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1. Informações Gerais 

1.1. Introdução 

O presente Estudo de Impacto Ambiental– EIA encaminha informações sobre a Ampliação de 

Produção de açúcar da Unidade industrial Univalem e expansão das Áreas de Plantio de 

cana-de-açúcar do Grupo COSAN, com o objetivo de avaliar as condições locais e a 

viabilidade socioambiental do empreendimento. 

A COSAN S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL – UNIDADE UNIVALEM, ora denominada Unidade 

Univalem, está localizada no município de Valparaíso–SP, na região noroeste do Estado de 

São Paulo, região onde o setor sucroalcooleiro encontra-se consolidado como atividade 

econômica.  

O EIA foi elaborado com base no Termo de Referência nº 130/11/IE emitido pela CETESB 

em 09 de setembro de 2011 (Anexo 1.1-1). Este estudo teve como objetivos caracterizar o 

empreendimento e sua ampliação pretendida, diagnosticar as suas áreas de influência 

quanto aos meios físico, biótico e socioeconômico, avaliar os potenciais impactos 

socioambientais decorrentes da atividade, e propor medidas mitigadoras e de controle 

ambiental, para obtenção de Licença Ambiental Prévia - LP junto à CETESB. 

Nessa perspectiva, o EIA está organizado em doze capítulos: 

 Capítulo 1: Informações Gerais: identificação do empreendedor e da empresa, da 

equipe técnica responsável pela elaboração do EIA e descrição e localização do 

empreendimento. 

 Capítulo 2: Objeto do Licenciamento: apresentação e identificação do objeto do 

licenciamento bem como o histórico do licenciamento da Unidade Univalem. 

 Capítulo 3: Justificativas do Empreendimento: apresentação das justificativas técnicas, 

econômicas.  

 Capítulo 4: Aspectos Legais: abordagem da legislação aplicável ao empreendimento.  

 Capítulo 5: Caracterização do Empreendimento: descrição detalhada do processo de 

produção agrícola e industrial, na situação atual e futura, após a ampliação do 

empreendimento. 

 Capítulo 6: Investimentos e cronograma: apresentação dos investimentos e 

cronograma previstos para a implantação e ampliação do empreendimento. 

 Capítulo 7: Definição e delimitação das áreas de influência e Diagnóstico Ambiental: 

delimitação das 3 áreas de influência do empreendimento e apresentação do 

diagnóstico ambiental das áreas de influência delimitadas, abrangendo os meios 

físico, biótico e socioeconômico. 

 Capítulo 8: Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais. 

 Capítulo 9: Plano de Ação Ambiental e Programas. 

 Capítulo 10: Compensação Ambiental 

 Capítulo 11: Prognóstico da Qualidade Ambiental. 

 Capítulo 12: Conclusões e Recomendações – apresentação da viabilidade ambiental 

do empreendimento e a sua aptidão ao licenciamento.  

 Capítulo 13: Referências Bibliográficas 
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1.2. Identificação do Empreendedor 

 

Razão Social: COSAN S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL – FILIAL UNIVALEM 

Objeto Social: Usinas de açúcar e Álcool 

CNPJ: 08.070.508/0067-02 

Inscrição Estadual: 710066960114 

Endereço: Rodovia Dr. Plácido Rocha Km 39,6 – Sapé 

Município: Valparaiso              

Estado: São Paulo 

CEP: 16.880-000 

Telefone: (18) 3401- 9000  

Contato: João Eduardo de Magalhães Junqueira 

E-mail: joão.junqueira@COSAN.com.br 

www.COSAN.com.br 

 

1.3. Identificação da Empresa Responsável pelo EIA 

 

ARCADIS Tetraplan S/A 

Avenida Nove de Julho, 5966 - Térreo 

Jardim Paulista - São Paulo/SP 

CEP 01406-200 

Fone: (11) 3060-8457  

http://www.tetraplan.com.br/ 

 

Contato: Marcelo Rideg Moreira  

E-mail: marcelo.rideg@tetraplan.com.br 

 

mailto:joão.junqueira@cosan.com.br
http://www.cosan.com.br/
http://www.tetraplan.com.br/
mailto:marcelo.rideg@tetraplan.com.br
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1.4. Equipe Técnica 

As Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs do responsável técnico e coordenador 

do EIA, bem como dos demais profissionais envolvidos, encontram-se no Anexo 1.4-1. 

 Nome Função/ Tema Formação Nº de Registro 

1 Filipe M. Biazzi Responsável Técnico Eng. Civil 
CREA/SP 

5060210270 

2 Karin Ferrara Formigoni Diretora Operacional 
Arquiteta e 
Urbanista 

CREA/SP 
50600613764/D 

3 Regina Fujihara Gerente de Projeto 
Engenheira 
Agrônoma 

CREA/SP 
0600768406 

4 Marcelo Rideg Moreira 
Coordenação Geral do 

Projeto 
Biólogo 

CRBio  
43.320/01-D 

Meio Físico 

5 
Antônio Gonçalves Pires 

Neto 
Geologia, geomorfologia, 
pedologia e fragilidade 

Geólogo 
260513535-7 / 

0600729151(SP) 

6 Rodrigo Zichelle 
SIG - mapeamento de uso 

do solo 
Geógrafo 

CREA/SP 
5062466910 

7 Eduardo Bruno Destro Recursos hídricos Geógrafo 
CREA/SP 

5061889255 

8 Pedro Paulo Barbiere SIG e Apoio ao MF Geógrafo 
CREA/SP 

5063308082 

Meio Biótico 

9 Vicente A. S. Teixeira Vegetação Biólogo CRBio 051610/01-D 

10 Robson Seriani Ictiofauna Biólogo CRBio 047565/01-D 

11 Marina Somenzari Avifauna  Bióloga CRBio 043821/01-D 

12 
Fábio Oliveira do 

Nascimento 
Mastofauna Biólogo CRBio 072248/01-D 

13 Mauricio da Cruz Forlani Herpetofauna Biólogo CRBio 054884/01-D 

Meio Socioeconômico 

14 Juliana Canduzini Socioeconomia Geógrafa 
CREA/SP 

5061912880/D 

15 Bruna Nicoletti Percepção Ambiental Bióloga CRBio 74156/01-P 

Líder Temático 

16 Maria Claudia Paley Braga Líder Temático Meio Físico Engenheira Civil 
CREA/SP 

5060481211 

17 Maria Madalena Los 
Líder Temático Meio 
Biótico - Vegetação 

Bióloga 
CRBio 

 04266/01-D 

18 Sandra Elisa Favorito 
Líder Temático Meio 

Biótico - Fauna 
Bióloga CRBio 010513/01-D 

19 Luis Biazzi 
Líder Temático Meio 

Socioeconômico 
Economista 

CORECON/SP 
194352 

Apoio 

20 Liv Nakashima Costa 
Caracterização do 
empreendimento 

Engenheira 
Ambiental 

CREA/SP 
5062805856 

21 Rogério Gayoso SIG Geógrafo - 

22 Felipe Dias Apoio à Coordenação 
Estagiário (Eng. 

Ambiental) 
- 

23 Maria Teresa Fernandes Apoio à SIG 
Estagiária 

(Geografia) 
- 
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1.5. Descrição e Localização do Empreendimento 

A Unidade Univalem é uma unidade produtora de cana-de-açúcar, açúcar e etanol, 

pertencente ao Grupo COSAN S/A. Com 35.810,44m² de área construída, possui, 

atualmente, capacidade instalada de 13.000t/dia de moagem de cana, 18.000 scs/dia de 

produção de açúcar e 600 m³/dia de produção de etanol. O layout geral da Unidade sobre 

imagem de satélite é apresentado no Anexo 1.5-1.  

Esta unidade encontra-se no município de Valparaíso, na região Noroeste do Estado de São 

Paulo, distante cerca de 560km da capital e 50km do município de Araçatuba. 

A localização da unidade industrial e das áreas agrícolas de cana de açúcar atuais e futuras 

apresentadas neste estudo podem ser visualizadas no Anexo 1.5-2, e também em maior 

detalhe no Mapa de localização da Unidade e áreas agrícolas sobre carta oficial IBGE em 

escala 1:50.000 apresentada no Anexo 1.5-3. A matrícula atualizada do imóvel onde se 

encontra a planta industrial é apresentada no Anexo 1.5-4. 

As áreas agrícolas definem a Área de Influência Direta – AID desta ampliação. Ressalta-se 

ainda que as áreas agrícolas atuais que abastecem a Unidade Univalem são divididas em 

áreas administradas pelo Grupo COSAN (consideradas próprias e arrendadas) e áreas de 

fornecedores terceiros. Ressalta-se que a Unidade Univalem não possui áreas agrícolas 

próprias. 
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2. Objeto do Licenciamento 

Trata-se da ampliação da capacidade de moagem de cana-de-açúcar e produção de açúcar, 

que envolverá expansão de áreas agrícolas e colheita de cana, contratação de mão-de-obra; 

geração, tratamento e transporte de efluentes; produção de bagaço de cana-de-açúcar, e 

escoamento da produção com incremento do número de viagens e frota de carretas e 

caminhões. 

2.1. O Grupo COSAN S/A e a Unidade Univalem 

O Grupo COSAN é um dos maiores produtores, comercializadores e exportadores de açúcar 

e etanol, além do maior gerador mundial de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-

açúcar. A Companhia detém uma participação aproximada de 10% no mercado brasileiro. 

Foi fundado em 1936, com a construção da Usina Costa Pinto, em Piracicaba (SP) e, a partir 

da década de 80, expandiu-se principalmente através de processos de aquisição de outras 

empresas do setor.  

As usinas do Grupo COSAN se encontram concentradas no Estado de São Paulo, embora 

tenha se iniciado, em 2010, a produção em uma usina no Estado de Goiás e outra no Mato 

Grosso do Sul. 

Para produção de açúcar e etanol a empresa conta com 24 usinas, 4 refinarias e 2 terminais 

portuários, sendo um para o açúcar e um para o etanol. Recentemente, a Companhia passou 

a atuar em dois outros negócios: aquisição de terras agrícolas e distribuição de combustíveis.  

Com a aquisição dos ativos de distribuição de combustíveis e produção e distribuição de 

lubrificantes da Esso no Brasil tornou-se a primeira empresa verticalizada do setor.  

A Unidade Univalem foi criada em 1976 inicialmente para produzir etanol anidro, desde então 

triplicou sua produção e diversificou seu ramo de atuação, passando também a produzir 

açúcar. Foi incorporada pelo Grupo COSAN em 2001 e atualmente é a única unidade da 

Companhia a produzir açúcar orgânico, totalmente isento de qualquer tipo de aditivo químico. 

Este diferencial é reconhecido por sua qualidade com a certificação do Sistema de Gestão da 

Qualidade pela ISO 9001:2000 dos processos de produção de açúcares orgânicos, VHP, 

VVHP e VHP Plus, além do processo de produção de material biológico para combate às 

pragas da cana-de-açúcar. 

O Grupo COSAN acredita no desenvolvimento sustentável e no princípio da melhoria 

contínua. Tanto, que tem buscado alcançar e exceder as melhores práticas para as áreas de 

Qualidade, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Responsabilidade Social. 

Quanto à questão ambiental, o Grupo COSAN adota as normas reconhecidas e aceitas 

internacionalmente de Sistemas de Gestão Ambiental, a NBR ISO 14001. 

2.1.1. Histórico do Licenciamento Ambiental da Unidade Univalem 

Na Tabela 2.1.1-1 a seguir são apresentadas as licenças já obtidas pela Unidade Univalem. 
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Tabela 2.1.1-1 - Relação das licenças da COSAN S/A Açúcar e Álcool - Filial Univalem 

Nº do Processo Nº da Licença 
Data de 
emissão 

Situação 

13/00559/04 
L.O. nº 

13001109 
02/07/2009 

Licença total da Unidade, referente à moagem 
anual de 2.636.375 t de cana-de-açúcar, para 

produção de açúcar e etanol 

13/00536/07 L.I. nº 13001626 08/09/2008 Referente a tanques de armazenamento de etanol 

13/00556/07 L.I. nº 13001633 19/03/2009 
Já solicitada L.O. para 1 Caldeira + Componentes 
e aumento de 180.000 t/safra de capacidade total 

de moagem de cana-de-açúcar. 

13/00502/08 L.I. nº 13001667 13/02/2011 
Referente a nova Oficina automotiva do setor 

Agrícola. 

13/00052/09 
L.P. nº 

13000926 
26/01/2011 

Ampliação de área construída, área ao ar livre e 
equipamentos referentes à 2.447.460 t/safra de 

capacidade total de moagem de cana-de-açúcar. 

13/00120/09 
L.P. nº 

13000928 
13/02/2011 

Referente à ampliação da portaria e de 2.052,95 
m² de área de atividades ao ar livre, sem aumento 

de cana moída nem de produção de etanol ou 
açúcar 

13/00340/09 
Pedido de LP 

em análise 
25/01/2011 

Referente à instalação de estação móvel de 
tratamento de efluentes da Mizumo para 

tratamento do efluente sanitário da Unidade. 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

A Licença Ambiental de Operação – LO nº 13001109 emitida em 02/07/2009 encontra-se no 

Anexo 2.1-1. 

2.2. Caracterização da Ampliação 

A Unidade Univalem tem suas atividades voltadas à produção e ao processamento industrial 

da cana-de-açúcar para obtenção de açúcar e etanol, e geração de energia elétrica em 

sistema de cogeração junto à Barra Bioenergia S/A - filial UTE Univalem. 

O empreendedor pretende ampliar a capacidade de moagem da Unidade Univalem em cerca 

de 900.000 t/safra, totalizando uma capacidade de processamento anual de 3.500.000 

toneladas de cana, com previsão de atingir esta produção na safra de 2012/2013. Esse 

aumento de moagem reverterá numa ampliação da produção de açúcar, sendo necessário 

expandir a área plantada de cana-de-açúcar para atender o aumento produtivo previsto. 

A Unidade Univalem está localizada em área “adequada com limitações ambientais” de 

acordo com o Zoneamento Agroambiental do Estado de São Paulo definido pela Resolução 

SMA 088 de 19 de Dezembro de 2008, que define as diretrizes técnicas para o licenciamento 

de empreendimentos do setor sucroalcooleiro no Estado de São Paulo, e Resolução 

Conjunta SMA/SAA-006 de 24 de setembro de 2009, que altera o Zoneamento Agroambiental 

para o setor sucroalcooleiro.  

A expansão agrícola também ocorrerá sobre áreas “adequadas com limitações ambientais” 

de acordo com o Zoneamento Agroambiental, conforme apresentado no Mapa do Anexo 2.2-

1. Em termos territoriais e de uso do solo, a expansão ocorrerá sobre áreas já antropizadas 

com pastagens e cana-de-açúcar, distribuídas nos municípios de Valparaíso, Bento de Abreu, 
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Lavínia, Guararapes, Flórida Paulista e Rubiácea que já possuem áreas agrícolas destinadas 

à Unidade Univalem, conforme apresentado no Mapa das Áreas de Plantio atuais e futuras 

sobre imagem de satélite no Anexo 2.2-2. 

Além disso, a ampliação da Unidade Univalem e expansão de áreas agrícolas previstas 

encontram-se em conformidade com as legislações municipais aplicáveis ao uso e ocupação 

do solo, conforme demonstram as certidões apresentadas no Anexo 2.2-3, emitidas pelas 

prefeituras dos municípios supracitados e solicitadas em atendimento ao § 1º do Artigo 10 da 

Resolução CONAMA 237 de 19 de dezembro de 1997. Nestas certidões também são 

apresentadas as declarações das prefeituras quanto à ausência de corpo técnico habilitado 

para análise da viabilidade ambiental da ampliação ora proposta, conforme preconiza o artigo 

5º da mesma resolução.  

As instalações da Unidade Univalem possuem área total construída de 35.810,44m², e após a 

ampliação prevista ocupará 43.364,44m². Com a ampliação da Unidade Univalem, serão 

abertos postos de trabalho no período de obras de ampliação. Deve-se ressaltar que a 

sazonalidade das contratações em safra e entressafra é um aspecto inerente ao setor 

sucroalcooleiro e ocorre devido à maior necessidade de pessoas para trabalhar na colheita 

da cana, no período da safra. 

