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ATENDIMENTO ÀS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Em reunião entre equipe técnica CETESB, CCR Engelog/ViaOeste e Geotec 

Consultoria Ambiental na data de 27/09/2019 para alinhamento de 

informações do VO005-RT009 - RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO E 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES e VO005-RT010 - ATENDIMENTO A 

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº 005, e Comunique-se aberto em 21/10/2019, 

foram solicitadas informações para análise técnica no âmbito do processo 

(CETESB.032084/2017-10) para obtenção da Licença Prévia da Duplicação 

da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) entre o km 46+700 ao km 63+000 e 

do km 67+000 ao km 89+700 entre os municípios de São Roque, Mairinque, 

Alumínio e Sorocaba. 

A seguir estão apresentadas as informações segundo as solicitações: 

 

1. Obter manifestação da SABESP e do Saneaqua, considerando a 

existência de pontos de captação de água para abastecimento público 

a menos de 5 km de distância do empreendimento com relação às 

potenciais interferências da implantação em operação do 

empreendimento nas captações de água dos municípios de Alumínio 

e Mairinque. 

No dia 07/11/2019 a CCR ViaOeste protocolou as Cartas contendo as 

características do empreendimento, locais com cadastro de poços de 

captação no DAEE: 

 VO-ENG-0026/2019 à SABESP de Alumínio 

 VO-ENG-0027/2019 à SANEAQUA de Mairinque 

Foram obtidas as respostas, informando não haver influência das obras 

sobre os mananciais abastecedores respectivos via Cartas: 

 Ofício 175/2019 - RMDT de 06/12/2019 da SABESP Gerência de Divisão 

Tatuí; 

 Ofício SAN 617/19 de 20/11/2019 da SANEAQUA de Mairinque 

Evidenciadas no Anexo 01 em atendimento ao presente item. 
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2. Apresentar arquivos “.kmz” do projeto incluindo os novos 

dispositivos propostos 

O arquivo KMZ do projeto consolidado com os novos dispositivos segue no 

Anexo 02. 

 

3. Apresentar arquivo ".kmz" com a localização das passagens de 

fauna existentes e propostas  

O arquivo KMZ com a localização das passagens de fauna existentes e 

propostas nos trechos de duplicação está contido no Anexo 03. 

As respectivas localizações são: 

Passagens existentes Passagens propostas 

Km 59+100 

Km 48+670 

Km 57+000 

Km 73+450 

Km 60+200 

Km 77+100 

Km 78+300 

Km 81+450 

Km 86+830 

 

4. Apresentar Manifestação conclusiva da Fundação Palmares para 

esta fase do licenciamento. 

É de conhecimento que a Fundação Palmares se manifestou em relação à 

implantação do empreendimento através de um Ofício enviado à CETESB. 

Aguarda-se a orientação da CETESB para continuar as tratativas e 

atendimento ao item. 

 

5. Apresentar Manifestação do CONDEPHAAT. 

Para atendimento do presente item, a CCR e a contratada A Lasca realizaram 

uma série de tratativas com o CONDEPHAAT, cujo histórico está descrito a 

seguir para conhecimento: 
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 Em 09 de janeiro de 2019 a A Lasca protocolou requerimento de 

aprovação de intervenção do empreendimento ao CONDEPHAAT; 

 Em 12 de março de 2019 o CONDEPHAAT solicitou, via Diário Oficial 

do Estado, p. 129, o envio de novas peças gráficas, memorial específico 

da intervenção na área envoltória do bem tombado “Casa Grande do 

Brigadeiro Tobias” em Sorocaba, e atualização do laudo de vibração; 

 Em 21 de maio de 2019 a A Lasca protocolou a carta de resposta 

contendo as informações solicitadas (protocolo nº 1344870/2019); 

 Em 10 de agosto de 2019, o CONDEPHAAT reiterou o envio de peça 

gráfica com maiores detalhamentos, via Diário Oficial do Estado, p. 45; 

 Em 05 de dezembro de 2019 a A Lasca protocolou carta de resposta 

contendo peça gráfica, planta baixa e anuência dada pelo IPHAN 

(protocolo nº 3445065/2019). 

 

No momento aguarda-se o retorno por parte do CONDEPHAAT, assim que 

obtida a manifestação, será apresentada à CETESB para arquivamento junto 

ao processo de licenciamento. 

 

6. Comprovar a apresentação de resposta à Deliberação CBH-SMT nº 

381 de 31 de Agosto de 2018 no Comitê de Bacia Hidrográfica do 

Sorocaba e Médio Tietê.  

A resposta direcionado ao CBH-SMT foi protocolada via Ofício VO-EMD-

0032/2019 da ViaOeste conforme evidenciado no Anexo 05. 

 

7. Propor o percentual a ser utilizado como compensação ambiental 

com decisão motivada em atendimento ao Decreto Federal nº 

6.848/2009, conforme solicitado no Parecer Técnico nº 247/17/IE. 

De acordo com o item 11. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL do 

Parecer Técnico nº 247/17/IE da CETESB em definição do Termo de 

Referência para elaboração do EIA/RIMA, apresentamos a complementação 
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ao Subprograma 9.7.2 Subprograma de Aplicação de Recursos Financeiros 

em Unidades de Conservação: 

Com os estudos de impactos e análise do diagnóstico socioambiental, propõe-

se o percentual de 0,5% do valor do empreendimento a ser utilizado como 

compensação com decisão motivada em atendimento ao Decreto Federal nº 

6.848/2009. A metodologia para o valor proposto baseia-se no Art. 31-A do 

referido Decreto, descriminada no Subprograma 9.7.2. Os cálculos estão 

apresentados a seguir: 

 

A. GRAU DE IMPACTO (GI) 

Para o cálculo do Grau de Impacto (GI) utilizou-se também a metodologia 

descrita no Decreto nº 6.848/09, e conforme definido e já apresentado no 

item anterior o Grau de Impacto é dado pela seguinte fórmula: 

GI = ISB + CAP + IUC, onde: 

ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; 

CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e 

IUC = Influência em Unidades de Conservação. 

A seguir são apresentados os cálculos para cada um desses itens. 

 

A.1. Impacto sobre a Biodiversidade (ISB) 

Novamente, conforme Decreto nº 6.848, “O ISB tem como objetivo 

contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a 

biodiversidade na sua área de influência direta e indireta. Os impactos diretos 

sobre a biodiversidade que não se propagarem para além da área de 

influência direta e indireta não serão contabilizados para as áreas 

prioritárias”. 

