorno do 

km 86, será atendido pelos dispositivos  contratuais,  propostos no 

km 80+800, km 92+500 e pelas vias municipais existentes.

SEGURANÇA VIÁRIA