Tabela 2.1.1-1 – Resumo das Ampliações Previstas  

Descrição Safra 2010/2011 Safra 2012/2013 

Capacidade instalada de moagem de cana (t)/safra 2.636.375 3.500.000 

Capacidade instalada de produção de etanol 
(m³)/safra 

135.000 135.000 

Capacidade instalada de produção de açúcar 
(t)/safra 

161.495 253.280 

Área de cana plantada – Próprias, Arrendadas e 
Fornecedores (ha) 

39.897 51.210  

Quantidade de vinhaça (m³)/safra¹ 1.620.000 1.620.000 

Produção Total de bagaço (t)/safra 621.000 857.000 

Área Total (m²) 217.000,00 217.000,00 

Área construída (m²) 35.810,44 43.631,67 

Atividade ao ar livre (m²) 13.956,21 22.028,44 

Área sem atividade disponível ao ar livre (m²) 167.233,35 151.339,89 

Consumo de água (m³)/dia 13.644 13.632 

Quantidade de águas residuais (m³)/dia 1.233 1.480 

Nº de funcionários no 

período de Safra 

Área industrial² 343 350 

Área agrícola 1.655 1.625 

Total 1.998 1.975  

Nº de funcionários no 

período de Entressafra 

Área industrial 266 300 

Área agrícola 961 967  

Total 1.227 1.267 

Funcionários terceirizados da indústria  60 60  

Funcionários terceirizados da agrícola
3
 safra 481 481 

Funcionários terceirizados da agrícola
3 
entressafra 233 233 
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Descrição Safra 2010/2011 Safra 2012/2013 

Funcionários do setor administrativo 112 112 

Dias de safra aproximados
4
 252 225 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

¹ Valor estimado considerando a capacidade instalada de produção de álcool. 

² Em época de produção de açúcar orgânico, há necessidade de um acréscimo de funcionários, 

passando para um total de 409 funcionários. 

³ Valores médios de funcionários terceiros contratados para períodos de safra e de entressafra do ano 

base 2010/2011.  
4
 Dias estimados de safra, não equivale aos dias efetivos de safra pois estes variam de acordo com o 

clima, funcionamento e manutenção de máquinas, entre outros fatores. 

A ampliação da moagem de cana da Unidade Univalem, irá permitir a cogeração energética 

da empresa Barra Bioenergia S/A - filial UTE Univalem. Esta cogeração de energia não é alvo 

deste EIA uma vez que está sendo licenciada pela Barra Bioenergia S/A de forma 

independente através dos Processos CETESB 13/00016/08 e 13/00053/09, para os quais 

foram emitidas respectivamente a Licença Prévia - L.P. nº 13000988 e a Licença de 

Instalação - L.I. nº 13001639 apresentadas no Anexo 2.2-4 e Anexo 2.2-5. 

A instalação de linha de transmissão prevista para atender esta cogeração será de apenas 

2km em extensão, e portanto está dispensada de licenciamento ambiental conforme 

estabelece a Resolução SMA 05/2007, que dispõe sobre procedimentos simplificados para 

licenciamento ambiental de linhas de transmissão. O eventual detalhamento sobre 

implantação de Linhas de Transmissão também deverá ser tratado nos processos de 

licenciamentos referentes à cogeração de energia pela Barra Bioenergia S/A. 
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3. Justificativa do Empreendimento 

3.1. Justificativas Técnicas e Econômicas 

3.1.1. Justificativas quanto ao Setor Sucroenergético 

Nos últimos anos, as questões ambientais e os preços crescentes de combustíveis fósseis 

aumentaram o interesse por parte de muitos países pela utilização de fontes energéticas 

alternativas, como aquelas provenientes de biomassa. Nesta busca por um combustível 

renovável e alternativo, a experiência bem-sucedida do Brasil com o etanol merece 

importante destaque. 

A produção de etanol combustível no Brasil tomou importância após a primeira crise do 

petróleo em 1973, quando o governou iniciou, em 1975, os programas de substituição do 

petróleo por etanol oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou de qualquer outro insumo, 

como o Programa Nacional do Álcool - Proálcool. Nesta época a cana-de-açúcar se destacou 

por apresentar maior retorno para os agricultores por hectare plantado.  

Após a segunda crise do petróleo em 1979, novas medidas para ampliar a produção e o 

consumo de etanol combustível no país foram lançadas, visando reduzir a grande 

dependência das exportações de petróleo à época. Um fato importante para o atual sucesso 

do setor sucroalcooleiro foi a liberalização do mercado de açúcar e etanol na década de 

1990, com a extinção dos controles de produção e preços pelo antigo Instituto do Açúcar e do 

Álcool (IAA), passando seus preços a serem controlados pelas condições de oferta e procura.  

Desde março de 2008 o consumo de etanol superou a gasolina na preferência dos 

consumidores brasileiros, o que tornou o país mundialmente reconhecido como exemplo de 

substituição de petróleo e de combate ao aquecimento global. Hoje, mais de 35 anos depois 

do início do Proálcool, a demanda pelo etanol combustível continua crescente, sustentada 

principalmente pelo aumento da frota de veículos Flex, gerando necessidade de expansão 

dos canaviais para oferecer esse combustível em maiores escalas.  

A manutenção no percentual de etanol misturado à gasolina consumida no Brasil também 

tem firmado a demanda interna pelo etanol. A legislação atual (Lei 8723/03, que trata da 

redução de emissão de poluentes por veículos automotores) prevê um percentual obrigatório 

de 22% de mistura do etanol à gasolina, podendo variar, de acordo com autorização do 

Poder Executivo entre 20 e 25%.  

De maneira geral o crescimento da demanda de etanol está baseado nos seguintes aspectos:  

 Importante fonte de energia renovável, mais competitivo que a gasolina e é 

reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 

(FAO), como uma fonte eficiente de energia renovável, em substituição ao petróleo.  

 Redução das emissões atmosféricas, pois a queima do etanol é mais completa e pela 

sua composição não conter certos poluentes, como o benzeno, que são prejudiciais à 

saúde e ao meio ambiente. 
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 O baixo preço do etanol como combustível e o expressivo crescimento de fabricação 

de automóveis tipo flex. Atualmente o país conta com 90% dos veículos das frotas de 

carros novos com motor flex, sendo 37% da frota total de veículos. 

A situação não é muito diferente no mercado de açúcar, concorrencial com o etanol pela 

mesma matéria prima. O crescimento do consumo mundial, no patamar próximo de 2% ao 

ano já abriria espaços para o aumento da participação brasileira no mercado. Entretanto, a 

ele devem se somar às expectativas de redução da produção na União Européia (ajustes 

tanto em relação à OMC quanto às diretivas do Protocolo de Kyoto), e em outros países que 

estão substituindo a produção de açúcar pela do etanol combustível, sem condições de 

incrementar a produção agrícola.  

Ao mesmo tempo em que o etanol de cana-de-açúcar foi se tornando mundialmente 

reconhecido como fonte de energia natural, limpa e renovável, as usinas produtoras de 

açúcar e etanol brasileiras investiram em desenvolvimento e tecnologia, e foram ganhando 

cada vez mais expressividade na economia do país. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor 

de biocombustível, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem produção voltada 

principalmente ao seu mercado interno, ficando o Brasil com o posto de maior exportador de 

etanol do mundo.  

Além da combinação de fatores edafoclimáticos favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, que 

garantem a posição de líder em produtividade de etanol, o Brasil possui extensão territorial e 

reservas de água que permitem a expansão dessa produção. Para fins de comparação, de 

cada hectare de cana plantada no País produzem-se 6.800 litros de etanol. Nos Estados 

Unidos, o etanol é feito de milho e cada hectare da cultura gera 3.200 litros de etanol - abaixo 

da metade do rendimento brasileiro1.  

Segundo dados da ÚNICA (2010), desde o início da safra 2010/2011 até o início do mês de 

novembro de 2010 a produção de açúcar totalizou 33,02 milhões de toneladas, enquanto a 

de etanol alcançou 24,72 bilhões de litros, o que demonstrou crescimento de 14,04% em 

relação ao mesmo período do ano anterior. Do total produzido de etanol, 17,51 bilhões de 

litros foram de etanol hidratado e 7,21 de etanol anidro. 

Outra vantagem apresentada pelo setor é a cogeração de eletricidade através da biomassa 

(bagaço e a palha da cana), que gera energia para o próprio processo produtivo e, em muitos 

casos, com excedente suficiente para comercialização, tornando o etanol brasileiro ainda 

mais competitivo no mercado. Além da energia elétrica, o setor ainda gera dentre outros: 

plástico biodegradável; açúcar orgânico; cera de cana para uso fitoterápico, médico-

farmacêutico e cosmético; créditos de carbono; levedura para ração animal, entre outros.  

No ano de 2008, calculou-se que o setor sucroenergético obteve Produto Interno Bruto de 

US$ 28,15 bilhões, equivalente a quase 2% do PIB nacional e pagou cerca de R$ 10 bilhões 

em impostos (considerados apenas os impostos sobre o faturamento).  Neste mesmo ano, 

estima-se que o setor tenha empregado 1,28 milhão de pessoas com carteira assinada, 

                                                

1
 http://portalexame.abril.com.br 

http://portalexame.abril.com.br/
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incluindo nestes os empregos gerados no cultivo da cana-de-açúcar, fábricas de açúcar em 

bruto, no refino e moagem de açúcar e na produção de etanol. 

Além disso, o setor representa fomento expressivo ao setor de maquinários e insumos 

agrícolas. No ano de 2008, foi responsável pela compra de 47% dos tratores vendidos com 

potência acima de 200CV e pelo faturamento de US$ 425,7 milhões para as vendas de 

implementos, como arados e pulverizadores. Com a exigência do fim das queimadas da 

palha de cana, a venda de máquinas colhedoras cresceu 52% no ano de 2008, chegando a 

981 unidades, quase dobrando a frota usada nas lavouras.  

Outros setores a serem beneficiados com a ampliação das usinas de cana-de-açúcar no país 

serão os da construção civil, instalações elétricas, equipamentos industriais, serviços de 

montagem e manutenção, e de transporte e distribuição de combustíveis. 

Neste panorama, o Estado de São Paulo tem grande importância nas metas de expansão do 

setor. São Paulo é responsável por 60% da produção nacional de açúcar e etanol, é o Estado 

onde as empresas mais investem na tecnologia da produção de cana, açúcar, etanol e 

derivados. Hoje, mais de cem subprodutos são tirados dessa lavoura e 75% dos produtos do 

setor petroquímico podem ser obtidos pela agroindústria canavieira2.  

Conforme dados disponibilizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) em 11 de novembro de 2010, o país possui 418 fábricas do setor, sendo o Estado de 

São Paulo o que possui mais unidades, com 199 usinas e destilarias instaladas, seguido por 

Minas Gerais, com 44 unidades, e Goiás com 35 unidades. 

Quanto à disponibilidade de áreas de plantio para ampliação da produção de cana-de-açúcar, 

o zoneamento agroambiental elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo mostrou que 

3,9 milhões de hectares são considerados adequados para o cultivo da cana; 8,6 milhões de 

hectares são considerados adequados, mas com limitações ambientais; e 5,5 milhões de 

hectares são áreas adequadas, mas com restrições ambientais. No total somam-se 18 

milhões de hectares de áreas adequadas para o cultivo da cana no território paulista3. 

As áreas com limitações ambientais se referem àquelas com presença de áreas protegidas 

(APAs), de bacias hidrográficas consideradas críticas e das chamadas áreas de 

conectividade identificadas como de média prioridade pelo Biota. Já as áreas com restrições 

ambientais correspondem àquelas bacias hidrográficas em situação muito crítica devido à 

poluição ou superexploração das águas, e regiões onde é alta a prioridade da reconstituição 

dos corredores ou áreas de conectividade da biodiversidade, para evitar o desaparecimento 

das manchas de biomas. 

                                                

2
 www.unicana.com.br 

3
 www.inovacao.unicamp.br 

http://www.unicana.com.br/
http://www.inovacao.unicamp.br/
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3.1.2. Justificativa quanto às Vantagens da Geração de Energia Limpa e 
Renovável 

O Protocolo de Kyoto foi um desdobramento da Convenção do Clima, adotada no ano de 

1992 durante a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, com objetivo 

de impedir, a longo prazo, uma interferência humana perigosa no sistema climático.  

Assinado em 1997, o Protocolo de Kyoto estabelece que os países industrializados devem 

reduzir suas emissões combinadas de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5% 

em relação aos níveis de 1990 até o período entre 2008 e 2012. Para entrar em vigor, o 

Protocolo de Kyoto precisou da assinatura de países que respondessem por 55% dessas 

emissões, entrando em vigor em 16 de fevereiro de 2005, depois que a Rússia o ratificou em 

Novembro de 2004. 

Suas diretrizes podem ser adotadas por países e por empresas, sendo bem acolhido pelos 

países membros da União Européia e pelo Japão, entre os países desenvolvidos. Entre os 

temas do protocolo, está o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), pelo qual um país, 

por meio de suas empresas, pode produzir energia por fontes renováveis em substituição aos 

derivados de petróleo e assim reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, 

transformando cada tonelada de equivalente de CO2 que deixa de ser emitida para a 

atmosfera em créditos de carbono.  

Os compradores de créditos são os países do Anexo I do Protocolo e empresas que 

necessitam reduzir suas emissões. A redução líquida de emissões brasileiras de gases 

causadores do efeito estufa, relacionada ao uso do etanol nos transportes e à substituição de 

óleo combustível por bagaço de cana, é da ordem de 12,7 milhões de toneladas ao ano de 

carbono, ou 46,6 milhões de toneladas ao ano de CO2 - o que faz do País um 'exportador' de 

crédito de carbono. Assim, algumas usinas brasileiras foram procuradas para aderir à 

certificação de crédito de carbono e já têm negócios fechados.  

A cogeração através da queima do bagaço da cana-de-açúcar é reconhecida pela ONU – 

Organização das Nações Unidas como exemplo de energia limpa, assim como a energia 

solar e a eólica. Sendo assim, a venda do crédito de carbono se torna possível com a 

geração de energia a partir do bagaço da cana-de-açúcar. 

De acordo com informações do Projeto BRA/96/G31 – Geração de energia por biomassa de 

bagaço e palha de cana, estima-se que: 

 O aproveitamento da palha e do bagaço para fins energéticos tem um potencial 

de redução de 18% das emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE do Brasil, 

emitidos principalmente pelos meios de transporte e de geração de energia; 

 Uma parte deste carbono é elegível para obtenção de crédito de carbono 

(cogeração). Supondo em cerca de 50% a substituição de termoelétrica a gás, 

pode-se afirmar um mercado de U$ 110 milhões/ano (base U$ 5 /kgCO2 eq); 

 O setor poderá contribuir para a redução de cerca de 44% da emissão de GEE 

Fósseis do mundo. 
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As últimas discussões da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (COP-16), realizada no final de 2010, em Cancun, no México, 

demonstrou o interesse dos países desenvolvidos em continuar discutindo suas metas de 

redução de emissões dos gases que causam o efeito estufa bem como a extensão do 

Protocolo de Kyoto para depois de 2012, quando termina o primeiro período do protocolo. 

Além disso, há interesse na criação de metodologias padrões no âmbito dos Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDLs), o que continuará beneficiando a lucratividade e o 

crescimento do setor sucroenergético. 

3.1.3. Justificativas do Projeto 

Além de permitir o aumento da produção de açúcar, o projeto de ampliação previsto irá 

permitir uma otimização energética da planta e o fechamento total do circuito de águas do 

processo, acarretando na redução de captação de água bruta. 

A ampliação da moagem também permitirá maior geração de energia elétrica, através da 

instalação de novos equipamentos. Esta ampliação da capacidade de cogeração energética, 

incluindo a sua caracterização e os possíveis impactos ambientais decorrentes, estão sendo 

tratados em processo de licenciamento ambiental próprio e separado deste, conforme 

apresentado no item 2.2 anteriormente. 

3.2. Alternativas Técnicas e Locacionais 

A Unidade Univalem encontra-se instalada no município de Valparaíso-SP, na região de 

Araçatuba, tradicional na produção da cana-de-açúcar. Essa região possui características 

edafoclimáticas apropriadas à cultura e processos produtivos e variedades especialmente 

desenvolvidas para a região, o que permite ganhos em produtividade. 

Além disso, as vantagens da infraestrutura de transportes asseguram vantagens logísticas e 

econômicas, contribuindo para a viabilidade do projeto. A localização geográfica e o sistema 

viário favoreceram o desenvolvimento da agroindústria, ao permitirem a ligação com regiões 

produtoras de matérias primas e os grandes mercados consumidores e terminais de 

exportação.  

O projeto de ampliação da Unidade Univalem consiste principalmente na ampliação e 

substituição de equipamentos da usina e expansão de áreas de plantio de cana-de-açúcar. 

Com uma ampliação de aproximadamente 20% em área construída, será possível ampliar em 

33% a capacidade de moagem de cana e cerca de 60% a produção de açúcar. 

Para a expansão agrícola foram selecionadas áreas já alteradas por ação antrópica, que não 

necessitam remoção de vegetação nativa nem implantação de novas vias de acesso. 