O ISB é o produto de quatro índices: Índice Magnitude (IM); Índice 

Biodiversidade (IB); Índice Abrangência (IA); e Índice Temporalidade (IT). 

Estes são calculados e descritos a seguir. 
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A.1.1. Índice de Magnitude (IM) 

O IM varia de 0 a 3, avaliando a existência e a relevância dos impactos 

ambientais, concomitantemente significativos negativos sobre os diversos 

aspectos ambientais associados ao empreendimento, analisados de forma 

integrada. 

Assim, deve ser atribuído ao IM um valor entre 0 e 3, conforme apresentado 

a seguir: 

Valor Atributo 

0 Ausência de impacto ambiental significativo negativo. 

1 
Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação 

ao comprometimento dos recursos ambientais. 

2 
Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 
comprometimento dos recursos ambientais. 

3 Alta magnitude do impacto ambiental negativo. 

Fonte: Decreto 6.848/09. 

 

Conforme apresentado ao longo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a 

Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) entre os kms 46+700 e 

63+000 e entre os kms 67+000 e 89+7000, resultarão em diversos impactos 

ambientais negativos e positivos. 

Os principais impactos negativos são: alterações no regime fluviométrico de 

cursos d’água durante a construção, assoreamento de cursos d’água durante 

a construção, risco de contaminação do lençol freático durante a construção, 

redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada, ampliação do 

efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes, aumento do riscos 

de atropelamento e da pressão de caça durante a implantação, aumento dos 

riscos de atropelamento de fauna durante a operação, alteração do nível e 

distribuição espacial do risco de contaminação da fauna aquática e edáfica 

por acidentes com cargas perigosas e interferências com Unidades de 

Conservação e demais áreas protegidas (Vide Capítulo 8 - Avaliação de 

impactos e síntese ambiental do EIA/RIMA). 
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Assim, pode-se concluir que os impactos ambientais em relação aos recursos 

naturais na área de inserção do empreendimento são considerados de alta 

magnitude, portanto atribuiu-se o valor 3 (três) a este índice. 

 

A.1.2. Índice de Biodiversidade (IB) 

O Índice de Biodiversidade avalia o estado da biodiversidade previamente à 

implantação do empreendimento, e seu atributo pode variar entre 0 e 3. 

Valor Atributo 

0 Biodiversidade se encontra muito comprometida. 

1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida. 

2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida. 

3 
Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas 
endêmicas ou ameaçadas de extinção. 

Fonte: Decreto 6.848/09. 

 

As obras de Duplicação da SP-270 foram projetadas para ocupar 

prioritariamente áreas pouco urbanizadas, ocupadas com pastagens, 

agricultura ou em áreas de recobertas por plantios comerciais de espécies 

exóticas. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a maior parte do traçado do 

empreendimento encontra-se em áreas antropizadas. As intervenções nesse 

tipo de ambiente não acarreta em impactos significativos sobre o meio 

biótico, que já sofreu alterações no passado, decorrente do processo de 

ocupação antrópica. 

Na ADA da duplicação (EIA e dispositivos complementares), somando uma 

área 135,25 hectares) predominam áreas sem cobertura vegetal, tanto 

nativas como exóticas, áreas estas ocupadas principalmente pela pista e 

acostamento existentes, áreas gramadas sem uso específico na faixa de 

domínio da SP-270 e demais áreas antropizadas de usos antrópicos diversos, 

como pastagens, áreas de pomares, áreas degradadas sem uso específico e 
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áreas de solo exposto. Estas áreas antropizadas perfazem aproximadamente 

100 hectares, equivalentes a 74% de toda a ADA. Áreas recobertas por 

plantios comerciais de espécies exóticas e áreas representadas por 

Adensamento Exótico (agrupamento de espécies exóticas, que ocupam 

extensas áreas, impedindo a regeneração natural), representam 11% da 

ADA, ocupando aproximadamente 15 hectares. Pode-se concluir, portanto 

que 85% de toda ADA não apresenta cobertura vegetal nativa em forma de 

fragmentos florestais remanescentes. 

Os fragmentos florestais nativos ocorrentes na ADA perfazem 

aproximadamente 20 hectares (apenas 15% da ADA). Sendo levantadas as 

fitofisionomias vegetação secundária de floresta ombrófila densa montana 

(FODM) em estágios médio e inicial da regeneração natural, vegetação 

secundária de áreas de transição ecológica entre cerrado e floresta ombrófila 

densa em estágios médio e inicial da regeneração natural, cobertura vegetal 

típica de vegetação pioneira, e vegetação exclusiva do Bioma Cerrado, 

caracterizado neste estudo como Cerrado de média monta. 

De modo geral, a diversidade e riqueza de espécies nos fragmentos florestais 

estudados ainda são consideráveis e a manutenção desses remanescentes 

florestais é de grande importância, pois a medida que aumenta a 

fragmentação e a antropização do meio biótico, cresce também a perda de 

diversidade e algumas espécies passam a ocorrer em apenas alguns poucos 

fragmentos, aumentando a importância preservacionista e conservacionista 

desses remanescentes (BERNACCI & LEITÃO Filho 1996).  

Assim, pode-se concluir que a “Biodiversidade se encontra pouco 

comprometida”, portanto o Índice de Biodiversidade é 2 (dois). 

 

A.1.3. Índice de Abrangência (IA) 

“O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos 

sobre os recursos ambientais. Em casos de empreendimentos lineares, o IA 

será avaliado em cada microbacia separadamente, ainda que o trecho 

submetido ao processo de licenciamento ultrapasse os limites de cada 

microbacia. Assim, para empreendimentos lineares deverão ser considerados 
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compartimentos homogêneos da paisagem para que os impactos sejam 

mensurados adequadamente em termos de abrangência, não devendo ser 

considerados de forma cumulativa. O resultado final da abrangência será 

considerado de forma proporcional ao tamanho deste compartimento em 

relação ao total de compartimentos”. 

Para avaliar a abrangência do empreendimento, a metodologia proposta com 

base no Decreto considera a avaliação dos impactos e sua área de inserção, 

em relação às bacias hidrográficas. 

De acordo com o alcance dos potenciais impactos provocados pelo 

empreendimento, será atribuído um valor específico, conforme o quadro a 

seguir, extraído do Decreto 6.848/09. 

