Programa Nascentes reconhece Projeto de recuperação de APP realizado pela CART

19/09/2017 - Programa Nascentes reconhece Projeto de recuperação de APP realizado
pela CART
A recuperação de uma Área de Preservação Permanente (APP) de 56 hectares, equivalente a
56 campos de futebol, levou a CART – Concessionária Auto Raposo Tavares a ser
reconhecida como empresa comprometida com o meio ambiente. A empresa recebeu o
certificado do Programa Nascentes, conferido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado
pela participação no programa, aderindo ao projeto que prevê a recuperação de áreas em 91
municípios do estado com o apoio da iniciativa privada.
O projeto elaborado pela CART contemplou o plantio de 93.352 mudas de espécies nativas
para recomposição de área do bioma mata atlântica. As áreas de preservação estão
localizadas no município de Taciba e contemplam dois cursos d’água afluentes do rio
Paranapanema. A iniciativa atende responsabilidade de compensação do ambiental referente
às obras de duplicação da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares.
Autorizado pela CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o plantio foi
realizado em dezembro de 2016. A área está cadastrada no sistema de apoio à restauração
ecológica e será monitorada por órgãos ambientais por período suficiente para considerar a
floresta recomposta e autossustentável.
“Esta área reflorestada cumprirá sua função de recuperar Áreas de Preservação Permanente,
conservar os recursos hídricos e a biodiversidade. A CART executa seu trabalho de ampliação
e modernização da malha rodoviária que administra em atendimento ao Programa de
Concessões que é regulamentado e fiscalizado pela ARTESP - Agência Reguladora de
Transportes do Estado de São Paulo, e mantém a responsabilidade de preservar o meio
ambiente”, afirma Osnir Giacon, coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Duplicação da SP-270
A duplicação do importante trecho entre Presidente Epitácio e Presidente Prudente, que levou
à compensação ambiental, foi concluída no primeiro semestre de 2015 e contou com o
alargamento e construção de uma nova pista, implantação de acostamento, construção de
barreira new Jersey que separa as pistas e o reforço na sinalização horizontal e vertical
facilitando o deslocamento de aproximadamente 360 mil pessoas distribuídas nos oito
municípios adjacentes à rodovia.
Neste trecho, a CART duplicou 69,370 quilômetros de rodovias, acabando com os perigos e
contratempos que uma pista multi-vias pode causar ao motorista durante a viagem. Foram
instalados 122 novos telefones de emergência, cinco PMVs fixos (Painéis de Mensagens
Variáveis) – para a comunicação com o usuário – e três SATs (Sistemas de Análise de
Tráfego) que registram o volume de fluxo de veículos na rodovia e auxiliam em decisões
estratégicas para melhorias na segurança na rodovia.
A SP-270 Rodovia Raposo Tavares é uma das principais artérias rodoviárias de São Paulo.
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Especialmente no trecho sob concessão da CART, a rodovia é responsável por ser a porta de
entrada do escoamento da produção agrícola e industrial do Mato Grosso do Sul e Paraná para
os portos de Santos e Paranaguá.
Programa Nascentes
O Programa Nascentes alia a conservação de recursos hídricos à proteção da biodiversidade
por meio de uma estrutura institucional inovadora. O programa de governo, que envolve 12
secretarias de estado, otimiza e direciona investimentos públicos e privados para cumprimento
de obrigações legais, para compensação de emissões de carbono ou redução da pegada
hídrica, ou ainda para implantação de projetos de restauração voluntários.
Ao todo, foram realizados plantios em áreas prioritárias de 91 municípios. São 6.651 hectares
em processo de restauração, o que equivale a mais de 11 milhões de mudas plantadas ou
9.404 campos de futebol. O programa ainda conta, atualmente, com 17 projetos prontos para
contratação e mais de 119 mil hectares disponíveis para receber projetos de restauração,
utilizando-se de informações prestadas no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Mais de 3.000
hectares disponíveis para restauração se encontram em Unidades de Conservação.
A CART, uma empresa Invepar Rodovias, administra o Corredor CART, que é formado pelas
rodovias SP-225 João Baptista Cabral Rennó, SP-327 Orlando Quagliato e SP-270 Raposo
Tavares, no total de 834 quilômetros entre Presidente Epitácio e Bauru, sendo 444 no eixo
principal e 390 quilômetros de vicinais. A segurança dos usuários é um compromisso da
Concessionária. Em 2016, a CART registrou 16,23% menos acidentes nas rodovias sob sua
concessão em relação ao ano anterior e, no mesmo período, queda de 33,3% em vítimas
fatais, antecipando os objetivos determinados como meta pela Década Mundial de Redução de
Acidentes. A CART está entre as 10 melhores Concessionárias de Rodovias do Estado de SP,
ocupando a sexta posição no ranking divulgado pela ARTESP que regulamenta e fiscaliza o
Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.
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