Buscou-se selecionar áreas com distâncias economicamente vantajosas em relação à planta 

industrial, também visando trajetos mais curtos e de menor impacto ambiental. 
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4. Aspectos Legais  

4.1. Legislação Ambiental Aplicável 

O levantamento da legislação aplicável, a seguir apresentado, reúne atos normativos sob a 

forma de disposições constitucionais, leis, decretos, resoluções, portarias, deliberações e 

medidas provisórias, coletados em sites da internet oficiais do governo, diários oficiais e 

bibliotecas especializadas, além das normas técnicas pertinentes. 

Os dados levantados possibilitaram a organização de quadros sintéticos em que a legislação 

foi agrupada considerando-se: (i) o âmbito de competência – leis federais e leis estaduais; (ii) 

a hierarquia legal – disposições constitucionais, leis e decretos, resoluções e outros atos; (iii) 

os temas de relevância para o estudo: licenciamento ambiental e aspectos correlatos; 

recursos hídricos; emissão de efluentes líquidos e atmosféricos, qualidade do ar e emissão 

de ruídos; geração, transporte, estocagem e disposição final de resíduos; áreas 

especialmente protegidas, fauna e flora. 

Apresenta-se assim, dois quadros sintéticos por tema, um contendo a legislação federal e 

outro a estadual, elaborados em duas colunas, de forma a indicar os dados da disposição 

normativa (espécie, número e data) e um breve resumo sobre seus aspectos principais 

relacionados ao estudo. 

Quadro 4.1-1 - Legislação e normas aplicáveis. 

LICENCIAMENTO 

Constituição Federal Principais aspectos do texto legal 

Art. 255, parágrafo 1º, inciso IV 

Atribui ao Poder Público o dever de exigir, na forma da lei, a 
realização de estudo de impacto ambiental, previamente à 
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente. 

Legislação federal Principais aspectos do texto legal 

Lei 6.938/81 

Alterações: 

Lei 7.804/89 

Lei 8.028/90 

Lei 9.960/00 

Lei 9.985/00 

Lei 10.165/00 

Lei 11.284/06 

Dispõe sobre a PNMA (Política Nacional do Meio Ambiente), 
princípios e objetivos. Classifica o licenciamento como um dos 
instrumentos da PNMA (art. 9º, IV), atribui ao CONAMA 
competência para definir critérios para o licenciamento (art. 8º, I). 
No art. 10 condiciona a construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades efetiva ou 
potencialmente poluidores ao prévio licenciamento pelo órgão 
estadual competente. 

 

Decreto 99.274/90 
Regulamenta a lei 6.938/81, dispondo sobre critérios e 
procedimentos para o licenciamento ambiental nos artigos 17 a 
22. 
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Lei 9.985/00 

Cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
Determina no artigo 36, compensação ambiental decorrente da 
implantação ou ampliação de empreendimento causador de 
significativo impacto ambiental, em montante não inferior a 0,5% 
do custo total do empreendimento (ou do custo da ampliação). 

Decreto 4.340/02 
Regulamenta artigos da Lei n° 9.985 de 18 de Julho de 2000, 
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC, e dá outras providências. 

Lei 9.605/98 

 

Regulamentação: 

Decreto 3.179/99 (alterado pelo 
decreto 5.523/05) 

Estabelece sanções penais e administrativas para a prática de 
condutas lesivas ao meio ambiente 

Decreto 6.848/09 
Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto n° 4.340 de 22 de 
Agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental. 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Resolução CONAMA 01/86 

Alteração: 

Resolução 11/86 

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório 
de Impacto Ambiental – RIMA. 

Resolução CONAMA 06/86 
Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação de 
pedidos de licenciamento. 

Resolução CONAMA 09/87 Dispõe sobre procedimentos para audiências públicas. 

Resolução CONAMA 237/97 
Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental 
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 

Resolução CONAMA 281/01 
Dispõe sobre os modelos simplificados de publicação dos 
pedidos de licenciamento 

Resolução CONAMA 369/06 

Define as medidas de compensação ambiental em função da 
supressão autorizada de vegetação em APP, nos casos de 
interesse social, utilidade pública ou baixo impacto ambiental 
definidos na própria resolução. 

Resolução CONAMA 371/06 

Estabelece os critérios e procedimentos para o cálculo do grau 
de impacto e para a compensação ambiental decorrente da 
implantação ou ampliação de empreendimento causador de 
significativo impacto ambiental, prevista na lei 9985/00. 

Constituição Estadual Principais aspectos do texto legal 

Art. 192 
Condiciona a instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadoras de significativa degradação do meio ambiente ao 
prévio licenciamento. 

Legislação estadual Principais aspectos do texto legal 

Lei 997/76 

Dispõe sobre controle da poluição do meio ambiente. No artigo 
5º sujeita a licenciamento pelo órgão estadual a instalação, 
construção, ampliação, operação e funcionamento de fontes de 
poluição enumeradas no regulamento da lei. 
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Decreto 8.468/76 (alterado pelos 
decretos 47.397/02, 48.523/04 e 
50.753/06) 

Regulamenta a lei 997/76, em anexo lista as atividades sujeitas 
a licenciamento, tanto para instalação como para ampliação, 
entre elas usinas de açúcar (anexo 5). 

Lei 9.509/97 
Institui a Política Estadual do Meio Ambiente, dispondo sobre 
licenciamento no Capítulo III, artigos 19 a 26. 

Decreto 47.400/02 (alterado pelos 
decretos 48.919/04 e 49.391/05) 

Regulamenta a lei 9.509/97 especificamente quanto ao 
licenciamento, critérios, procedimentos para obtenção e 
renovação das licenças, prazos de validade. 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Portaria DEPRN 10/02 
Especifica a documentação necessária para a instrução dos 
procedimentos de licenciamento ambiental para o emprego de 
fogo como método despalhador e facilitador do corte da cana. 

Resolução SMA 54/04 
Dispõe sobre procedimentos para licenciamento ambiental na 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

Resolução SMA 40/06 

Regula a emissão do Certificado Florestal, a ser emitido pelo 
DEPRN, com a finalidade de atestar a situação regular de uma 
propriedade, empreendimento ou obra em relação à legislação 
florestal. 

Resolução SMA 56/06 

Estabelece a gradação de impacto ambiental para fins de 
cobrança de compensação ambiental decorrente do 
licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental 

Resolução SMA 22/07 

Dispõe sobre a execução do Projeto Ambiental Estratégico 
“Licenciamento Ambiental Unificado”, que visa integrar e unificar 
o licenciamento ambiental no Estado de São Paulo, e altera 
procedimentos para o licenciamento das atividades que 
especifica. 

Resolução SMA 33/07 

Dispõe sobre os limites de propriedade autorizados a proceder a 
queima de palha de cana-de-açúcar, restringindo o 
licenciamento dos empreendimentos sucroalcooleiros que em 
2007 ultrapassarem este valor, exceto se constar no processo 
ausência de queima como prática da pré-colheita. 

Resolução SMA 34/07 
Dispõe sobre a queima de palha de cana-de-açúcar no que se 
refere ao teor de umidade do ar. 

Resolução SMA 42/07 
Institui o Projeto Estratégico Mata Ciliar e dá providências 
correlatas. 

Resolução Conjunta SMA-SAA 
004/08 

Altera o artigo 3º da Resolução Conjunta SMA/SAA nº 01, de 13 
de junho de 2008, que constitui o Grupo Executivo para o 
acompanhamento do Protocolo de Cooperação que estabelece 
ações destinadas a consolidar o desenvolvimento sustentável da 
indústria de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo e dá outras 
providências. 

Resolução SMA 88/08 
Define as diretrizes técnicas para o licenciamento de 
empreendimentos do setor sucroalcooleiro no Estado de São 
Paulo. Revoga a Resolução SMA 67/08 
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Resolução SMA 22/09 

Dispõe sobre a apresentação de certidões municipais de uso e 
ocupação do solo, sobre o exame e manifestação técnica pelas 
Prefeituras Municipais nos processos de licenciamento 
ambiental realizado no âmbito do SEAQUA e sobre a concessão 
de Licença de Operação para empreendimentos existentes e dá 
outras providências. Revoga a Resolução SMA 26/05. 

Resolução Conjunta SMA-SAA 
006/09 

Altera o Zoneamento Agroambiental para o setor sucroalcooleiro 
no Estado de São Paulo. 

Resolução SMA 35/10 

Dispõe sobre procedimentos relativos à suspensão da quiema 
da plaha de cana-de-açúcar ditados pela Lei Estadual n°11.241, 
de 19 de Setembro de 2002, e regulamentada pelo Decreto 
Estadual n°47.700, de 11 de março de 2003. 

Resolução SMA 121/10 
Estabelece critérios e procedimentos para licenciamento 
ambiental prévio de destilarias de etanol e usinas de açúcar, e 
dá outras providências. Revoga a Resolução SMA 42/06. 

RECURSOS HÍDRICOS 

Legislação Federal Principais aspectos do texto legal 

Decreto 24.643/34 

Alteração: Decreto-lei 852/38 – 
Código das Águas 

Classifica as águas de domínio público e disciplina o uso 
conforme os interesses de ordem pública ou privada. 

Decreto 79.367/77 Dispõe sobre normas e padrão de potabilidade das águas. 

Lei 9.433/97 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Define 
princípios e diretrizes de atuação, como o reconhecimento da 
bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
Prevê outorga de uso dos recursos hídricos, respeitando-se o 
uso múltiplo das águas e a classificação dos corpos de água. 

Decreto 5.440/05 

Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de 
qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui 
mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao 
consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Resolução CNRH 12/00 
Estabelece critérios e diretrizes visando o enquadramento de 
corpos de água conforme o Plano de Recursos Hídricos da bacia 
e os Planos Estadual e Nacional de Recursos Hídricos. 

Resolução CNRH 16/01 
Estabelece critérios gerais para a outorga de direito de uso de 
recursos hídricos. 

Resolução CNRH 54/05 
Estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a 
prática de reuso direto não potável de água. 

Resolução CONAMA 357/05 

Alteração: 

Resolução CONAMA 370/06 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes. Revoga a 
Resolução CONAMA 20/86. 

Legislação estadual Principais aspectos do texto legal 

Decreto 10.755/77 
Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores 
na classificação prevista no Decreto n° 8.468/76. 
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Lei 6.134/88 

Regulamentação: Decreto 
32.955/97 

Dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas 
subterrâneas do Estado de São Paulo. 

Lei 9.034/94 Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos – PERH. 

Lei 9.866/97 
Dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação 
das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional 
do Estado de São Paulo. 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Portaria DAEE 717/96 
Estabelece critérios e procedimentos para concessão de outorga 
de uso da água. 

Portaria DAEE 01/98 
Tipifica infrações, estabelece os procedimentos de fiscalização e 
de imposição de penalidade para uso da água e região de 
mananciais em desconformidade à legislação. 

Deliberação CERH 23/98 
Aprova o Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais da 
Região Metropolitana de São Paulo, de que trata a Lei nº 
9866/97 

Resolução Conjunta SMA-SERHS 
1/05 

Regula o Procedimento para o Licenciamento Ambiental 
Integrado às Outorgas de Recursos Hídricos. 

Resolução SMA 14/10 
Define as diretrizes técnicas para o licenciamento de 
empreendimentos em áreas potencialmente críticas para a 
utilização de água subterrânea. 

EMISSÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS E POLUIÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Portaria 323/78 – Ministério do 
Interior 

Proíbe lançamento de vinhoto em coleções de água. 

Portaria 158/80 – Ministério do 
Interior 

Dispõe sobre o lançamento de vinhoto em coleções hídricas e 
sobre efluentes de destilarias e usinas de açúcar. 

Portaria 124/80 – Ministério do 
Interior 

Estabelece normas para localização e construção de instalações 
que armazenem substâncias que possam causar poluição 
hídrica. 

Resolução CONAMA 357/05 
Estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes, 
revogando a Resolução CONAMA 20/86. 

Norma técnica NBR 7229 
Dispõe sobre projeto, construção e operação de sistemas de 
tanques sépticos. 

Norma técnica NBR 13.042 
Caracteriza cargas poluidoras em efluentes líquidos, industriais e 
domésticos. 

Norma técnica NBR 13969 
Estabelece padrões e procedimentos referentes a projeto, 
construção e operação de unidades de tratamento 
complementar e disposição final de efluentes líquidos. 

Legislação estadual Principais aspectos do texto legal 

Lei 997/76 
Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente, trata de 
lançamento de efluentes em água, bem como de padrões de 
emissões atmosféricas para fumaça e material particulado. 

Decreto 8.468/76 
Regulamenta a lei 997/76, estabelece critérios para classificação 
de descargas de efluentes em corpos de água. 
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Lei 5.597/87 

Estabelece normas e diretrizes para o zoneamento industrial, 
tratando inclusive da emissão de ruídos. 

 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Portaria CTSA 01/05 

Dispõe sobre os prazos e procedimentos para 
impermeabilização de tanques de armazenamento de vinhaça e 
de canais mestres ou primários, já instalados, de uso 
permanente para distribuição de vinhaça destinada a aplicação 
no solo. 

Decisão de Diretoria nº 262/2006/C, 
de 22.12.06 - CETESB 

 

Dispõe sobre a homologação da revisão da Norma Técnica 
P4.231 - Vinhaça - Critérios e Procedimentos para Aplicação no 
Solo Agrícola dezembro/2006. 

 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA, QUALIDADE DO AR E EMISSÃO DE RUÍDOS 

Legislação Federal Principais aspectos do texto legal 

Decreto 99.280/90 
Dispõe sobre as substâncias destruidoras da camada de ozônio, 
promulga a Convenção de Viena sobre o assunto. 

Decreto 3.315/00 
Dispõe sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e 
sobre medidas para melhoria da qualidade do ar no âmbito do 
Protocolo de Kyoto. 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Portaria 92/80 - Ministério do 
Interior 

Considera prejudicial à saúde os sons e ruídos que: a) atinjam, 
no ambiente exterior do recinto em que tem origem, nível de som 
de mais de 10  decibéis acima do ruído de fundo existente no 
local, sem tráfego; b) independentemente do ruído de fundo, 
atinjam no ambiente exterior do recinto em que tem origem, mais 
de 70  decibéis durante o dia e 60 decibéis durante a noite; c) 
alcancem no interior do recinto em que são produzidos, níveis de 
som superiores aos aceitáveis pela Norma NB-96 da ABNT, ou 
das que lhes sucederem. 

Resolução CONAMA 05/89 

Instituiu o PRONAR Programa Nacional de Controle da 
Qualidade do Ar, define as diretrizes para prevenção e 
gerenciamento. Entre outros, constituem o PRONAR: o 
PRONACOP - Programa Nacional de Controle da Poluição 
Industrial, o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade do 
Ar, o Programa Nacional de Inventário de Fontes Poluidoras do 
Ar e os Programas Estaduais de Controle da Poluição do Ar. 

Resolução CONAMA 01/90 
Dispõe sobre a emissão de ruídos em decorrência de quaisquer 
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, 
determinando padrões, critérios e diretrizes. 

Resolução CONAMA 03/90 
Dispõe sobre a qualidade do ar, define padrões de emissão de 
poluentes. 

Resolução CONAMA 08/90 
Define em nível nacional os limites máximos de emissão de 
poluentes no ar, inclusive no que diz respeito a fontes fixas. 

Resolução CONAMA 242/98 Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 
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Resolução CONAMA 267/00 
Dispõe sobre as substâncias que atuam de forma prejudicial na 
camada de ozônio. 

Resolução CONAMA 313/02 

Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 
Industriais.  

Revoga a Resolução CONAMA 06/88. 

Resolução CONAMA 382/06 
Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 
atmosféricos para fontes fixas. 

Norma técnica NBR 10.151 Estabelece os métodos de medição de ruídos. 

Norma técnica NBR 10.152 
Estabelece níveis para conforto acústico em áreas residenciais, 
comerciais e de serviços. 

Norma técnica NBR 13.969 
Estabelece padrões e procedimentos referentes a projeto, 
construção e operação de unidades de tratamento 
complementar e disposição final de efluentes líquidos. 

Norma técnica NBR 9.999 e 10.400 
Estabelece normas para medição de ruídos em máquinas 
agrícolas. 

Legislação estadual Principais aspectos do texto legal 

Lei 997/76 
Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente, trata de 
lançamento de efluentes em água, bem como de padrões de 
emissões atmosféricas para fumaça e material particulado. 

Lei 5.597/87 
Estabelece normas e diretrizes para o zoneamento industrial, 
tratando inclusive da emissão de ruídos. 