Valor 

Atributos para 

empreendimentos 

terrestres, fluviais e 

lacustres 

Atributos para 

empreendimentos 

marítimos ou 

localizados 

concomitantemente 

nas faixas terrestre e 

marítima da Zona 

Costeira 

Atributos para 

empreendimentos 

marítimos 

(profundidade em 

relação à lâmina 

d’água) 

1 
Impactos limitados à 

área de uma microbacia 

Impactos limitados a um 

raio de 5 km 

Profundidade maior ou 

igual a 200 metros 

2 

Impactos que 

ultrapassem a área de 

uma microbacia, 

limitados à área de uma 

bacia de 3ª ordem 

Impactos limitados a um 

raio de 10 km 

Profundidade inferior a 

200 e superior a 100 

metros 

3 

Impactos que 

ultrapassem a área de 

uma bacia de 3a ordem, 

e limitados à área de 

uma bacia de 1a ordem 

Impactos limitados a um 

raio de 50 km 

Profundidade igual ou 

inferior a 100 e superior 

a 50 metros 

4 

Impactos que 

ultrapassem a área de 

uma bacia de 1a ordem 

Impactos que 

ultrapassem o raio de 50 

km 

Profundidade inferior ou 

igual a 50 metros 

Fonte: Decreto 6.848/09. 

 

O empreendimento em análise intercepta 4 sub-bacias, e está inserido na 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 10: 
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Sorocaba/Médio Tietê, no centro-sudeste do Estado de São Paulo. As sub-

bacias e respectivas UGRHIs são: 

01. Alto Sorocaba (UGHRI 10); 

02. Médio Tietê (UGRHI 10); 

03. Médio Tietê Superior (UGRHI 6); 

04.Pinheiros Pirapora (UGRHI 6) 

 

A localização do empreendimento está demonstrada na Figura A.1.3-1. 

Figura A.1.3-1: Localização da AII na UGRHI Sorocaba/Médio Tietê. 

 

 

Neste contexto, o atributo para o Índice de Abrangência foi 

considerado 2 (dois), “onde os impactos que ultrapassem a área de uma 

microbacia, limitados à área de uma bacia de 3ª ordem”. 
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A.1.4. Índice de Temporalidade (IT) 

De acordo com o Decreto 6.848/09, “o IT varia de 1 a 4 e se refere à 

resiliência do ambiente ou bioma em que se insere o empreendimento. Avalia 

a persistência dos impactos negativos do empreendimento”, conforme quadro 

abaixo. 

Valor Atributo 

1 Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento 

2 
Curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do 

empreendimento 

3 
Média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do 

empreendimento 

4 Longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento 

Fonte: Decreto 6.848/09. 

 

Analisando os impactos Ambientais das obras de Duplicação da SP-270 no 

trecho de interesse, percebe-se que existem impactos temporários e 

permanentes, onde podemos destacar: alterações no regime fluviométrico de 

cursos d´água durante a construção, assoreamento de cursos d´água 

durante a construção, risco de contaminação do lençol freático durante a 

construção, redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada, 

ampliação do efeito de borda nos fragmentos florestais remanescentes, 

aumento do riscos de atropelamento e da pressão de caça durante a 

implantação, aumento dos riscos de atropelamento de fauna durante a 

operação, alteração do nível e distribuição espacial do risco de contaminação 

da fauna aquática e edáfica por acidentes com cargas perigosas e 

interferências com Unidades de Conservação e demais áreas protegidas. 

Portanto, diante deste contexto foi considerado que deve prevalecer o 

atributo máximo para o Índice de Temporalidade, que será 4 

(quatro), onde alguns dos impactos ambientais são considerados 

permanentes devido as características da obra. 
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A.1.5. Cálculo do Impacto Sobre a Biodiversidade (ISB) 

Para o cálculo do Impacto Sobre a Biodiversidade (ISB), o Decreto 6.848/09 

preconiza que seja aplicada a seguinte fórmula: 

ISB = 

IM x IB x (IA+IT) 

140 

IM = Índice Magnitude IB = Índice Biodiversidade  IA = Índice 

Abrangência 

IT = Índice Temporalidade 

 

Os valores atribuídos aos índices que compõem o ISB, conforme detalhado 

anteriormente foram: 

Índice Magnitude (IM) =  3 

Índice Biodiversidade (IB) = 2 

Índice Abrangência (IA) = 2 

Índice Temporalidade (IT) = 4 

ISB = 
3 x 2 x (2+4) 

= 0,26 140 

Assim, como preconiza o Decreto 6.848/09 para o cálculo do Impacto sobre 

a Biodiversidade (ISB), cujo valor deve variar entre 0 e 0,25%, adotou-se 

um valor de 0,25% para o ISB. 

 

A.2. Comprometimento de Área Prioritária (CAP) 

Segundo o Decreto 6,848/09, “O CAP tem por objetivo contabilizar efeitos do 

empreendimento sobre a área prioritária em que se insere. Isto é observado 

fazendo a relação entre a significância dos impactos frente às áreas 

prioritárias afetadas. Empreendimentos que tenham impactos insignificantes 

para a biodiversidade local podem, no entanto, ter suas intervenções 

mudando a dinâmica de processos ecológicos, afetando ou comprometendo 

as áreas prioritárias”. 
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Para determinar o valor do CAP, que varia entre 0 e 0,25%, deve ser utilizada 

a seguinte fórmula: 

CAP = 

(IM x ICAP x IT) 

70 

IM = Índice Magnitude 

ICAP = Índice de Comprometimento de Área Prioritária 

IT = Índice Temporalidade 

 

Os índices de Magnitude e Temporalidade já foram atribuídos anteriormente, 

dessa forma no item a seguir será apresentado o ICAP. 

 

A.2.1. Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP) 

O ICAP “varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de 

fração significativa da área prioritária impactada pela implantação do 

empreendimento, conforme mapeamento oficial de áreas prioritárias 

aprovado mediante ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente”. 

Valor Atributo 

0 

Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos 

em áreas prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de 
conservação. 

1 Impactos que afetem áreas de importância biológica alta 

2 Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 

3 
Impactos que afetem áreas de importância biológica 
extremamente alta ou classificadas como insuficientemente 
conhecidas 

Fonte: Decreto 6.848/09. 