Decreto Estadual 48.523/04 

Introduz alterações no Regulamento da Lei nº 997, de 31 de 
maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8.468, de 8 de 
setembro de 1976 e suas alterações posteriores, que dispõe 
sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente e 
dá providências correlatas. 

Decreto Estadual 50.753/06  

Decreto Estadual 52.469/07 

Altera a redação de dispositivos do Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe sobre o 
controle da poluição do meio ambiente, confere nova redação ao 
artigo 6º do Decreto nº 50.753, de 28 de abril de 2006, e dá 
providências correlatas. Revoga os incisos II, III e V do artigo 1º 
e o artigo 2º do Decreto nº 50.753, de 28 de abril de 2006. 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Norma CETESB l 11.034 
Fixa o procedimento para medir, corrigir e analisar dados de 
níveis acústicos e estabelece padrões aceitáveis para recintos 
internos. 

GERAÇÃO, TRANSPORTE, ESTOCAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

Legislação federal Principais aspectos do texto legal 

Decreto 50.877/61 
Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas 
águas interiores ou litorâneas do País e dá outras providências. 
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Lei 7.802/89 

Alteração: 

Lei 9.974/00 

 

Regulamentação: 

Decreto 98.816/90, alterado pelos 
decretos 3.550/00 e 3.694/00 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação de agrotóxicos, seus 
componentes e afins. 

Lei 12.300/06 
Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define 
princípios e diretrizes. 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Resolução CONAMA 23/96 
(alterada pelas Resoluções 235/97 
e 244/98) 

Regulamenta a importação e o uso de produtos perigosos. 

Resolução CONAMA 313/02 
Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 
Industriais. 

Resolução ANTT 420/04 
Aprova as instruções Complementares ao Regulamento do 
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. 

Resolução CONAMA 362/05 Dispõe sobre destinação final de óleo lubrificante. 

Norma técnica NBR 7.503 
Estabelece as características, dimensões e define o 
preenchimento de ficha de emergência e envelope para o 
transporte terrestre de produtos perigosos. 

Norma técnica NBR 7.500 

Estabelece padrões de símbolos aplicáveis no 
acondicionamento e embalagem de produtos, indicando os 
cuidados no manuseio, transporte e armazenamento de acordo 
com a carga. 

Norma técnica NBR 1.007 Lista os resíduos considerados perigosos. 

Norma técnica NBR 10.004 
Estabelece a classificação dos resíduos sólidos, listando aqueles 
considerados perigosos. 

Norma técnica NBR 13.221 Dispõe e regula o transporte de resíduos sólidos. 

Legislação estadual Principais aspectos do texto legal 

Decreto 8.486/76 
Regulamenta a lei 997/76 e condiciona a disposição de resíduos 
à aprovação da Cetesb. 

Decreto 44.038/99 

Regulamento que fixas os procedimentos para cadastramento e 
fiscalização do suo, aplicação, distribuição e comercialização de 
produtos agrotóxicos, seus componentes e afins no Estado de 
São Paulo. 

Lei 9.974/00 

 

Regulamentação: 

Decreto 4.074/02 

Disciplina o uso, comercialização, armazenamento e destinação 
final das embalagens de agrotóxicos. 

Lei 12.300/06 Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Resolução SMA 07/06 
Dispõe sobre o licenciamento prévio de unidades para 
recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. 
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ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS, FAUNA E FLORA 

Legislação federal Principais aspectos do texto legal 

Lei 4.771/65 – Código Florestal 

Alterações: 

Lei 7.511/86 

Lei 11.284/06 

Lei 7.803/89 

MP 2.166-67/01 

Conceitua e define as áreas de preservação permanente e 
reserva legal em território nacional, estabelecendo as condições 
e restrições de uso e supressão de vegetação. Define medidas 
de proteção das áreas que especifica, bem como medidas de 
recuperação de áreas degradadas. Tipifica casos de infração 
ambiental e estabelece as penalidades cabíveis. 

Lei 5.197/67 

Alterações: 

Lei 7.584/87 

Lei 7.653/88 

Lei 7.679/88 

Regulamentação: 

Decreto 97.633/89 

Dispõe sobre proteção à fauna, assegurando a reprodutividade e 
a integridade das espécies, além de proibir perseguição, 
destruição, caça, apanha e também qualquer forma de tortura ou 
crueldade que ponha em risco ou ameaça de extinção as 
espécies animais. 

Decreto-lei 54/75 (promulgado pelo 
decreto 76.623/75) 

Ratifica a Convenção Internacional de Espécies Ameaçadas 
(CITES). 

Lei 8.171/91 

Alteração: MP 1.736/98 

Dispõe sobre a política agrícola, conservação do solo, combate 
à erosão e preservação da cobertura vegetal. 

Decreto 2.519/98 
Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada 
no país pelo Decreto-lei 02/94. 

Lei 9.985/00 

 
Regulamentada pelo Decreto 
4.340/02 

Criou o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação. Define as categorias das Unidades de 
Conservação conforme o uso, estabelecendo: critérios e 
procedimentos para criação, implantação e gestão; mecanismos 
e procedimentos para fiscalização sobre o uso dos atributos 
naturais conforme os respectivos planos de manejo (incentivos 
isenções e penalidades). Dispõe também sobre Reserva da 
Biosfera. 

Decreto 3.420/00 
Cria o Programa Nacional de Florestas, com o fim de propor o 
uso sustentável, a conservação e a recuperação de florestas e 
respectivos atributos naturais. 

Decreto 4.339/02 
Dispõe sobre a Política Nacional de Biodiversidade, definindo 
suas diretrizes, princípios e componentes do programa quanto a 
uso e conservação dos recursos naturais. 

Lei 11.284/06 

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para produção 
sustentável, mediante licitação e concessão florestal, 
privilegiando as comunidades indígenas e tradicionais. Cria o 
Serviço Florestal Brasileiro e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal (FNDF). 

Decreto 5.758/06 

Instituiu o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – 
PNAP, tendo em vista o desenvolvimento de estratégias para 
estabelecer sistema abrangente de áreas protegidas, 
ecologicamente representativo e efetivamente manejado, 
integrado a paisagens terrestres e marinhas mais amplas até 
2015.  
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Lei 11.428/06 
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
Bioma Mata Atlântica. 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Resolução CONAMA 10/88 Dispõe sobre a regulamentação das APAs. 

Resolução CONAMA 12/89 
Dispõe sobre a proibição de atividades em Área de Relevante 
Interesse Ecológico que afetem o ecossistema. Revoga a 
Resolução CONAMA 02/88. 

Resolução CONAMA 13/90 
Dispõe sobre a proteção de área circundante, num raio de 10 
(dez) quilômetros, das Unidades de Conservação. 

Resolução CONAMA 09/96 
Estabelece corredor de vegetação, especialmente protegido, a 
área de trânsito da fauna. 

Instrução Normativa MMA 03/03 

Promulga a lista oficial das Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçadas de Extinção. Revogou as Portarias 1.522, de 19 de 
dezembro de 1989, 06-N, de 15 de janeiro de 1992, 37-N, de 3 
de abril de 1992 e 62, de 17 de junho de 1997. 

Instrução Normativa MMA 05/04 
Promulga lista das Espécies de Invertebrados Aquáticos e 
Peixes Ameaçados de Extinção e Espécies Sobreexplotadas ou 
Ameaçadas de Sobreexplotação. 

Instrução Normativa MMA 06/08 
Promulga a lista oficial das Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção. Revoga a Portaria Normativa IBAMA 
37-N/92. 

Resolução CONAMA 369/06 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 
intervenção ou supressão de vegetação em Área de 
Preservação Permanente – APP. 

Resolução CONAMA 371/06 

Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, 
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos 
advindos de compensação ambiental, conforme a Lei no 
9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza-SNUC. 

 

Legislação estadual Principais aspectos do texto legal 

Lei 6.884/62 
Dispõe sobre parques, florestas estaduais e monumentos 
naturais. 

Lei 6.171/88 

Alteração: 

Lei 8.421/93 

Lei 11.970/05 

 

Regulamentação: 

Decretos 41.719/97, 44.884/00, 
45.273/00 

Dispõe sobre o uso, conservação e preservação do solo 
agrícola, condicionando sua exploração à: conservação das 
águas; controle de erosão; prevenção a processos de 
desertificação e assoreamento dos cursos de água e bacias de 
acumulação; evitar práticas de queimadas e desmatamentos em 
áreas impróprias para as práticas agrícolas; recuperação e 
melhoria das características físicas, químicas e biológicas do 
solo; adequação de canais de irrigação, barragens, etc. 
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Lei 9.989/98 

Estabelece a obrigatoriedade de recomposição florestal, pelos 
proprietários, nas áreas situadas ao longo dos rios e demais 
cursos d'água, ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d'água 
naturais e artificiais, bem como nas nascentes e nos chamados 
"olhos d'água", obedecida as larguras mínimas, em 

faixa marginal, que especifica. 

Decreto 42.838/98 
Declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção e 
as provavelmente ameaçadas de extinção no Estado de São 
Paulo. 

Lei 10.547/00 

Regulamentação: 

Decreto 45.869/01 

Define procedimentos, proibições, estabelece regras de 
execução e medidas de precaução a serem obedecidas quando 
do emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris e florestais. 

Lei 10.780/00 

Condiciona a exploração, supressão, utilização, consumo e 
transformação de produtos e subprodutos florestais à obrigatória 
reposição florestal, que deverá ser calculada sobre o volume dos 
produtos ou subprodutos utilizados, conforme as características 
de cada caso, através de plantio com recursos próprios na forma 
estabelecida pelo órgão ambiental, ou através do recolhimento 
de valor/árvore a uma associação de reposição florestal. Obriga 
ainda o registro da pessoa física ou jurídica em órgão ambiental. 

Lei 11.241/02 

Regulamentação: Decreto 
47.700/03 (alterado pelo decreto 
49.446/05) 

Dispõe sobre a eliminação gradativa da queima da palha de e 
cana-de-açúcar 

Lei 11.977/05 
Institui o Código de Proteção aos Animais do Estado de São 
Paulo. 

Decreto 49.566/05 

Dispõe sobre a intervenção de baixo impacto ambiental em 
áreas consideradas de preservação permanente pelo Código 
Florestal, tipificando os casos e os procedimentos para 
autorização da intervenção. 

Decreto 49.273/05 
Institui o Programa de Recuperação de Zonas Ciliares do Estado 
de São Paulo 

Decreto 50.889/06 
Dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução da 
regeneração natural e compensação da área de Reserva Legal 
de imóveis rurais no Estado de São Paulo 

Resoluções e outros atos Principais aspectos do texto legal 

Resolução conjunta SMA e IBAMA-
SUPES/SP 04/93 

 

Alteração: Resolução conjunta 
SMA/IBAMA-SUPES 04/96 

Dispõe sobre a reposição florestal obrigatória em função do 
consumo, utilização, supressão ou exploração de produtos e 
subprodutos florestais. 

Resolução conjunta IBAMA e SMA 
01/94 

 

Define vegetação primária e secundária nos estágios pioneiro, 
inicial, médio e avançado de regeneração. 

Portaria DEPRN 33/95 (alterada 
pela Portaria DEPRN 53/00) 

Disciplina os procedimentos para autorização do corte de 
árvores isoladas. 
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Resolução SMA 48/04 
Lista oficial das espécies da flora estadual ameaçadas de 
extinção, seguindo recomendação do Instituto de Botânica de 
São Paulo. 

Resolução SMA 12/05 

Aprova as instruções para os procedimentos de requerimento e 
comunicação prévia de queima controlada da palha da cana-de-
açúcar, nos termos da Lei 11.241/02 e dos Decretos 47.700/03 e 
49.391/05 

Resolução SMA 18/05 
Estabelece normas para a recuperação de áreas degradadas 
localizadas nas Microbacias Hidrográficas abrangidas pelo 
Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. 

Resolução SMA 18/07 
Disciplina procedimentos para a autorização de supressão de 
exemplares arbóreos nativos isolados. 

Resolução SMA 08/08 
Fixa a orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas 
degradadas e dá providências correlatas. Revoga a Resolução 
SMA 58/06. 

Resolução SMA 85/08 

Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação 
ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para 
supressão de vegetação nativa no Estado de São Paulo. Revoga 
a Resolução SMA 15/08. 

Resolução SMA 11/10 

Dispõe sobre os procedimentos relativos à suspensão da 
queima da palha de cana-de-açúcar ditados pela Lei Estadual nº 
11.241, de 19 de setembro de 2002, e regulamentada pelo 
Decreto Estadual nº 47.700, de 11 de março de 2003. 

Resolução SMA 39/10 
Define procedimentos específicos para instituição, compensação 
ou recomposição de reserva florestal, para fins de licenciamento 
ambiental, nos casos em que especifica. 

Elaborado por Arcadis Tetraplan 
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5. Caracterização do Empreendimento 

5.1. Obras de Ampliação do Empreendimento 

As obras de ampliação da operação da Unidade Univalem caracterizam-se, em linhas gerais, 

pelas instalações dos novos equipamentos, ampliação de áreas construídas e ao ar livre e 

ampliação de áreas agrícolas, conforme será descrito nos itens a seguir.  

Os layouts da Unidade com as estruturas atualmente licenciadas e instaladas, e aquelas 

futuras e alvo deste processo de licenciamento são apresentados nas plantas do Anexo 5.1-1 

(situação atual) e Anexo 5.1-2 (situação futura). As estruturas demarcadas em laranja nas 

plantas referem-se à cogeração de energia e, portanto não serão abordadas neste estudo 

conforme justificado no item anterior.  

5.1.1. Mão de Obra Necessária 

A estimativa de mão de obra necessária para a implantação das obras previstas para 

ampliação da Unidade será em torno de 397 funcionários, no pico de contratação, conforme 

apresentado na Tabela 5.1-1.  

A mão de obra será selecionada e contratada pela própria Unidade Univalem, e a empresa 

Poyry Engenharia, que já atua nas obras de ampliação da cogeração na Barra Bioenergia 

S/A - filial UTE Univalem, será responsável pelo gerenciamento da montagem e segurança 

dos funcionários. 

Quanto aos funcionários, existem procedimentos e documentações pertinentes a cada 

função. Antes de iniciar suas atividades, todos os novos contratados passam por período de 

integração, que envolve treinamentos em segurança e meio ambiente, entre outros 

específicos para cada função. 

Ressalte-se que serão atendidas as normas NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

na Indústria da Construção e NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho, ambas da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.  

A Unidade Univalem possui alojamento apenas para os funcionários temporários que 

trabalham na colheita da cana-de-açúcar, sendo que os funcionários contratados para as 

obras de ampliação ficarão hospedados em casas e hotéis localizados na cidade de 

Valparaíso e cidades vizinhas. A locomoção destes funcionários será feita por ônibus 

alugados, os quais serão vistoriados periodicamente.  
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Tabela 5.1-1 – Mão de obra prevista para as obras de ampliação de moagem. 

Função do trabalhador 
Equipe necessária (pico do trabalho) 

2011 2012 

Gerenciamento e Engenharia - POYRY  17 17 

Montagem de equipamentos Caldeirados - GBA 60 30 

Estrutura Metálica - Fabricação e Montagem  
(Fase I - Filtro prensa e Xarope / Cozedor massa B / 
Centrífuga massa A / Centrífuga de massa A – Passaúra) 

40 0 

Estrutura Metálica - Fabricação e Montagem  
(Fase II - Reboilers / Secador / Torre Resf. / Evaporadores / 
Aquecedores / Decantador) 

40 0 

Montagem Eletromecânica  
(Fase I - Filtro prensa / Centrífuga massa A / Cozedor, 
cristalizador e crentrífugas massa B e Filtro de Xarope) 

70 0 

Montagem Eletromecânica  
(Fase II - Reboilers / Secador / Torre Resf. / Evaporadores / 
Aquecedores / Decantador / Centrífugas / Cozedores / 
Cristalizadores) 

120 120 

Construção e Montagem do Central de Operações Industriais 50 50 

Total 397 217 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

5.1.2. Transporte e Recepção de Cargas 

A empresa responsável pelas obras, Poyry Engenharia, possui procedimentos específicos 

para acesso e descarga de cargas especiais na Unidade e realiza fiscalização das empresas 

terceiras que descarregam os materiais no local.  

O fornecimento de concreto, argamassa e britamento serão terceirizados, sendo estes 

entregues para a pronta utilização, não havendo áreas próprias para mistura ou britamento 

de materiais nos limites da Unidade. A recepção destes materiais ocorrerá em área reservada 

no canteiro de obras, devidamente protegida por cobertura e piso impermeabilizado evitando-

se a ação de intempéries e/ou impactos causados por derrames e vazamentos.  

Os materiais metálicos, elétricos e demais materiais que necessitarem ser armazenados 

durante as obras serão recepcionados por profissionais qualificados e encaminhados ao 

almoxarifado provisório de projetos. 

Os equipamentos são recebidos diretamente para pronta instalação e são transportados por 

empresas qualificadas que cumprem as legislações vigentes para o transporte viário. 

Eventualmente, pode ser necessário que alguns equipamentos permaneçam no almoxarifado 

provisório até sua instalação. 

5.1.3. Infraestrutura básica 

Durante o período de obras, a mão de obra excedente será atendida pela infraestrutura 

básica da própria Unidade, como ambulatório, distribuição de água, energia e coleta de lixo. 
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Também deverão ser aproveitadas algumas estruturas provisórias já instaladas em razão das 

obras de ampliação da cogeração, como refeitório, escritório e almoxarifado de materiais. 

Atualmente já existem contêineres de empresas terceiras instalados na Unidade, devido às 

obras de ampliação da Cogeração. Para a ampliação da moagem, serão seguidos os 

mesmos moldes, utilizando-se contêineres habitáveis para escritórios e sanitários. 

A infraestrutura provisória necessária para atender a mão-de-obra excedente do período de 

obras é apresentada na Tabela 5.1-2 a seguir.  

Tabela 5.1-2 – Infraestrutura básica para obras. 

Estrutura 
Áreas construídas 

(m
2
) 

Áreas de atividade 
ao ar livre (m

2
) 

Almoxarifado provisório para empreiteira 2.770,00 - 

Canteiro de obras / almoxarifado para empresa de 
construção civil 

- 3.680,00 

Almoxarifado provisório 900,00 - 

Escritório de Apoio (Promon) 184,35 - 

Canteiro de obras / almoxarifado para subestação - 888,00 

Restaurante provisório 477,24 - 

Almoxarifado provisório da Promon 847,00 - 

Sanitários 90,00 - 

Canteiro de obras da empreiteira (ativa)   735,00 

Canteiro de obras da empreiteira (HPB-Simisa) - 240,00 

Escritório Provisório (Passaúra) 156,87 - 

Ferramentaria provisória (Passaúra) 146,18 - 

Almoxarifado provisório (Passaúra) 228,42 - 

Sanitário provisório (Passaúra) 49,88 - 

Total 5.849,94 5.543,00 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

Não haverá necessidade de movimentação de volumes consideráveis de terra no site da 

Unidade uma vez que as ampliações e instalações dos novos equipamentos serão 

executadas em infraestrutura já existente. Eventuais volumes de terra retirados serão 

aproveitados nas demais atividades da planta industrial para pequenos reaterros de bases de 

equipamentos, correção do sistema viário, entre outros. 

Os canteiros, almoxarifados e demais estruturas serão instalados dentro dos limites da 

propriedade da Unidade Univalem, sendo a sua localização e dimensionamento 

apresentados na planta de Layout Geral da situação futura, Anexo 5.1-2.  

Os sanitários provisórios instalados em contêineres terão ligação com a rede de esgoto da 

Unidade, sendo seus efluentes conduzidos às fossas sépticas da empresa, e furutamente 

para a estação de tratamento compacta Mizumo, quando esta for licenciada e instalada 
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durante o período de obras. A água consumida durante as obras será proveniente das 

captações licenciadas, conforme descrito no item 5.2.4 adiante. 

Quanto aos resíduos gerados devido às obras de ampliação, estes seguirão as etapas de 

gerenciamento, conforme sua classificação estipulada na Resolução CONAMA 307/02. A 

estimativa de resíduos a serem gerados em razão das obras é apresentada na Tabela 5.1-3. 

Tabela 5.1-3 – Estimativa de Geração de Resíduos sólidos devido às obras de Ampliação. 

Resíduo 2010/2011 2012/2013 

Sucatas (materias de aço carbono, aço inox, ferro fundido) (t) 90 65 

Madeira em geral (m³) 20 13 

Resíduos de concreto (m³) 245 90 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

Quanto aos demais resíduos sólidos gerados durante este período de obras, como os 

provenientes do serviço de atendimento à saúde, restos de alimento e manutenções 

mecânicas, esses serão absorvidos pelo sistema de gerenciamento já existente, conforme 

abordado nesse estudo. 

5.1.4. Cronograma da Implantação de Novos Equipamentos 

As atividades a serem desenvolvidas para a ampliação prevista estão detalhadas no 

cronograma a seguir da Tabela 5.1-4. É importante destacar que o início das obras para 

ampliação pode variar de acordo com a emissão da licença ambiental do empreendimento. 
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Tabela 5.1-4 - Cronograma Geral de Implantação de Novos Equipamentos 

Projetos/Etapas 
Duração 

(dias) 
Início Término 

2010 2011 2012 

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Fase de projeto              

Projeto detalhado 225 21/10/2010 31/08/2011                     

Cotação e aquisição de equipamentos 320 21/10/2010 11/01/2012                     

Cotação e contratação para construção civil e montagem 
eletromecânica 

240 03/02/2011 04/01/2012                     

Cotação e aquisição de materiais (elétr., instrum., 
tubulação e estrutura metálica) 

285 03/02/2011 07/03/2012                     

Fase de instalação/ampliação              

4 Aquecedores 80 05/01/2012 25/04/2012                     

1 Decantador 80 05/01/2012 25/04/2012                     

1 Filtro Prensa 80 05/01/2012 25/04/2012                     

1 Regenerador de Caldo 80 05/01/2012 25/04/2012                     

2 Peneiras estáticas 80 05/01/2012 25/04/2012                     

2 Conjuntos Multi Reboiler 80 05/01/2012 25/04/2012                     

2 Evaporadores Tipo Roberts 80 05/01/2012 25/04/2012                     

1 Cozedor de 800 HL vertical 80 05/01/2012 25/04/2012                     

1 Cozedor Contínuo de 2.000 HL horizontal 80 05/01/2012 25/04/2012                     

1 Sementeira 80 05/01/2012 25/04/2012                     

2 Cristalizadores 80 05/01/2012 25/04/2012                     

3 Centrífugas massa A 80 05/01/2012 25/04/2012                     

2/3 Centrífugas Massa B 80 05/01/2012 25/04/2012                     

1 Secador 80 05/01/2012 25/04/2012                     

1 Sistema de Transporte 80 05/01/2012 25/04/2012                     

1 Filtro Xarope 80 05/01/2012 25/04/2012                     
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Projetos/Etapas 
Duração 

(dias) 
Início Término 

2010 2011 2012 

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

2 Torres de resfriamento 80 05/01/2012 25/04/2012                     

Ampliação da capacidade de moagem 80 05/01/2012 25/04/2012                     

Redução do consumo de vapor 80 05/01/2012 25/04/2012                     

Início da operação 0 25/04/2012 25/04/2012                     

 Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 
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5.2. Operação do Empreendimento 

Os tópicos a seguir, apresentarão as atividades de operação atuais e futuras do 

empreendimento, em suas devidas proporções, considerando a capacidade instalada atual 

de moagem de 2.636.375 toneladas de cana, e a capacidade de moagem de 3.500.000 t de 

cana para safra 2012/2013. 

5.2.1. Produção Agrícola 

5.2.1.1. Ampliação das Lavouras de Cana-de-Açúcar 

Os plantios de cana-de-açúcar, considerando-se a capacidade de moagem atualmente 

licenciada, compreendem uma área total de 39.897 ha, distribuídos em áreas próprias e 

arrendadas do Grupo COSAN e áreas de fornecedores terceiros nos municípios inseridos na 

Área de Influência Direta – AID desta ampliação, que será apresentada e detalhada no 

Volume II deste EIA. Com a ampliação pretendida, a lavoura canavieira que abastece a 

Unidade passará para uma área de 51.210 ha na safra 2012/2013. 

A Tabela 5.2.1-1 a seguir apresenta a quantificação de áreas agrícolas que abastecem a 

Unidade Univalem no cenário atual licenciado, e futuro após expansão pretendida.  

Tabela 5.2.1-1 – Áreas agricolas que abastecem a Unidade Univalem.  

Áreas agrícolas 

Safra 2010/2011 Expansão Safra 2012/2013 

Áreas 
disponíveis 
para plantio 

(ha) 

Capacidade 
instalada de 
moagem (t) 

% Área (ha) 

Áreas 
disponíveis 
para plantio 

(ha) 

Capacidade 
instalada de 
moagem (t) 

% 

Administradas 
pelo Grupo 
COSAN (próprias 
e arrendadas) 

24.098 1.592.371 60,4 5.270 30.965 2.116.335 60,5 

Fornecedores 15.799 1.044.005 39,6 6.043 20.245 1.383.665 39,5 

Total 39.897 2.636.375 100 11.313 51.210 3.500.000 100 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

A expansão das áreas agrícolas ocorrerá sobre áreas “adequadas com limitações ambientais” 

de acordo com o Zoneamento Agroambiental, conforme apresentado no Mapa do Anexo 2.2-

1. As áreas agrícolas atuais e futuras para abastecimento da Unidade Univalem também são 

apresentadas sobre imagem de satélite no Mapa do Anexo 2.2-2.  Cabe ressaltar que nem 

todas as áreas agrícolas disponíveis para o plantio são utilizadas para produção e colheita 

em uma mesma safra. Algumas áreas são destinadas ao plantio de mudas, à reforma ou à 

expansão da cultura, por exemplo, como será melhor descrito nos itens a seguir. 

A localização das áreas agrícolas de e cana-de-açúcar atuais e futuras apresentadas neste 

estudo podem ser visualizadas no Mapa de localização da Unidade e áreas agrícolas sobre 

carta oficial IBGE em escala 1:50.000 apresentada no Anexo 1.5-3, conforme citado 

anteriormente. 
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As áreas de expansão dos cultivos, objeto desse EIA, terão colheita mecanizada, 

dispensando o uso do fogo como método de despalha em pré-colheita, respeitando as 

determinações da Resolução SMA 33/07.  

A Unidade Univalem já firmou Termo de Compromisso de Instituição e Recomposição de 

Reserva Legal junto à CETESB, conforme TCIRC-RL n. 39.902/2010 apresentado no Anexo 

5.1-3, que prevê a recuperação de 7,128ha, equivalente a 20% da área da propriedade em 

que a Usina está inserida, com prazo de cumprimento do termo previsto para maio de 2012. 

5.2.1.2. Operações Agrícolas nas Lavouras de Cana-de-Açúcar 

Dentre os processos que constituem os sistemas de produção da cana-de-açúcar, as 

operações agrícolas são de extrema importância para o êxito produtivo e econômico da 

Unidade. As operações agrícolas acontecem durante todo o ciclo de produção da cana-de-

açúcar, estendendo desde as práticas de preparo do solo e produção de mudas até as 

operações de corte, carregamento e transporte da cana colhida.   

Os tratos culturais são feitos respeitando-se as particularidades de cada modalidade de 

plantio, cultura convencional e orgânica, conforme apresentado a seguir. 

No modelo de produção convencional atual, as operações agrícolas são organizadas nas 

seguintes etapas:  

A) Produção e formação de mudas 

As áreas a serem plantadas são definidas com pelo menos uma safra de antecedência, 

quando também são definidas as variedades que serão plantadas. Com esta antecedência é 

possível fazer os viveiros de mudas de cana nas áreas que serão plantadas, facilitando a 

logística de transporte e de plantio das mudas. Do ponto de vista de sanidade das mudas de 

cana, os viveiros são conduzidos para serem colhidos com 6 a 13 meses, onde é feito o 

“rouguing” visando eliminar plantas doentes ou de outras variedades. 

B) Preparo e conservação do solo 

 Levantamento Topográfico 

Etapa em que se determina a área de plantio e quando são localizados os carreadores, as 

vias de acesso e terraços, os tipos e o dimensionamento dos terraços, as áreas de APP e 

árvores isoladas, as redes elétricas existentes, eventuais impedimentos à mecanização e 

retificação das áreas de reforma. 

 

 Sistematização 

Consiste na limpeza da área, correção de erosões e retirada das cercas. 

 

 Abertura de Carreadores e Terraceamento 

Carreadores e estradas são feitos com tratores de esteira e motoniveladoras, escavadoras 

hidráulicas, tendo como função, além do transporte, contenção de escorrimentos de água e 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA-  Univalem  

Volume I 

ARCADIS Tetraplan 35 

divisão de bacias de captação. Nos carreadores profundos ou em erosões do tipo sulco, a 

camada arável do solo é afastada e o seu nível é elevado em aproximadamente 50 cm, 

posteriormente retornando-a para condição original.  

Terraços são construídos com escavadora hidráulica ou pá carregadora e motoniveladora e 

servem especialmente para conter os excessos de água que o solo não consegue absorver e 

que geram fluxo de água. Nas áreas mecanizáveis, é executado terraço embutido de base 

invertida, e nas demais áreas forma-se terraço embutido normal. Procede-se aplicação de 

torta de filtro nas áreas raspadas. Utiliza-se DV de 6 metros para áreas com até 10% de 

declividade, de 5 metros para as demais declividades com Latossolos, e de 4 metros para os 

demais tipos de solo.  

 

 Aplicação de Corretivos 

As incorporações de calcário e fosfato podem ser realizadas de forma simultânea. São 

reaplicados corretivos em áreas raspadas, aplicando-se 1,5 dose quando se utiliza o arado. 

Em áreas de expansão agrícola efetua-se a gradagem antes da aplicação de corretivos 

sempre que houver impedimento do trânsito de tratores. 

A operação de aplicação de corretivos no solo visa melhorar suas propriedades químicas e 

ocorre a partir do segundo corte da cana (podendo chegar até o sétimo corte em alguns 

casos). Esta atividade é realizada com distribuidor mecânico conforme apresentado na Foto 

1. 

 

Foto 1 – Aplicador mecânico de corretivos 

 

 Aplicação de corretivos na cana soca 

Calagem: Feita após os cortes pares, ou seja, 2º, 4º, etc. 

Gessagem: Feita após os cortes pares, ou seja, 2º, 4º, etc. 
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Fosfatagem: Feita após o 2º corte, quando o teor de fósforo (P) na análise for inferior ou 

igual a 15 mg/dm³. 

Todas as dosagens de corretivos são embasadas em análises de solo e respeitam as 

recomendações agronômicas para cada área. Os corretivos utilizados nas áreas de cultivo de 

cana do Grupo COSAN que abastecem a Unidade Univalem, bem como as quantidades 

utilizadas por safra são apresentados na Tabela 5.2.1-2 a seguir. 

Tabela 5.2.1-2 – Corretivos aplicados nas áreas de plantio do Grupo COSAN por safra 

Descrição do insumo Área de Aplicação (ha) Consumo médio por hectare (t) 

Calcário dolo mítico (t) 7.967 1,47 

Fosfato natural (t) 1.917 1,08 

Gesso agrícola (sulfato cálcio) (t) 2.102 1,21 

Superfosfato simples(t) 3.897 0,35 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

 

 Aplicação de Torta de Filtro 

A torta de filtro é um subproduto sólido oriundo da clarificação do caldo de cana no processo 

industrial, rico em matéria orgânica e fósforo. Sua utilização na lavoura canavieira substitui ou 

complementa a adubação mineral do plantio e ocorre após passar por um processo de 

transformação em pátios de compostagem descrito a seguir. A torta é aplicada no sulco do 

plantio ou em área total na dosagem média de 15 toneladas por hectare.  

Para cada mil toneladas de cana moída, são produzidas atualmente por volta de 30 toneladas 

de torta de filtro. Para a moagem de 3.500.000 t cana/safra está prevista produção 

aproximada de 127.000t de torta de filtro, sendo a taxa média esperada de 40 toneladas de 

torta por cada 1.000 toneladas de cana moída, conforme exposto na Tabela 5.2.1-3. 

Tabela 5.2.1-3. Estimativa de moagem e aplicação de torta de filtro.  

 Safra  (2010/2011) Safra 2012/2013 

Moagem de cana (t) 2.300.000* 3.500.000 

Produção de torta de filtro (t) 69.648 126.960 

Dosagem de aplicação da torta de filtro (t/ha) 15 20 

*Valor estimado de moagem realizada na Safra de 2010/2011, que não atingiu a capacidade instalada 

de 2.636.375t/safra. 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

O crescente uso da torta de filtro em substituição a insumos tradicionais vem ocorrendo 

principalmente na etapa de plantio, sendo esta colocada no sulco juntamente com a muda, 
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ajudando no umedecimento dos toletes de cana e melhorando o brotamento. A torta é 

aplicada por distribuidor mecânico como descrito para aplicação dos corretivos. 

Além dos benefícios à agricultura, a grande vantagem da utilização dos resíduos industriais 

na lavoura é retornar ao solo o que a planta extraiu. A matéria orgânica da torta de filtro tem 

papel importante na melhoria da fertilidade do solo e de suas propriedades físicas. 