 

Desta forma, a Figura A.2.1-1 que segue apresenta o mapa das áreas 

prioritárias para a conservação, de acordo com à Portaria no Ministério do 

Meio Ambiente n°09, de 23 de janeiro de 2007, que “reconhece como áreas 
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prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de 

benefícios da biodiversidade brasileira". 

Figura A.2.1-1: Localização do empreendimento em relação às Áreas 

Prioritárias para Conservação (conforme Portaria MMA n°09, de 23 de janeiro 

de 2007). 

 

 

Portanto, conforme a figura acima, constata-se que o empreendimento 

encontra-se parcialmente inserido em áreas prioritárias para conservação de 
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importância biológica extremamente alta, sobrepostas e não sobrepostas a 

Unidades de Conservação. Dessa forma, conclui-se que o empreendimento 

apresentará “Impactos que afetem áreas de importância biológica 

extremamente alta ou classificadas como insuficientemente conhecidas”, 

onde o valor atribuído a esse quesito foi de 3 (três). 

 

A.2.2. Cálculo do Comprometimento de Área Prioritária (CAP) 

Como citado anteriormente, para determinar o valor do CAP, que varia entre 

0 e 0,25%, deve ser utilizada a fórmula a seguir: 

CAP = 

(IM x ICAP x IT) 

70 

 

IM = Índice Magnitude 

ICAP = Índice de Comprometimento de Área Prioritária 

IT = Índice Temporalidade 

 

Os valores atribuídos aos índices que compõem o CAP foram: 

Índice Magnitude (IM) =  3 

Índice de Comprometimento de Área Prioritária (ICAP) =  3 

Índice Temporalidade (IT) = 4 

CAP = 
( 3 x 3 x 4 ) 

= 0,51% 
70 

 

Assim, como preconiza o Decreto 6.848/09 para o cálculo do 

Comprometimento de Área Prioritária (CAP), cujo valor deve variar entre 0 e 

0,25%, adotou-se um valor de 0,25% para o CAP. 

A.3. Influência em Unidade de Conservação (IUC) 

O Decreto 6.848/09 estabelece que “O IUC varia de 0 a 0,15%, avaliando a 

influência do empreendimento sobre as unidades de conservação ou suas 
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zonas de amortecimento, sendo que os valores podem ser considerados 

cumulativamente até o valor máximo de 0,15%. 

Este IUC será diferente de 0 quando for constatada a incidência de impactos 

em unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, de acordo 

com os valores abaixo: 

 G1: Parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, 

estação ecológica, refúgio de vida silvestre e monumento natural = 

0,15%; 

 G2: Florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%; 

 G3: Reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável 

= 0,10%; 

 G4: Área de proteção ambiental, área de relevante interesse 

ecológico e reservas particulares do patrimônio natural = 0,10%; e 

 G5: Zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%”. 

 

Na ADA do empreendimento ora em análise, haverá intervenção direta sobre 

parte dos limites da APA Itupararanga e na Zona de Amortecimento do Parque 

Natural Municipal de Brigadeiro Tobias (estabelecida pelo Art. 1º da 

Resolução CONAMA nº 473, de 11 de dezembro de 2015), conforme observa-

se na Figura A.2.3-2 apresentada a seguir. 

Assim sendo, atribui-se a seguinte classificação “G1: Parque (nacional, 

estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica, refúgio de vida 

silvestre e monumento natural = 0,15% e Zonas de amortecimento de 

unidades de conservação = 0,05%. 

Assim, como preconiza o Decreto 6.848/09 para o cálculo da Influência um 

Unidade de Conservação (IUC), cujo valor deve variar entre 0 e 0,15%, 

adotou-se um valor de 0,15% para a IUC. 
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Figura A.2.3-3: Localização da ADA em relação às Unidades de Conservação 

do entorno. 
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B. Cálculo do Grau de Impacto (GI) 

Após definição dos valores aos índices (ISB, CAP e IUC) que fundamentam o 

cálculo do Grau de Impacto (GI) é possível aplicá-los à fórmula abaixo. 

 

GI = ISB + CAP + IUC 

ISB: Impacto sobre a Biodiversidade = 0,25% 

CAP: Comprometimento de Área Prioritária = 0,25% 

IUC: Influência em Unidades de Conservação = 0,15% 

 

GI = 0,15 + 0,25 + 0,25 = 0,65% 

 

Portanto, o Grau de Impacto, obtido conforme preconiza a metodologia 

estabelecida pelo Decreto 6.848/09, o qual tem um valor teto de índice de 

0,5%, para o cálculo dos valores que deverão ser recolhidos pelo 

empreendedor como compensação ambiental, é de 0,5% do valor do 

custo da obra. 

 

 

 

8.1 Reapresentar as seguintes tabelas e informações, considerando 

a área total da ADA: quantificação dos fragmentos de vegetação 

nativa que sofrerão interferência pelo empreendimento - nº de 

unidades, área total (ha) e % da ADA para cada classificação de 

vegetação (fitofisionomia);  

 

Seguem as informações solicitadas referente aos fragmentos de vegetação 

nativa: 

A Área Diretamente Afetada recalculada com a geometria apresentada no 

Anexo 01 corresponde a 174,39 hectares. 
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Fitofisionomia 
Nº de 

Unidades 
Área (ha) % da ADA 

Tensão Ecológica – Cerrado/FOD Inicial 48 3,71 2,13% 

Tensão Ecológica – Cerrado/FOD Médio 25 1,68 0,96% 

Cerrado Stricto Médio 14 0,75 0,43% 

FOD Inicial 111 8,89 5,10% 

FOD Médio 130 9,19 5,27% 

Fragmento Pioneiro 65 11,12 6,37% 

FOD – Vegetação de Várzea Inicial 11 0,97 0,56% 

Total Geral 404 36,30 20,82% 

 

 

8.2. Reapresentar as seguintes tabelas e informações, considerando 

a área total da ADA: levantamento quantitativo das APPs que serão 

afetadas pelo empreendimento - área em ha e % por tipo de uso do 

solo e fitofisionomia;  

 

Seguem as informações solicitadas referente ao levantamento quantitativo 

das APPs que serão afetadas pelo empreendimento: 

Uso e Ocupação do Solo e 

Fitofisionomia 

Interferências 

em APP (ha) 