A compostagem da torta de filtro é uma alternativa para acrescentar nutrientes e corretivos ao 

composto e também reduzir a quantidade de água, tornando o transporte deste subproduto 

viável economicamente a distâncias mais elevadas. Na Unidade Univalem a compostagem da 

torta filtro é realizada juntamente com cinzas das caldeiras.  

A área de compostagem possui pequena declividade, favorecendo o bom escoamento dos 

líquidos sobre o piso, evitando empoçamento de chorume ou percolados de água de chuva. 

As leiras são montadas com o comprimento na direção da declividade do terreno, evitando 

que a própria leira impeça o escoamento das águas de chuva. O principal critério de 

aplicação da torta de filtro é o teor de fósforo no solo, determinado em análises químicas. 

Conforme o resultado define-se o local e a quantidade a ser aplicada, visando suprir de forma 

adequada a exigência da cultura da cana-de-açúcar.  

Não há limite legal que determine a capacidade de suporte do solo para os elementos 

químicos fornecidos por meio da aplicação da torta de filtro, com exceção do Zn que, no 

entanto, é fornecido em quantidades bastante reduzidas.  

 

 Preparo de Solo 

Realiza-se a aração em áreas de Latossolos e Podzolizados, e gradeamento e escarificação 

dos Cambissolos para seu preparo. Em solos com problemas de Ca, Mg, P e Al em 

profundidade, aplica-se fósforo antes do preparo. 

 

 Erradicação de touceiras 

A erradicação de touceiras é realizada no período seco, e utiliza-se aração com inseticida 

quando há praguejamento do solo pelo besouro Migdolus sp., que em sua fase larval, ataca e 

destrói o sistema radicular das plantas de e cana-de-açúcar. 

 

 Aração e Subsolagem 

Aplica-se aração e subsolagem em solos que apresentam compactação e problemas 

químicos, exceto nos Cambissolos. Em solos com compactação e sem problemas químicos, 

utiliza-se grade e subsolador. 
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 Operações adotadas para cana soca 

 Cultivo mecânico  

Operação agrícola com implemento cultivador, com haste subsoladora (Foto 2) atuando em 

uma profundidade aproximada de 20 a 30 cm, cujo objetivo é a descompactação do solo 

provocado pela colhedora, e por equipamentos utilizados para aplicação de fertilizantes e 

incorporação dos corretivos aplicados anteriormente. 

 

Foto 2 – Cultivador e adubador 

 Aleiramento de palha nos carreadores 

Operação agrícola cujo objetivo é a limpeza da palha nos carreadores, transformando-os em 

“aceiros” para melhorar a contenção do fogo em casos de queimadas acidentais ou criminais 

nas áreas. 

 Aplicação de composto nitrogenado (registrado no MAPA para aplicação em 

culturas agrícolas, notadamente em cultura de cana-de-açúcar):  

Com o objetivo de fornecer Nitrogênio (N) às plantas, o composto nitrogenado é aplicado ao 

solo mecanicamente com trator e tanque aplicador (Foto 3), sendo a dosagem e 

periodicidade de acordo com a recomendação agronômica para cada área em particular. 

 

Foto 3 – Aplicador de composto nitrogenado 

 

Área 
Cultivada 
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C) Plantio da cana 

Nas áreas agrícolas do Grupo COSAN que fornecem cana para Unidade Univalem, o plantio 

de cana pode ser realizado através de “meiosi”, “esparrame” ou mecanicamente através de 

plantadora. 

O processo de “meiosi” consiste em plantar mudas de cana em 2 etapas. Na primeira etapa 3 

linhas são preparadas e plantadas, deixando-se o espaço de 6 linhas para cada lado com 

plantio da leguminosa Crotalaria para rotação de culturas. Após o crescimento destas mudas 

de cana (e do florescimento da Crotalaria), elas são então cortadas, despontadas e 

distribuídas nas 12 linhas adjacentes e que foram recentemente capinadas e sulcadas para 

recebe-las, conforme mostram as Fotos 4 e 5 a seguir. Este processo mostra-se eficiente por 

reduzir compactação do solo e gasto de combustível, permitir rotação de cultura das linhas 

não plantadas com cana, e otimizar mão de obra na distribuição das mudas 

  

Foto 4 – Linha de cana plantada e espaço 

vazio para receber mudas cortadas da linha 

adjacente.  

Foto 5 – Mudas de cana das linhas adjacentes 

sendo distribuídas na área recém sulcada  

 

O Plantio “de esparrame” se divide em 2 etapas, onde na primeira os feixes de cana são 

depositados no solo já sulcado e na segunda etapa estes feixes são esparramados no sulco 

de plantio (Fotos 6 e 7). 
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Foto 6 – Deposição das mudas de cana sobre 

solo já sulcado 

Foto 7 – Carregadoras esparramando as 

mudas nos sulcos de plantio previamente 

abertos  

 

No plantio mecanizado as operações de sulcação, distribuição de mudas e cobertura são 

realizadas por um implemento (plantadora) que é tracionado por um trator (Foto 8).  O 

sincronismo do corte da colhedora e o preparo da colhedora para o corte de mudas são 

fatores que interferem diretamente no sucesso do plantio mecanizado, uma vez que os 

rebolos plantados devem atender a um tamanho padrão (Foto 9). 

  

Foto 8 – Conjunto de plantio mecanizado: 

trator de 240 CV e plantadora com 

compartimento de 6 toneladas 

Foto 9 – Padrão na qualidade do rebolo a ser 

plantado 

 

A modalidade de plantio é determinada pelas condições da área a ser plantada e a estrutura 

disponível para a sua execução. Independente da modalidade de plantio adotada, os 

conceitos de qualidade são os mesmos, sempre buscando atender os padrões estabelecidos 

nos quesitos: qualidade da muda, idade ideal da muda, profundidade correta dos sulcos, o 

paralelismo adequado dos sulcos, número de gemas viáveis, e altura da cobertura. 
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 Descarga da Muda 

Esta etapa é feita com carregadora, dispondo-se a muda no solo, fora do sulco, todas com o 

pé do mesmo sentido o mais perto possível do sulco. 

 

 Distribuição da Muda 

A muda é acomodada no centro do sulco, são distribuídas duas fileiras de mudas cruzando 

em um palmo o pé de uma com a ponta do outra. É distribuída uma cana por vez em cada 

mão, e são colocadas três canas nas cabeceiras. 

 

 Picação 

Os rebolos são picados com aproximadamente 50 cm se a muda tiver forma reta e se for torta 

diminui-se seu tamanho. Os facões utilizados são sistematicamente desinfetados, e a muda é 

cortada no meio do entrenó. 

 

 Cobrição 

As cabeceiras são cobertas manualmente após a cobrição mecânica. Toda a cana distribuída 

dever ser coberta no mesmo dia para evitar ressecamento e mortalidade das mudas e o trator 

transita fora dos sulcos a uma velocidade máxima na área de 8 Km/h. 

 

 Nivelamento de sulcos 

Essa operação visa o nivelamento dos sulcos de plantio para aprimorar a operação de 

colheita mecanizada desde o 1º corte, melhorando assim a qualidade da matéria prima e 

menores danos a soqueira. 

A operação de nivelamento de sulcos é feita aproximadamente 80 dias após o plantio, antes 

do fechamento da cultura, e é realizada com implemento cultivador com kit aplicador de 

herbicida (Fotos 10 e 11). O herbicida utilizado nesta operação segue o mesmo procedimento 

daquele aplicado após o plantio, conforme será detalhado adiante, porém com doses 

menores devido ao rápido crescimento do canavial. 
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Foto 10 – Equipamento nivelador sulco com kit de aplicação herbicida 

 

 

Foto 11 – Estado do terreno antes e depois da operação de nivelamento de sulcos 

 

 Adubação 

Após a abertura dos sulcos e plantio das mudas de cana nas áreas de cultivo, são aplicados 

fertilizantes apresentados na Tabela 5.2.1-4 a seguir. 

Antes Depois 
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Tabela 5.2.1-4 – Fertilizantes aplicados durante a safra nas áreas de plantio do Grupo COSAN 

para Unidade Univalem.  

Insumo Unidade Consumo 
(por ha) 

Área de 
Aplicação (ha) 

NPK 00-15-40  t 0,25 1.460 

NPK 00-18-36  t 0,35 14 

NPK 10-25-25  t 0,58 594 

NPK 33-00-00 nitrato amônia  t 0,28 332 

Cloreto potássio (KCl)  t 0,12 232 

Cloreto potássio  t 0,19 2.732 

Fosfato monoamonio (map)  t 0,29 1.756 

Micro nutrientes  Kg 2,12 615 

Termofosfato magnesiano t 0,5 244 

Ureia  t 0,2 782 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

 Aplicação de vinhaça 

A fertirrigação visa substituir ou complementar o potássio fornecido pelo adubo mineral e 

elevar o teor de matéria orgânica do solo por meio da aplicação da vinhaça na lavoura. A 

vinhaça é proveniente da fabricação de etanol e é rica em matéria orgânica e nutrientes 

essenciais para a cana-de-açúcar. Com o uso da fertirrigação, a vinhaça deixou de ser 

considerado um “resíduo” para tornar-se um importante subproduto da indústria 

sucroalcooleira.  

Os efluentes líquidos residuários oriundos do processo fabril, provenientes dos 

remanescentes dos sistemas de circuito fechado da empresa, notadamente, os efluentes das 

águas de lavagem das dornas, de pisos e equipamentos, de colunas barométricas e águas 

de descarga das caldeiras, não apresentam potencial nutritivo significativo e sua aplicação na 

lavoura canavieira visa atenuar as deficiências hídricas da cultura. Desse modo, as águas 

residuárias são aplicadas racionalmente na lavoura, atendendo as determinações da Decisão 

de Diretoria nº 388 de 21/12/2010 da CETESB.   

As áreas de fertirrigação são planejadas antes de cada safra e apresentadas anualmente à 

CETESB através do protocolo do Plano de Aplicação de Vinhaça – PAV. Conforme último 

PAV protocolado em março de 2011 (referente a safra de 2011/2012), a vinhaça gerada será 

aplicada em 17.666 ha de áreas de plantio e a mesma quantidade está prevista para safra 

2012/2013, conforme apresentado na Tabela 5.2.1-5.  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA-  Univalem  

Volume I 

ARCADIS Tetraplan 44 

Tabela 5.2.1-5 – Quantidade de geração de vinhaça e áreas de aplicação 

Descrição 
Produção 
de Etanol 

Forma de 
Aplicação 

Geração de 
vinhaça/safra 

(m
3
) 

Área aplicada 
(ha) 

Safra 2010/2011  105.596 m³ Aspersão 1.267.152 18.186 

Safra 2011/2012 97.573 m³ Aspersão 1.170.877 17.666 

Safra 2012/2013¹ 97.573 m³ Aspersão 1.170.877 17.666 

¹Considerando a produção de etanol na safra 2012/2013 a mesma da safra 2011/2012. 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

 

Ressalta-se que o volume de vinhaça gerado deve permanecer o mesmo após a ampliação 

pretendida uma vez que a produção de etanol deverá manter-se constante nas próximas 

safras. Entretanto, mesmo que a geração de vinhaça não seja modificada, as áreas de 

aplicação podem ser levemente alteradas de uma safra para outra, uma vez que o 

planejamento de aplicação é feito anualmente em função da capacidade de suporto do solo.  

Conforme estabelecido na Norma CETESB P4.231, as áreas de aplicação de vinhaça do 

Grupo COSAN possuem profundidade do lençol freático sempre superiores ao limite mínimo 

de 1,5m. 

A dosagem para a aplicação da vinhaça é calculada com base na profundidade e na 

fertilidade do solo, na concentração de potássio da vinhaça e na extração média desse 

elemento pela cultura, conforme a Norma P4.231, no seu item 5.8.1:  

“a concentração máxima de potássio no solo não poderá exceder 5% 

da Capacidade de Troca Catiônica - CTC. Quando esse limite for 

atingido, a aplicação de vinhaça ficará restrita à reposição desse 

nutriente em função da extração média pela cultura, que é de 185 kg 

de K2O por hectare por corte.” 

Após obtenção das análises laboratoriais dos solos onde será aplicada a vinhaça e do teor 

médio de potássio contido na amostra composta da vinhaça, é calculada a quantidade do 

subproduto a ser aplicado no solo. O cálculo é realizado através da fórmula constante da 

Norma Técnica P4.231, homologada pela CETESB, em dezembro de 2006: m³ vinhaça/ha = 

[(0,05 x CTC – Ks) x 3744 + 185] / Kvi. 

As áreas de fertirrigação apresentadas no PAV 2011/2012, bem como as estruturas 

instaladas e os valores de aplicação em cada gleba podem ser visualizados nos mapas de 

aplicação de vinhaça do Anexo 5.2-1. Estas áreas também são apresentadas sobre imagem 

de satélite no Mapa de Áreas Fertirrigadas do Anexo 5.2-2. 

Destaca-se que as informações e áreas aqui apresentadas acerca do sistema de fertirrigação 

são provenientes do PAV do ano referência de 2011, já protocolado e aprovado pela 

CETESB, e eventuais imprecisões dos planos de informação com as imagens de satélite 

utilizadas neste estudo devem-se à sua datação e escalas de trabalho diferentes.  
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A Unidade Univalem adota ainda alguns procedimentos que visam diminuir a liberação de 

odores durante o processo de fertirrigação, como: 

 Respeitar a distância mínima de 1.000 metros de qualquer núcleo 

populacional. 

 Aplicação rápida, o que significa reduzir o seu tempo de permanência 

nos canais de distribuição, evitando o início do seu processo de 

degradação biológica durante a fase de exposição; e 

 Taxas de aplicação adequadas, de maneira que o líquido seja 

rapidamente absorvido e não haja formação de poças. 

O sistema de fertirrigação é detalhado em item a seguir deste Volume. 

D) Controle de ervas daninhas, pragas e doenças 

O controle de plantas invasoras é necessário para evitar concorrências destas plantas com a 

cultura de cana. Esta prática histórica utilizada no manejo agrícola é indispensável para obter 

resultados razoáveis de produtividade, porém anteriormente à utilização dos defensivos 

agrícolas, a empresa avalia por meio de responsável técnico habilitado a real necessidade de 

sua utilização, através da relação custo/benefício da aplicação, bem como a quantidade certa 

de acordo com o índice de infestação de cada talhão. 

 Aplicação de Herbicida e fungicida 

O controle das ervas daninhas infestantes é feito através do uso de moléculas químicas 

registradas para a cultura da cana de açúcar, onde a aplicação é feita logo após o plantio 

através da operação de pulverização mecânica com o uso de equipamento pulverizador 

acoplado em trator agrícola (Fotos 12 e 13) 

 

Foto 12 – Aplicação mecanizada de herbicida em áreas recém-plantadas 
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Foto 13 – Aplicação mecanizada de herbicida em áreas de cana soca 

A escolha do tipo de produto a ser utilizado é feita em função das espécies de ervas daninhas 

infestantes em cada área a ser tratada. Na Tabela 5.2.1-6 a seguir é possível observar um 

exemplo do planejamento de aplicação de herbicidas nas áreas agrícolas, onde os produtos e 

momentos de aplicação são individualizados por talhão dentro das propriedades, 

evidenciando desta maneira, o elevado grau de precisão e controle da utilização destes 

insumos.  

Tabela 5.2.1-6 – Exemplo de planilha de programação de aplicação herbicida em áreas recém-

plantadas. 

 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

Na Tabela 5.2.1-7 apresenta-se a listagem de herbicidas e fungicidas utilizados nas áreas de 

plantio administradas pelo Grupo COSAN para unidade Univalem bem como seu consumo 

anual atual. 
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Tabela 5.2.1-7 – Herbicidas e fungicidas aplicados nas áreas de plantio da COSAN – Unidade 

Univalem.  