% por tipo de uso do solo 

e fitofisionomia 

Adensamento Exótico 4,09 11% 

Campo Antrópico 7,27 20% 

Tensão Ecológica – 

Cerrado/FOD Inicial 
0,80 2% 

Tensão Ecológica – 

Cerrado/FOD Médio 
0,42 1% 

Cerrado Stricto Médio 0,00 0% 

FOD Inicial 4,74 13% 

FOD Médio 2,52 7% 

Fragmento Pioneiro 2,34 6% 

Plantio Comercial 2,17 6% 

Uso Antrópico 11,57 32% 

FOD – Vegetação de Várzea 

Inicial 
0,68 2% 

Total Geral 36,59 100% 
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8.3. Reapresentar as seguintes tabelas e informações, considerando 

a área total da ADA: uso do solo e cobertura vegetal - área em ha e 

% por tipo de uso do solo e fitofisionomia; 

 

Seguem as informações solicitadas referente uso do solo e cobertura vegetal: 

Uso do Solo e Cobertura Vegetal da 

ADA 
Área (ha) 

% por tipo de uso do 

solo e fitofisionomia 

Adensamento Exótico 11,06 13,9% 

Campo Antrópico 7,27 9,2% 

Tensão Ecológica – Cerrado/FOD Inicial 3,71 4,7% 

Tensão Ecológica – Cerrado/FOD Médio 1,68 2,1% 

Cerrado Stricto Médio 0,75 0,9% 

FOD Inicial 8,89 11,2% 

FOD Médio 9,19 11,6% 

Fragmento Pioneiro 11,12 14,0% 

Plantio Comercial 13,22 16,6% 

Uso Antrópico 11,57 14,6% 

FOD – Vegetação de Várzea Inicial 0,97 1,2% 

Total Geral 79,43 100,0% 

 

8.4. Reapresentar as seguintes tabelas e informações, considerando 

a área total da ADA: supressão de vegetação nativa na APA de 

Itupararanga;  

Seguem as informações solicitadas referente à supressão de vegetação nativa 

na APA de Itupararanga: 

Fitofisionomia 
Supressão na APA de 

Itupararanga (ha) 
% da ADA 

FOD Inicial 0,39 0,22% 

FOD Médio 5,96 3,42% 

Fragmento Pioneiro 0,53 0,31% 

Total Geral 6,88 3,95% 
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8.5. Reapresentar as seguintes tabelas e informações, considerando 

a área total da ADA (135,25 ha - ADA apresentada no EIA + ADA 

Complementar): cálculo de compensação ambiental prevista para 

cada tipo de intervenção.  

 

A seguir, segue cálculo de compensação ambiental por município. 

São Roque - SP 
 

Artigo 4º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para 
Supressão de Vegetação Nativa (SMA 07/17) 

Vegetação ha 

Compensação 

Ambiental 
Estimada 

Área em 

APP a ser 
somada 

Reposição 

Florestal 
(ha) 

Fragmento Inicial - Floresta 
Ombrófila Densa 

2,98 x 1,8 0,36 5,72 

Fragmento Médio - Floresta 
Ombrófila Densa 

8,34 x 2,5 2,04 22,89 

Artigo 5º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para o 
corte de Árvores Nativas Isoladas (SMA 07/17) 

Tipo Qtd. 
Compensação 

ambiental estimada 

Nº de 

indivíduos/1000 

Reposição 
Florestal 

(ha) 

Exemplares arbóreos 
nativos 

455 10:01 4550/1.000 4,55 

Exemplares arbóreos 
nativos em APP 

29 X 1,6 46,4 0,05 

Exemplares arbóreos 
nativos ameaçados 

32 30:01 960/1.000 0,96 

Artigo 6º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para 
intervenções em Áreas de Preservação Permanente desprovidas de vegetação, 

recobertas por vegetação pioneira ou exótica ou que envolvam o corte de árvores 
nativas isoladas - APP (SMA 07/17) 

Intervenção em APP sem 
fragmentos (ha) 

Compensação ambiental estimada 

Reposição 
Florestal 

(ha) 

2,46 X 1,6 3,94 

Total Geral 38,11 

 

 

 

 

 

 



   

VO005-RT009-REV.01 23 

ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Alumínio - SP 

Artigo 4º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para 
Supressão de Vegetação Nativa (SMA 07/17) 

Vegetação ha 
Compensação 

Ambiental 
Estimada 

Área em 
APP a ser 
somada 

Reposição 
Florestal 

(ha) 

Fragmento Inicial - Tensão 
Ecológica - FOD e Cerrado  

3,36 x 1,8 0,67 6,72 

Fragmento Médio - Floresta 

Ombrófila Densa 
1,42 x 2,5 0,54 4,09 

Artigo 5º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para o 
corte de Árvores Nativas Isoladas (SMA 07/17) 

Tipo Qtd. 
Compensação 

ambiental 
estimada 

Nº de 
indivíduos/1000 

Reposição 
Florestal 

(ha) 

Exemplares arbóreos 
nativos 

217 10:01 2170/1.000 2,17 

Exemplares arbóreos 

nativos em APP 
39 X 1,6 62,4 0,06 

Exemplares arbóreos 
nativos ameaçados 

3 30:01 90/1.000 0,09 

Artigo 6º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para 

intervenções em Áreas de Preservação Permanente desprovidas de vegetação, 
recobertas por vegetação pioneira ou exótica ou que envolvam o corte de árvores 

nativas isoladas - APP (SMA 07/17) 

Intervenção em APP sem 
fragmentos (ha) 

Compensação ambiental estimada 

Reposição 
Florestal 

(ha) 

3,56 X 1,6 5,70 

Total Geral 18,83 
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Mairinque - SP 

Artigo 4º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para 
Supressão de Vegetação Nativa (SMA 07/17) 

Vegetação ha 
Compensação 

Ambiental 
Estimada 

Área em 
APP a ser 
somada 

Reposição 
Florestal 

(ha) 

Fragmento Inicial - Floresta 
Ombrófila Densa 

4,49 x 1,8 3,83 11,91 

Fragmento Médio - Floresta 

Ombrófila Densa 
0,84 x 2,5 0,47 2,57 

Artigo 5º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para o 
corte de Árvores Nativas Isoladas (SMA 07/17) 

Tipo Qtd. 
Compensação 

ambiental 
estimada 

Nº de 
indivíduos/1000 

Reposição 
Florestal 

(ha) 

Exemplares arbóreos nativos 64 10:01 640/1.000 0,64 

Exemplares arbóreos nativos 

em APP 
19 X 1,6 30,4 0,03 

Artigo 6º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para 
intervenções em Áreas de Preservação Permanente desprovidas de vegetação, 

recobertas por vegetação pioneira ou exótica ou que envolvam o corte de árvores 
nativas isoladas - APP (SMA 07/17) 

Intervenção em APP sem 
fragmentos (ha) 

Compensação ambiental 
estimada 

Reposição 
Florestal 

(ha) 

5,0 X 1,6 8,00 

Total Geral 23,15 
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Sorocaba - SP 

Artigo 4º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para 
Supressão de Vegetação Nativa (SMA 07/17). 