Tipo Insumo Unidade 
Consumo 

por 
hectare 

Área de 
Aplicação 

(ha) 

Fungicidas  Fungo seco metarhizium anisopliae  KG 2,49 10.851 

Herbicidas 

Advance c/ca. KG 2,54 1.991 

Agente espalhante biodegradável Ag2 5 L  L 0,05 366 

Agente espalhante biodegradável Ag2 Jacto 352773 
5 L  L 0,02 792 

Antiespumante siloxano 1L L 0,04 84 

Boral c/ca. L 1,48 4.407 

Callisto (mesotrione)  L 0,29 458 

Clomaz+hexazin 500g/kg c/ca.  KG 0,75 13 

Clomazone 500g/L(gamit)c.a 20L L 1,74 4.776 

Combine 500g/L sc c.a.  L 1,64 5.969 

Condicionador solo Agrolmin zn+b granel  L 264,73 2.012 

Contain 250g/L c/ca 20L L 2,03 306 

Dinamic 700g/kg grda c/ca.  KG 1,04 1.441 

Diuron 500g/L sc L 2,43 1.206 

Dual gold [emb 20L]  L 2,73 2.572 

Espalhante adesivo agral 200g/L c/ca. 5L L 0,35 422 

Espalhante adjuvante óleo mineral680g/L triomax 5L L 0,51 3.554 

Espalhante adjuvante óleo minetal agridex20L L 1,12 9.339 

Foliar tensor plus 10% 5L L 0,03 7.213 

Gesapax 500g/L sc c.a.  L 3 1.396 

Gramoxone 200 200g/L c.a. 5L L 0,82 943 

Hexaron/velpar 132g+468g c/ca K G 1,49 2.113 

Hexazinona 250g nortox  L 0,61 1.440 

Krismat c/ca. 5kg  KG 2,01 49 

Lava 800  KG 1,3 6 

Liq metribuzin (sencor) c/ca.  L 4,07 322 

Liq picloram/sal (dontor)  L 0,81 5.404  

Metsulfuron metil dupont ally  KG 0,02 47 

Plateu 70dg 700g/kg gran 3,5kg  KG 0,13 1.362 

Premerlin 600 ce c/ca.  L 1,71 2.534 

Provence 750 wg c/ca.  KG 0,12 1.863 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 
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A aplicação destes produtos segue recomendação de receituário agronômico por profissional 

devidamente habilitado e registrado em conselho de classe. 

 Tratos adotados na cana planta 

 Capina Manual na cana planta 

A operação de capina manual é realizada na cana planta com o objetivo de erradicar ervas 

daninhas que possivelmente não foram eliminadas pela operação anterior. O rendimento do 

trabalho até o total fechamento da cultura ou colheita, depende da infestação, condições 

climáticas e performance do herbicida aplicado. 

 Controle de pragas na cana planta 

Na cana planta também são utilizadas iscas químicas para controle de formigas cortadeiras, 

colocadas periodicamente próximo aos olheiros até o extermínio total das formigas, seguindo-

se as recomendações e dosagens estabelecidas pelos fabricantes. 

A Broca da cana-de-açúcar é controlada biologicamente a partir do uso de um de seus 

inimigos naturais, a vespa endoparasitóide Cotesia flavipes que foi introduzida no Brasil para 

este fim. A quantidade de liberações do controle biológico ocorre em função da intensidade 

de infestação encontrada através de levantamentos em campo. Quando a intensidade de 

infestação for muito alta se faz necessário o uso de inseticidas fisiológicos, sendo essa 

aplicação feita através de pulverização aérea. 

 Herbicida em carreadores na cana planta 

Nos carreadores ao redor dos talhões, a aplicação de herbicidas é feita sempre que 

necessária com o objetivo de eliminar a disseminação de ervas daninha e evitar incêndios. 

 

 Tratos adotados na cana soca 

 Aplicação de Inseticida e Nematicida 

Para o controle de nematóides ou insetos maléficos às soqueiras de e cana-de-açúcar, são 

aplicados nematicidas ou inseticidas registrados para a cultura em operação realizada após o 

1º e 3º corte, nos casos em que as infestações forem elevadas a ponto de causar danos à 

cultura e/ou econômicos. Essas aplicações são feitas mecanicamente através de aplicador 

acoplado em trator agrícola (Foto 14). 
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Foto 14 – Aplicador nematicida e Inseticida na cana soca 

 

 

 Medidas de redução da utilização de defensivos agrícolas 

O risco de incidência de pragas e doenças ocorre desde a implantação da cultura da cana-

de-açúcar até a reforma, ocorrendo em geral, maior grau de infestação nos canaviais com 

maior número de cortes. Portanto, como primeira medida para redução na utilização destes 

produtos, evita-se ciclos prolongados das culturas que demandam maior número de cortes. 

Outro fator a ser considerado dentro do programa, é priorizar o controle biológico para 

combate das pragas e doenças, e somente utilizar o controle químico como último recurso. 

A Unidade Univalem e o Grupo COSAN têm como metas para redução na utilização dos 

defensivos agrícolas: 

 Utilização de variedades de cana resistentes a doenças e pragas; 

 Manejo integrado de pragas, através do controle biológico; 

 Aplicação sempre com supervisão de responsável técnico para 

definição de quantidade adequada para cada situação; 

 Dar preferência para a utilização de herbicidas de baixa toxicidade. 

O Grupo COSAN possui procedimentos estabelecidos para aplicação dos defensivos 

agrícolas em suas lavouras. Os produtos são adquiridos com Receituários Agronômicos e 

ART dos técnicos responsáveis, e de acordo com suas características são utilizados e 

dosados considerando fatores como:  

 Distância dos corpos hídricos conforme recomendação do fabricante do 

produto, textura do solo (% de argila) e % de Matéria Orgânica; 

 Época de aplicação e necessidade residual.  
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5.2.1.3. Operações Agrícolas no Plantio Orgânico 

Nos aproximadamente 4.000 ha de produção de cana orgânica, as operações agrícolas são 

organizadas nas seguintes etapas:  

A) Operações de plantio da cana 

Nas áreas de plantio orgânico adota-se a rotação de culturas com plantio da leguminosa 

Crotalaria, por esta possuir grande potencial de fixação biológica de nitrogênio aumentando 

assim a nutrição do solo, em sistema de plantio conhecido por “meiosi”. Como citado 

anteriormente, neste sistema 80% da área é plantada com Crotalária de forma intercalada 

com linhas (3) de plantio de cana conforme apresentado nas Fotos 15 e 16 a seguir. No 

momento da floração da Crotalária, a mesma é cortada e picada para que seja incorporada 

ao solo, protegendo-o e fornecendo-o mais nutrientes. Este terreno é então sulcado e 

preparado para receber as mudas de cana produzidas a partir dos indivíduos previamente 

plantados nas linhas intercaladas na área.  

Este sistema tem-se mostrado bastante eficiente do ponto de vista ambiental e econômico 

uma vez que reduz consideravelmente as horas de uso de maquinários pesados e diminuindo 

assim o processo de compactação do solo nas áreas de plantio. Além disso, elimina-se uso 

de caminhões e tratores para o transporte de mudas aos locais de plantio uma vez que as 

linhas de cana pré-existentes na área dão origem às mudas que são plantadas manualmente 

nas adjacências das linhas.  

 

Foto 15 – Plantio de cana orgânica com 

rotação de cultura de Crotalária 

Foto 16 – Linhas de cana intercaladas com 

área de rotação de cultura 

B) Preparo e conservação do solo 

 Cultivo Mecânico de cana planta 

Operação de capina mecânica (Foto 17) com o uso de cultivador, cuja finalidade é a 

eliminação de ervas daninhas e fazer o “quebra lombo”, ou seja, o nivelamento do solo para 

facilitar a colheita. Esta operação normalmente varia de 03 a 04 repetições até o fechamento 

da lavoura que impeça a mecanização. 

 

Crotalária 

Cana-de-açúcar Cana-de-açúcar 
Área para 

plantio por 

meiosi 
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Foto 17 – Cultivo mecânico da cana planta orgânica  

 

 Cultivo mecânico de cana soca 

O cultivo mecânico da cana orgânica soca é realizado similarmente ao cultivo convencional, 

diferenciando-se pelos insumos aplicados. Na cana orgânica somente são aplicados torta, 

vinhaça e fosfato natural. 

 

 Aplicação de corretivos, Aleiramento de palha nos carreadores, e Aplicação de 

composto orgânico 

São realizados nos mesmos moldes do cultivo convencional. 

C) Controle de ervas daninhas, pragas e doenças 

 Capina Manual 

Operação de capina manual (Foto 18) é realizada com o objetivo de erradicar ervas daninhas 

que possivelmente não foram eliminadas pela operação anterior, ou quando a operação de 

cultivo mecânico é limitada pelo estágio da cultura. Para a cana planta, são gastos 

normalmente de 12 a 15 homens/dia/ha no ano safra, até não haver necessidade de mais 

tratos culturais, dependendo do grau de infestação e condições climáticas.  Para cana soca 

são investidos em média 10 homens/dia/ha, sendo divididos em duas ou três operações até o 

fechamento da cultura. 
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Foto 18 – Capina Manual sendo realizada em área de cultivo orgânico 

 

 Controle de pragas 

Para controle de formigas cortadeiras são utilizadas iscas naturais próximos aos olheiros, 

seguindo-se as recomendações e dosagens estabelecidas pelo fabricante. 

Na cana orgânica, a Broca da cana-de-açúcar é controlada apenas biologicamente a partir do 

uso de um de seus inimigos naturais, a vespa endoparasitóide Cotesia flavipes que foi 

introduzida no Brasil para este fim. A quantidade de liberações do controle biológico ocorre 

em função da intensidade de infestação encontrada através de levantamentos em campo. 

 

 Roçagem 

Nos carreadores ao redor dos talhões é feita periodicamente a roçada mecanizada com o 

objetivo de eliminar a disseminação de ervas daninhas e evitar incêndios. 

5.2.1.4. Equipamentos e Máquinas 

Na Tabela 5.2.1-8 a seguir são apresentadas as máquinas e equipamentos atualmente 

utilizados para execução dos plantios e tratos culturais nas áreas agrícolas e o 

dimensionamento previsto para a Safra 2012/2013. 

Tabela 5.2.1-8 – Equipamentos e máquinas, atuais e previstos, utilizados para o plantio e tratos 

culturais da cana-de-açúcar nas áreas agrícolas. 

Equipamentos/Máquinas 

Estrutura de equipamentos 
necessários 

Safra 2010/2011 Safra 2012/2013 

Caminhão Plantio 12 18 

Caminhão Tanque 220 cv (Equipamento 
Costal Pres.) 

0 1 

Caminhão transbordo 12 24 

Carregadora 3 9 

Carreta distribuidora de torta 0 1 

Carreta Spa. Calc. Sollus 1 1 
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Equipamentos/Máquinas 

Estrutura de equipamentos 
necessários 

Safra 2010/2011 Safra 2012/2013 

Carreta Torta de Filtro 6 6 

Cobridora 6 9 

Compostadeira 1 1 

Cultivador de cana 4 4 

Cultivador Quebra Lombo 16 Discos 0 1 

Desenleirador de palha 6 10 

Erradicador soqueira 2 4 

Escavadora hidráulica 2 2 

Grade Arrasto (australiano) 1 1 

Grade média 6 10 

Grade niveladora 3 5 

Grade Plana 5 9 

Motoniveladora 5 9 

Pá carregadora 3 7 

Plantadora 3 9 

Pulverizador Jato Dirigido (2000Lts) 0 1 

Quebra Lombo Semag 2 lin. 1 1 

Roçadora 0 2 

Subsolador 1 2 

Sulcadora 6 9 

Tanque 2200Lts (Costal Pressurizado) 0 1 

Tanque de água 0 2 

Trator esteira 8 13 

Trator pneu extrapesado 13 22 

Trator pneu leve 6 9 

Trator pneu médio 6 8 

Trator pneu pesado 4 8 

Triturador de Palha Triton 1 2 

Valmet 785 1 1 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

 

5.2.1.5. Manejo de Agroquímicos 

A empresa possui um procedimento implantado para gerenciamento de compra e 

armazenamento de agrotóxicos utilizados, bem como coleta e destinação final das 

embalagens vazias, conforme será detalhado no item referente à Geração de Resíduos. 

A aquisição dos defensivos agrícolas é feita pelo departamento de compras, segundo 

orientações do corpo técnico especializado da Unidade. Estes produtos são armazenados 

segundo as normas ABNT NBR 9.843/97, em barracão apropriado, fechado, ventilado, com 

piso revestido e acesso restrito.  

A Unidade possui um técnico especializado responsável por este local devidamente orientado 

com relação aos cuidados e procedimentos que devem ser tomados no manuseio desses 

produtos. Este colaborador entrega para os técnicos agrícolas os produtos a serem aplicados 

no campo, devidamente liberados pelo receituário agronômico. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA-  Univalem  

Volume I 

ARCADIS Tetraplan 54 

O controle desses produtos na empresa é feito através do sistema de logística reversa, que 

possibilita um controle rigoroso na saída e retorno das embalagens cheias e vazias. Essa 

movimentação é monitorada pela segurança patrimonial desde a entrega do produto, seu 

armazenamento, sua utilização e devolução das embalagens.  

O uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI é obrigatório e há controle de 

distribuição e uso, havendo advertências caso os equipamentos não estejam sendo utilizados 

de acordo com as boas práticas de segurança. 

Após o uso dos agrotóxicos, faz-se a tríplice lavagem nas embalagens e inutilização (corte) 

das mesmas, que são então levadas para o barracão de embalagens vazias, onde são 

armazenadas até que seja atingida quantidade suficiente para direcionar aos pontos de 

coleta de embalagens vazias, conforme será detalhado no item 5.2.6 sobre os resíduos 

sólidos da Unidade. 

5.2.1.6. Sistema de Fertirrigação 

A distribuição e aplicação de vinhaça nas áreas de plantio de cana são realizadas através de 

canais ou condutos livres; redes adutoras fixas e móveis, e caminhões. O método de irrigação 

é aspersão, para o qual são utilizados conjuntos de irrigação (aspersor, hidro roll e moto 

bomba).  

A infraestrutura atual do sistema de fertirrigação será suficiente para atender a demanda de 

aplicação de vinhaça da safra 2012/2013, não sendo previstas aquisições de novas 

motobombas ou hidro rolls, Entretanto, para as safras futuras é prevista a substituição de 

canais por tubulações móveis, uma vez que estas permitem alcançar uma área maior, 

reduzem as perdas de água por evaporação e os riscos de acidentes ambientais pelo 

rompimento ou extravasamento de canais, além de não interferirem no traçado da lavoura ou 

se tornarem fonte de disseminação de ervas daninhas. 

O sistema de aplicação de vinhaça atualmente instalado para safra 2011/2012 encontra-se 

apresentado na Planta Planimétrica – Área para Aplicação de Vinhaça, Anexo 5.2-1, 

contendo: 

a) Rede hidrográfica com localização dos corpos d’água; 

b) Área e sistema de distribuição de vinhaça; 

c) Taxas indicativas de dosagem a serem aplicadas, em m³/ha/ano, diferenciadas em 

cores, com intervalos de aplicação de 150m³; 

d) Pontos de amostragem de solo; 

e) Localização de:  

 Tanques de acumulação e armazenamento de vinhaça; 

 Canais principais; 

 Canais secundários; 

 Estação de carregamento; 

 Estação de bombeamento; 

 Adutora de Recalque; e 

 Adutora de gravidade. 
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As áreas de aplicação de vinhaça podem também ser visualizadas em escala compatível de 

1:60.000 sobre imagem de satélite no Mapa das Áreas Fertirrigadas do Anexo 5.2-2. 

O sistema de fertirrigação da Unidade Univalem possui aprovação da CETESB, atendendo a 

Norma Técnica P4.231, que define critérios e procedimentos para aplicação de vinhaça no 

solo agrícola visando a segurança no bombeamento, condução, armazenamento e aplicação 

dos efluentes. O Plano de Aplicação de Vinhaça - PAV é entregue anualmente ao órgão 

ambiental antes do início da safra, onde são previamente definidas as áreas de aplicação, as 

quantidades a serem aplicadas (taxa de aplicação) e a caracterização química do solo que 

receberá o efluente.  

Destaca-se mais uma vez que as informações apresentadas sobre o sistema de fertirrigação 

são provenientes do PAV do ano referência de 2011 e, portanto, todas as estruturas 

apresentadas são passíveis de eventuais mudanças futura a serem apresentadas nos 

próximos PAVs a serem protocolados junto à CETESB. 

A) Tratamento da vinhaça 

A Foto 19 a seguir mostra a chegada da vinhaça da Indústria até casa de Bomba Central, 

onde a mesma é resfriada e armazenada em tanque devidamente impermeabilizado até o 

bombeamento para os locais de aplicação. 

Esse trajeto da Indústria até as torres é feito através de adutoras subterrâneas com material 

de PRFV (PVC revestido com fibra de vidro) resistente à temperaturas elevadas. 

 

Foto 19 – Tanque de resfriamento e armazenamento vinhaça 

B) Transporte da vinhaça para o campo 

O transporte de vinhaça para o campo é feito de quatro formas: bombeamento elétrico, 

transporte rodoviário através de tanques pipa, canais primários e secundários. Em todos os 

finais de linha, seja adutora, canais ou transporte rodoviário existem tanques 

impermeabilizados para garantir maior segurança em casos de problemas ou anomalias nas 

frentes de aplicação da vinhaça. 
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 Bombeamento elétrico 

O bombeamento da vinhaça para as áreas de plantio é feito através de moto-bombas (Foto 

20). 