Vegetação ha 
Compensação 

Ambiental 
Estimada 

Área em 
APP a ser 
somada 

Reposição 
Florestal 

(ha) 

Fragmento Inicial - Tensão Ecológica 
- FOD e Cerrado  

0,35 x 2,0 0,13 0,83 

Fragmento Médio - Tensão Ecológica 
- FOD e Cerrado  

1,68 x 3,0 0,42 5,46 

Fragmento Inicial - Floresta 

Ombrófila Densa - Várzea 
0,97 x 2,0 0,68 2,62 

(Lei nº13.550/09) Artigo 6º A autorização deste artigo estará condicionada à 

compensação ambiental, na forma de preservação de área equivalente a quatro 
vezes. 

Fragmento Médio - Cerrado Stricto 
Sensu  

0,74 X 4,0 0 2,96 

Artigo 5º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para o 
corte de Árvores Nativas Isoladas (SMA 07/17). 

Tipo Qtd. 
Compensação 

ambiental 
estimada 

Nº de 

indivíduos/1000 

Reposição 
Florestal 

(ha) 

Exemplares arbóreos nativos 438 15:01 6570/1.000 6,57 

Exemplares arbóreos nativos 
em APP 

66 X 2,0 132 0,13 

Exemplares arbóreos nativos 
ameaçados 

1 30:01 30/1.000 0,03 

Artigo 6º Compensação ambiental no caso de concessão de autorização para 
intervenções em Áreas de Preservação Permanente desprovidas de vegetação, 

recobertas por vegetação pioneira ou exótica ou que envolvam o corte de árvores 
nativas isoladas - APP (SMA 07/17). 

Intervenção em APP sem 
fragmentos (ha) 

Compensação ambiental 
estimada 

Reposição 
Florestal 

(ha) 

4,8 X 2,0 9,68 

Total Geral 28,28 
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9. Avaliar o impacto da duplicação nas relações sociais e fluxos 

entre bairros e propor medidas de mitigação, considerando que 

atualmente a população faz o cruzamento da rodovia em diversos 

pontos.  Considerar especialmente os trechos em que a distância 

entre os dispositivos é maior, como no trecho entre os km 80+800 e 

87+300 e no trecho entre o km 54+300 e 60+260.  

10. Tendo em vista que a maior distância ocorre entre os km 80+800 

e 87+300, demonstrar as alternativas possíveis para conexão de um 

lado ao outro da via (passagem inferior, por exemplo); caso inviável, 

justificar a falta de conexão no trecho, considerando a ocorrência de 

núcleos habitados dispersos e que atualmente as pessoas cruzam a 

rodovia; apresentar as medidas para manutenção das relações 

sociais e de fluxos entre as áreas  

 

TRECHO KM 80+800 AO KM 87+300 

Entre km 80+800 e 87+300 há um bairro impactado com as obras da 

Duplicação, o bairro Fazenda Genebra, localizado entre o km 84+200 e o km 

86+500 da pista oeste da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Brigadeiro 

Tobias.  

Atualmente, o bairro Fazenda Genebra possui três vias de acesso pela pista 

oeste da SP-270, sendo dois acessos no km 84+200 (estrada da Sede e 

Estrada do Império) e um acesso no km 86+500 (Estrada São Roquinho), 

conforme ilustrado na Figura 9-1. Para acesso ao bairro, a população utiliza 

os dispositivos de retorno localizados no km 82+000 (2,2 km de distância), 

que é em nível, e no km 92+500 (6,0 km de distância), que é em desnível. 

A realização de conversão à esquerda e cruzamento na rodovia de pista 

simples para retorno e acesso ao bairro, apesar de ser realizado, é 

extremamente inseguro, principalmente neste segmento onde há baixa 

visibilidade devido as curvas verticais e rampas acentuadas e não há 

acostamento em parte do trecho para realização da manobra, além de ser 

em via de faixa dupla. Um fato que demonstra tal situação é o registro de 
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acidentes, como colisões laterais, capotamento e atropelamentos, dos 

últimos anos, que é bastante significativo.  

A acessibilidade ao Bairro Fazenda Genebra acontece também com o 

transporte público, há dois pontos de ônibus e três linhas de ônibus (030 ,074 

e 300 da Urbes). Os pontos de ônibus são localizados no km 84+200 da pista 

oeste e no km 86+500, em ambas as pistas e as linhas disponíveis atendem 

diversos municípios, como Sorocaba e Alumínio, e integram com outras linhas 

de ônibus. Nestes dois pontos, principalmente do km 86+500 que apresenta 

pontos de ônibus nos dois sentidos, é aonde acontece o maior número de 

travessia de pedestres e consequentemente o maior número de 

atropelamentos. A travessia de pedestre na rodovia de pista simples é 

natural, acontece em qualquer ponto, e normalmente não há sinalização e 

proteção com dispositivos de segurança para o pedestre. 

Figura 9-4 Sistema atual (rodovia com pista simples) de acessibilidade ao Bairro 

Fazenda Genebra (km 84 ao km 86) 

 

Com a obra de duplicação da SP-270, estava previsto originalmente no 

escopo do projeto a implantação de um dispositivo de retorno em desnível no 

km 80+800 e fechamento do retorno em nível no km 82+000. Com isso, para 

acesso ao bairro Fazenda Genebra, a população utiliza os dispositivos de 

retorno localizados no km 80+800 (3,4 km de distância) e no km 92+500 
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(6,0 km de distância). Além disso, está previsto manter os três acessos ao 

bairro abertos, conforme ilustrado na Figura 9-2. 

Os pontos de ônibus existentes serão mantidos e será implantando mais um 

ponto de ônibus no km 84+200 da pista leste. Com o objetivo de melhorar a 

segurança e conforto dos usuários de ônibus, serão implantados abrigos de 

ônibus, baias de ônibus, sinalização adequada, dispositivos de segurança e 

passeio ligando os pontos aos acessos.  

Adicionalmente, serão implantadas travessias de pedestres controladas no 

km 84+200 e no km 86+500, com bullets que permitem a parada dos 

pedestres no canteiro central de forma segura, adequação física e geométrica 

das zonas adjacentes à travessia, sinalização de pedestres, linhas no 

pavimento para indução de redução de velocidade dos veículos e proteção 

com dispositivo de segurança e abertura no canteiro central. 

Figura 9-5 Sistema futuro (rodovia com pista duplicada) de acessibilidade ao 

Bairro Fazenda Genebra (km 84 ao km 86), antes da Audiência Pública (solução do 

Contrato de Concessão) 

 

 

Cabe destacar que, após a coleta das reivindicações manifestadas nas 

Audiências Públicas, análise da Concessionária e deliberações do Poder 

Concedente (ARTESP) frente às possíveis alternativas para maior oferta de 
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acesso e retorno rodoviário neste trecho, foi incluído alça de retorno no 

dispositivo do km 87+300 ao escopo do projeto, visando melhorar as 

condições de mobilidade e acessibilidade do bairro Fazenda Genebra e 

acessos adjacentes, conforme ilustrado na Figura 9-3.  

Com isso, para acesso a este bairro, a população utilizará os 

dispositivos de retorno localizados no km 80+800 (3,4 km de 

distância) e no km 87+300 (0,8 km de distância), melhorado muito a 

acessibilidade a este bairro.  

Figura 9-6 Sistema futuro (rodovia com pista duplicada) de acessibilidade ao 

Bairro Fazenda Genebra (km 84 ao km 86), após Audiência Pública 

 

 

Diante do exposto, entendemos que as medidas de mitigação para o 

impacto da duplicação nas relações sociais e fluxos na região do km 

80+800 e km 87+300 já foram previstas no projeto apresentado. 
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TRECHO KM 54+300 AO KM 60+260 

Os bairros impactados com as obras da Duplicação entre km 54+300 e km 

60+260, são os bairros Mailasqui (localizado no km 54+300 da pista oeste e 

leste da SP-270), os bairros Jardim Villaça, Taboão, Vila Santa Rosália 

(localizado entre o km 58+500 ao km 60+000 da pista oeste da SP-270) e 

quem chega da Rod. Prefeito Quintino de Lima (acesso para Canguera e 

Ibiúna), ambos localizados no município de São Roque. 

Atualmente, o acesso as duas porções, leste e oeste, do bairro Mailasqui 

acontece pelo dispositivo em nível localizado no km 54+300. Já o acesso aos 

bairros Jardim Villaça, Taboão e Vila Santa Rosália é realizado diretamente 

pelo acesso do km 58+000 para a população com origem e destino em São 

Paulo, Mailasqui e Vargem Grande Paulista e pelo dispositivo do km 54+300 

(3,7 km de distância) e km 63+000 (3,0 km de distância) para a população 

com origem e destino em Mairinque, Alumínio e Sorocaba). 

A acessibilidade destes bairros acontece também com o transporte público, 

há diversos pontos de ônibus no trecho, localizados no km 54+300, 54+800, 

55+500, km 56+000, km 65+500, km 57+200, km 57+500 e km 58+000, 

alguns em ambas as pistas e outros apenas na pista leste ou oeste, 

atendendo a população com origem e destino principalmente nos municípios 

vizinhos de São Roque, Mairinque e Alumínio. Nos locais que estão localizados 

os pontos de ônibus é aonde acontece o maior número de travessia de 

pedestres e consequentemente o maior número de atropelamentos. A 

travessia de pedestre na rodovia de pista simples é natural, acontece em 

qualquer ponto, e normalmente não há sinalização e proteção com 

dispositivos de segurança para o pedestre. 

Com a obra de duplicação da SP-270, estava previsto originalmente no 

escopo do projeto a implantação de um dispositivo de retorno e 

entroncamento em desnível no km 54+300 e manter aberto o dispositivo em 

nível do km 63+000. Com isso, os acessos aos bairros entre o km 54+300 e 

km 60+260 se realizarão da mesma maneira que acontece atualmente. 

Cabe destacar que, após a coleta das reivindicações manifestadas nas 

Audiências Públicas, análise da Concessionária e deliberações do Poder 
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Concedente (ARTESP) frente às possíveis alternativas para maior oferta de 

acesso à SP-270, foi adicionado ao escopo do projeto a a abertura e 

readequação da alça do km 60+260, pista oeste, de conexão aos bairros 

Jardim Villaça, Taboão, Vila Santa Rosália e para quem chega da Rod. Prefeito 

Quintino de Lima, para melhorar as condições de mobilidade da população 

com destino a Sorocaba.  

Adicionalmente, o dispositivo do km 54+300 foi revisado, incluindo 

uma alça de retorno da pista leste para a pista oeste, visando melhorar 

as condições de acessibilidade da população do bairro Mailasqui e das pessoas 

com origem entre o km 55+000 ao km 58+000 da pista leste e destino a 

Mairinque e Sorocaba. 

Os pontos de ônibus existentes serão mantidos e será implantando mais 

pontos de ônibus nos sentidos das pistas que não há pontos existentes. Com 

o objetivo de melhorar a segurança e conforto dos usuários de ônibus, serão 

implantados abrigos de ônibus, baias de ônibus, sinalização adequada, 

dispositivos de segurança e passeio ligando os pontos aos acessos. 

Adicionalmente, será implantando travessias de pedestres controladas no km 

54+100, km 54+900, km 55+500, 56+000, 57+500 e km 58+000, com 

bullets que permitem a parada dos pedestres no canteiro central de forma 

segura, adequação física e geométrica das zonas adjacentes à travessia, 

sinalização de pedestres, linhas no pavimento para indução de redução de 

velocidade dos veículos e proteção com dispositivo de segurança e abertura 

no canteiro central. E será mantido também as passagens inferiores e 

superiores para pedestres no km 54+300, 58+500, km 58+900, km 59+400 

e km 60+000. 

Diante do exposto, entendemos que as medidas de mitigação para o 

impacto da duplicação nas relações sociais e fluxos na região do km 

54+300 e km 60+260 já foram previstas na última versão de projeto 

apresentado. 
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11. Atualizar/disponibilizar junto à população, as informações 

prestadas pós as Audiências realizadas em 11, 13 e 19/09/18 nos 

municípios de Sorocaba, Alumínio e São Roque. Essas informações 

devem ser encaminhadas a cada interessado (via carta, telefone, 

etc.) e disponibilizadas no site da Concessionária.  

12. Apresentar uma tabela síntese e atualizada contemplando quais 

as soluções adotadas para atendimento total ou parcial a cada pleito 

decorrente das audiências públicas. 

Foram atualizadas as respostas das manifestações apresentadas nas 

Audiências Públicas, contemplando quais as soluções adotadas para 

atendimento total ou parcial a cada pleito considerando todas as análises da 

Concessionária e deliberações do Poder Concedente (ARTESP) e órgão 

ambiental (CETESB). Tais respostas seguem em tabela no Anexo 06. 

Visando disponibilizar as informações à população, segue no documento do 

Anexo 07 informações a respeito de quais os meios de comunicação, canais, 

período e conteúdo que serão divulgados (Plano de Mídia) a partir da segunda 

quinzena de Janeiro de 2020. A tabela de respostas (Anexo 06) bem como o 

presente Relatório ficarão disponíveis no site da concessionária para acesso 

da população www.viaoeste.com.br. 

 

13. Corrigir Quadro 3.2.7-1 de OAE do RT009 - RIC 

A revisão do Quadro 3.2.7-1: Características das Obras de Arte Especiais 

no trecho de duplicação segue abaixo: 

Quadro 3.2.7-1: Características das Obras de Arte Especiais no trecho de 

duplicação. 

Item Km Tipo da OAE Intervenção 
Comp. 

(m) 

Larg. 

(m) 

Área 

(m²) 

1 47+620 
Passagem 

Superior/São Roque 

Nova OAE 

(novo 

dispositivo) 

20,00 25,00 500,00 

http://www.viaoeste.com.br/
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Item Km Tipo da OAE Intervenção 
Comp. 

(m) 

Larg. 

(m) 

Área 

(m²) 

2 050+300 

Passagem Superior 

s/ Viário Urbano/São 

Roque 

Nova OAE 

(novo 

dispositivo) 

50,00 12,00 600,00 

3 054+300 

Passagem Inferior s/ 

Via Férrea/São 

Roque 

Nova OAE 

(novo 

dispositivo) 

128,00 12,00 1536,00 

4 058+550 

Passagem Inferior s/ 

Viário 

Urbano/Prolong/São 

Roque 

Duplicação – 

Nova OAE – 

Av. São Luiz 

245,00 12,00 2940,00 

5 058+850 

Passagem Inferior s/ 

Viário 

Urbano/Prolong/São 

Roque 

Duplicação – 

Nova OAE – 

acesso vinícola 

Frank 

10,00 9,00 90,00 

6 060+100 

Passagem Inferior s/ 

Viário 

Urbano/Prolong/São 

Roque 

Duplicação – 

Nova OAE 
175,00 12,00 2100,00 

7 060+260 

Passagem Inferior s/ 

Viário 

Urbano/Prolong/São 

Roque 

Duplicação – 

Alça de Acesso 
100,00 12,00 1200,00 

8 061+300 
Passagem 

Inferior/São Roque 

Duplicação -

Nova OAE 
34,00 12,00 408,00 

9 061+800 
Passagem 

Inferior/São Roque 

Duplicação -

Nova OAE 
13,00 9,00 117,00 

10 069+000 
Passagem Superior 

/Mairinque 

Nova OAE 

(novo 

dispositivo) 

60,00 12,00 720,00 

11 074+200 
Passagem 

Superior/Alumínio 

Nova OAE 

(novo 

dispositivo) 

48,00 12,00 576,00 

12 076+900 
Passagem 

Superior/Alumínio 

Nova OAE 

(novo 

dispositivo) 

48,00 12,00 576,00 

13 080+800 

Passagem 

Superior/Brigadeiro 

Tobias 

Nova OAE 

(novo 

dispositivo) 

48,00 12,00 576,00 

14 087+300 Passagem Inferior 
Duplicação - 

Nova OAE 
35,00 14,00 490,00 

15 088+800 Passagem Inferior 
Duplicação - 

Nova OAE 
28,00 12,00 336,00 

16 089+100 
Passagem Inferior 

sobre Via Férrea 

Duplicação - 

Nova OAE 
115,00 12,00 1380,00 
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Item Km Tipo da OAE Intervenção 
Comp. 

(m) 

Larg. 

(m) 

Área 

(m²) 

17 089+300 Passagem Inferior 
Duplicação - 

Nova OAE 
35,00 12,00 420,00 

 

14. Informações de Áreas de Plantio  

Visando o atendimento às recomendações da Deliberação CBH-SMT nº 381 

referente ao direcionamento dos plantios derivados da compensação 

ambiental para as APPs nas bacias sensíveis e diretamente afetadas (Pirajibu, 

Pirajibu Mirim e Sorocamirim), a CCR ViaOeste vem realizando tratativas para 

localização de áreas disponíveis para o plantio.  

Para tal, foi realizado contato junto à Votorantim Energia, a qual possui áreas 

às margens da Represa de Itupararanga, porém ao final, não foi possível a 

efetivação de parceria.  

Também foi feito contato junto ao Gestor da APA de Itupararanga/APA Tietê 

formalizado através do Ofício VO-EMD-0030/2019 e houve uma consulta com 

a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Sorocaba, através do Ofício 

CE-ENG-MAD-053/19. Em ambos os casos não houve retorno oficial, porém, 

as tratativas estão avançadas visando realizar o plantio em áreas públicas 

dos municípios. A ViaOeste continuará na busca de formalização das áreas, 

as quais serão posteriormente comunicadas à CETESB. 

As cartas estão evidenciadas no Anexo 08. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 – Ofícios SABESP e SANEAQUA 

ANEXO 02 – Arquivo KMZ do projeto consolidado 

ANEXO 03 - Arquivo KMZ com a localização das passagens de fauna  

ANEXO 04 – Manifestação CONDEPHAAT 

ANEXO 05 – Ofício EMD-0032/2019 em resposta à Deliberação CBH-SMT nº 

381 

ANEXO 06 – Respostas atualizadas às questões da audiência pública 

ANEXO 07 – Plano de mídia de disponibilização ao público  

ANEXO 08 – Cartas referentes à disponibilidade de áreas para plantio 

compensatório 