 

Foto 20 – Estação de bombeamento da vinhaça para o campo 

 

 Tubulações e canais 

As eletrobombas conduzem a vinhaça através de adutoras subterrâneas, constituídas de 

RPVC (Foto 21), e as tubulações são encamisadas com material de inox revestido com Aço 

Carbono (Foto 22) para evitar vazamentos, conforme norma da CETESB. 

 

Foto 21 – Adutora RPVC subterrânea 
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Foto 22 – Encamisamento duplo dos dutos  

 

Atualmente os canais mestres ou principais da Unidade Univalem encontram-se 

impermeabilizados (Foto 23) ou tubulados e perfazem 0,69 km. Além desses, são mais 

32,34km de tubulações, sendo 2,21 km em adução por gravidade e 30,13 km por recalque. 

 

Foto 23 – Canal de vinhaça primário impermeabilizado que transporta vinhaça por gravidade 
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C) Armazenamento em tanques 

A Unidade Univalem dispõe de 07 (sete) tanques impermeabilizados com geomembrana, 

providos de espinha de peixe e drenos testemunho para detecção de possíveis vazamentos, 

atendendo assim, as condições estabelecidas no artigo 1º inciso I da Portaria CTSA - 01, de 

28 de novembro de 2005, e Norma CETESB P4.231/2006.  

Esses tanques existentes atualmente atendem à ampliação pretendida pela Unidade 

Univalem uma vez que não será ampliada a capacidade de produção de etanol, nem de 

vinhaça. As Fotos 24 a 28 a seguir, apresentam as principais características dos tanques de 

vinhaça da Unidade. 

 

Foto 24 – Construção de espinha de peixe para 
drenagem de vazamentos em tanque de 
vinhaça 

 

Foto 25 – Construção de dreno testemunho no 
tanque de vinhaça 

Foto 26 – Impermeabilização dos canais da 

espinha de peixe 

 

Foto 27 – Cobertura do tanque de vinhaça 
com geomembrana sobre drenagem espinha 
de peixe 
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Foto 28 – Tanque de vinhaça da Unidade finalizado com dreno testemunho instalado, coberto 

por geomembrana e cercado com cerca alambrado. 

A Tabela 5.2.1-9 a seguir, apresenta a relação completa dos tanques de armazenamento de 

vinhaça, sua localização e coordenadas geográficas. 

Tabela 5.2.1-9 – Localização dos tanques de armazenamento de vinhaça.  

Descrição 
Coordenadas geográficas  

Utm-N Utm-E 

 1 7.639.229 493.458 

 2 7.642.261 495.463 

 3 7.641.976 503.552 

 4 7.641.971 503.687 

 5 7.637.755 503.718 

 6 7.636.578 506.515 

 7 7.632.023 504.047 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

D) Transporte rodoviário 

Nos locais onde não existem ou não é possível ter adutoras, o transporte da vinhaça é 

realizado através de caminhões tanques (Foto 29), também constituídos de Poliéster 

Revestido com Fibra de Vidro – PRFV. O carregamento é feito por eletrobombas através de 

carregadores. Como medida de proteção às contaminações pela vinhaça, a área de 

carregamento possui solo impermeabilizado e sistema de drenagem como apresentado na 

Foto 30. 
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Foto 29 – Caminhões tanque para transporte de vinhaça 

 

 

Foto 30 – Área de carregamento de vinhaça com solo impermeabilizado e sistema de drenagem 

em caso de vazamentos 

 

A frota de transporte é atualmente constituída por 10 Semirreboques, 5 Tanques de PRFV de 

30 m³ de capacidade, e 3 carretas de  abrigo de operadores. Para a safra de 2012/2013 é 

prevista a aquisição de mais 3 carretas de abrigo de operadores, em função do aumento do 

número de trabalhadores. 

E) Aplicação vinhaça no campo 

A aplicação da vinhaça em campo é realizada através de sistema de aspersão, utilizando 

equipamentos de irrigação, moto bombas, tubos e acessórios de 8’, hidro roll, carretas 
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transportadoras e carretas abrigo (Fotos 31 a 33) para atendimento das normas do Ministério 

do trabalho. 

 

 

Foto 31 – Equipamentos utilizados para aplicação vinhaça 

 

 

Foto 32 – Área com sistema de aplicação de vinhaça 

 

Carreta 
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Foto 33 – Aplicação de vinhaça sendo realizada através de aspersores 

 

Na Tabela 5.2.1-10 a seguir são apresentados os equipamentos e máquinas atualmente 

utilizados para o transporte e aplicação de vinhaça nas áreas de plantio e a previsão futura. 

Tabela 5.2.1-10 – Equipamentos e máquinas utilizados no sistema de fertirrigação 

Equipamentos/Máquinas Safra 2010/2011 Safra 2012/2013 

Carreta de Abrigo de Operadores 3 6 

Carreta Transporte de Tubos 3 3 

Hidro Roll 12 12 

MB 2213 com baú oficina 1 1 

Moto Bomba MWM 6 6 

Moto Bomba OM 352 1 1 

Moto Bomba OM 447 - A 4 4 

Retro Escavadeira 1 1 

Semi Reboque Tanque de Vinhaça 10 10 

Tanque PRFV 5 5 

Valmet 1780 4x4 4 4 

Valmet 985 1 1 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

5.2.1.7. Colheita 

A Unidade Univalem e o Grupo COSAN respeitam expressamente todas as diretrizes 

técnicas do Protocolo de Cooperação Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro, firmado entre 

as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente, da Agricultura e Abastecimento e a União da 

Agroindústria Canavieira de São Paulo – UNICA, adotando práticas e ações destinadas a 

consolidar o desenvolvimento sustentável da indústria da cana-de-açúcar no Estado de São 

Paulo. 
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Atualmente, a colheita mecanizada para a Unidade Univalem é realizada em 70% das áreas 

de plantio, não sendo realizada principalmente nas regiões onde a declividade limita a ação 

das colhedeiras.  

A colheita mecanizada é realizada por máquinas conjugadas (colhedoras de cana picada), 

efetuando o corte na base e na ponteira da cana, limpeza por ventilação, além de picá-la para 

seu adequado carregamento em veículos de transbordo, responsáveis pela transferência 

desta cana aos caminhões. Nas Fotos 34 e 35 a seguir observa-se o conjunto de colhedora 

de cana e trator de transbordo da Unidade em operação de colheita. 

 Foto 34 – Equipamentos utilizados para 

colheita mecanizada de cana                                              

 Foto 35 – Carregamento mecanizado de cana 

em veículo de transbordo 

A colheita mecanizada é formada por módulos compostos de 02 (dois) conjuntos de 

transbordo e por colhedora no qual a capacidade de cada transbordo pode variar de 10 a 12 

t. Cada colhedora tem a capacidade de cortar em média 500 t de cana por dia. A previsão da 

evolução da colheita mecanizada para a ampliação pretendida é apresentada na Tabela 

5.2.1-11. 

Tabela 5.2.1-11 - Previsão de evolução da colheita mecanizada na ampliação pretendida. 

Descrição Un. Safra 2010/2011 Safra 2012/2013 

Capacidade instalada 
de moagem 

t 2.635.000 3.500.000 

Dias corridos de 
moagem 

dias 242 225 

Moagem diária t/d 
Média 10.900  

 Capacidade 13.000 

Média 15.560  

Capacidade 17.000 

Colheita % 

Mecanizada Manual Mecanizada Manual 

70 30 70 30 

Moagem t/dia 7.630 3.270 10.892 4.668 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 
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A Unidade Univalem apresenta anualmente a revisão do Plano de Eliminação da Queima 

Controlada da Palha de Cana-de-açúcar – PEQ, cuja última revisão foi apresentada à 

CETESB em 10/03/2011, relacionando o planejamento de evolução da colheita mecanizada 

para a safra 2011/2012.  

A empresa adota seu plano de colheita considerando os totais das áreas da cultura da cana-

de-açúcar a ser colhido naquela safra. A partir destas, são elaborados os mapas para as 

colheitas contendo as áreas que são mecanizadas, não mecanizadas e que se encontram 

localizadas em áreas proibitivas, em conformidade com o contido no Decreto Estadual Nº 

47.700 de 11/03/2003, bem como com as diretivas técnicas contidas no Protocolo 

Agroambiental, onde o Grupo e esta Unidade foram pioneiros na adesão, conforme 

Certificado de adesão apresentado no Anexo 5.2-3. 

Este protocolo prevê o atendimento de várias diretivas técnicas, dentre as quais, destacam-

se: 

 Antecipação dos prazos para a eliminação da queima da cana-de-açúcar; 

 Proteção de matas ciliares e recuperação daquelas ao redor de nascentes; 

 Planos técnicos de conservação do solo e dos recursos hídricos; 

 Medidas de redução de emissões atmosféricas. 

De maneira preventiva, todas as áreas de cana administradas pelo Grupo COSAN para a 

Unidade Univalem em regiões localizadas no entorno de áreas definidas como de risco por 

presença de transeuntes (próximas de núcleos urbanizados, represas, lagos, rios) e onde os 

acidentes com queimadas são mais frequentes, são elencadas para serem colhidas no início 

da safra, antes dos meses de menor umidade. 

A palha da cana das áreas que foram declaradas como sendo de colheita crua fica alojada na 

própria área de colheita, onde é realizado o enleiramento a fim de melhorar a brotação da 

planta e controlar a cigarrinha que é uma praga que se reproduz sob essa palha. Isto garante 

que nenhum desses resíduos será queimado à céu aberto.  

Ainda assim, usualmente são adotadas práticas que minimizam significativamente os efeitos 

da despalha a fogo, tais como: 

 Queima programada e controlada 

Esta prática considera, especialmente, os seguintes parâmetros: relevo, velocidade e direção 

do vento, proximidade de culturas e vegetação vizinha, estradas, linhas de energia elétrica e 

outros.  

 Brigada de Incêndio 

Constituída por trabalhadores da empresa devidamente treinados, conta com carros de 

apoio, caminhão pipa dotado de canhão d’água, rádios comunicadores e trator para abertura 

de aceiros. Durante a operação de queima, uma equipe de combate ao fogo acompanha 

cada frente de trabalho. 
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Esta equipe é provida de equipamentos apropriados para o combate à incêndios e realiza 

treinamentos anualmente. São usados quatro caminhões, equipados com reservatório de 

água (tipo bombeiro) com mangueiras de 15,00 m de comprimento além do mangote de 

60,00m de comprimento e de mais 8 conjuntos de mangueira de 15,00m. 

Em setembro de 2010, foi realizado o “Curso de Segurança em Brigada de Prevenção e 

Combate a Incêndios em Canaviais e Florestais”. A ação contou com a participação de 40 

colaboradores e é realizada anualmente pela Unidade Univalem. 

Em caso de fogo acidental ou criminoso, é acionada a Brigada de Incêndio (disponível 24 

horas) em esquema de emergência, reforçada por caminhões-tanque com rádios 

comunicadores. Em casos que a visibilidade das estradas é prejudicada, efetua-se 

sinalização provisória no local de imediato e comunica-se a Polícia Rodoviária de base mais 

próxima do ocorrido. 

Um sistema de vigia contra incêndios é mantido permanentemente e conta com a presença 

de caminhões pipas e equipe capacitada de prontidão em torres de monitoramento em 

pontos estratégicos nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar. 

 Medidas de proteção e prevenção 

Como medidas de proteção, são mantidos limpos aceiros de 6,0 m de largura nas divisas 

com áreas florestais e de preservação permanente (Fotos 36 e 37), e com propriedades 

vizinhas de terceiros. Desta maneira, a empresa também atende os requisitos do Decreto 

Estadual Nº 47.700/03. 

  

Foto 36 – Exemplo de aceiros entre o plantio 
de cana e áreas de vizinhos terceiros 

Foto 37 – Exemplo de aceiros entre o plantio 
de cana e áreas florestadas 

5.2.1.8. Equipamentos e Máquinas Agrícolas para Colheita 

Considerando os planejamentos da Unidade para expansão do uso da colheita mecanizada, 

na Tabela 5.2.1-12 a seguir são apresentadas as máquinas e equipamentos agrícolas 

atualmente utilizados e os previstos para atender a ampliação pretendida a ser realizada até 

a safra de 2012. 
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Tabela 5.2.1-12 - Relação atual e previsão de máquinas e equipamentos utilizados na colheita da 

cana-de-açúcar. 

Equipamentos 

Estrutura de equipamentos 
necessários 

2010/2011 2012/2013 

Trator reboque transbordo 29 65 

Transbordo 58 130 

Caminhões plataforma cana picada 17 12 

Caminhões cavalos bate e volta 12 36 

Carregadeira cana inteira 7 8 

Trator reboque cana inteira 7 10 

Caminhões plataforma cana inteira 25 14 

Semi-reboque cana inteira 50 28 

Colhedora de cana picada 16 30 

Caminhão bombeiro 6 10 

Caminhão oficina 4 9 

Caminhão prancha 3 5 

Caminhão munck 1 2 

Caminhão borracheiro 2 5 

Carro de apoio 3 5 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

5.2.1.9. Transporte de Cana, Produtos e Subprodutos 

Toda a cana colhida é transportada para a Unidade Univalem processadora. São utilizados, 

para tanto, preferencialmente carreadores internos e, quando inevitável, estradas vicinais 

pavimentadas ou de terra que cortam os municípios onde se localizam os canaviais. As vias 

de acesso utilizadas pela Unidade Univalem encontram-se em bom estado de conservação.  

Os trechos das principais vias utilizadas para o transporte de cana-de-açúcar da lavoura à 

indústria, SP 541 (Rodovia Dr. Plácido da Rocha) e a SP-300 (Rodovia Marechal Rondon), e 

a demanda de viagens para a safra de 2010/2011 nestes trechos estão listados na Tabela 

5.2.1-13. O Mapa de Rotas com as principais vias utilizadas apresentado sobre imagem de 

satélite no Anexo 5.2-4, permitindo assim, uma boa visualização da malha viária necessária 

para transporte da cana-de-açúcar pela Unidade Univalem.  

Além destas, são utilizadas vias locais não pavimentadas que interligam vias principais às 

áreas de plantio. O sistema viário utilizado no transporte de cana-de-açúcar tem como destino 

final a Unidade Univalem localizada em Valparaíso. 

Como as áreas de expansão agrícola previstas são circunvizinhas às áreas atuais, as 

principais vias a serem utilizadas para transporte da cana à indústria continuarão sendo as 

mesmas, utilizando-se mais trechos de carreadores internos, mas acarretando no aumento de 

volume de tráfego dessas vias. A demanda de viagens por trechos das principais vias 
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prevista após a ampliação da moagem para 3.500.000t de cana, também é apresentada na 

Tabela 5.2.1-13. 

Tabela 5.2.1-13 - Principais trechos usados para o transporte de cana da lavoura à Indústria e 

demanda estimada de viagens nestas vias, para situação atual e futura. 

Rodovia do  km ao  km 

Ponto  de referência Demanda de viagens 

Origem Destino 
Safra 

2010/2011 
Safra 

2012/2013 

SP – 300/ 
SP – 541 

573+800m 39+300m 
Anel viário 
Valparaíso 

Portaria Unidade 
Univalem  

6.567 17.373 

SP – 300 597+500m 573+800m Trevo Lavínia 
Anel Viário 
Valparaíso 

632 3.766 

SP – 300 568+500m 573+800m 
Trevo de 
Bento de 

Abreu 

Anel Viário 
Valparaíso 

3.826 10.094 

SP - 541 24+300m 39+300m 
Ponte - Rio 

Feio  
Portaria Unidade 

Univalem 
2.048 2.048 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

 

Além da cana, são transportados, também, os produtos e subprodutos do processo industrial. 

Considerando-se a produção atual e a produção após a ampliação prevista, a Tabela 

5.2.1-14 e a Tabela 5.2.1-15 mostram, respectivamente, a demanda diária para transporte de 

produtos e subprodutos do processo industrial da Unidade Univalem. 

Tabela 5.2.1-14 – Demanda diária de transporte atual (2010/2011). 

Produto Produção 
Período de 
transporte 

Capacidade do meio de 
transporte 

Demanda 
diária de 
viagens 

Etanol 606m³/dia Jan-Dez 
Carretas tanque de 15, 30, 45 

e 60 m³ 
16 

Açúcar 874t/dia Jan-Dez Carretas de 27 a 37 t 21 

Torta de filtro e cinzas 276t/dia Abr-Nov Caminhão basculante 30 m³ 6 

Vinhaça 5.028m³/dia* Abr-Nov 
Caminhão tanque 30 m

3 

(2 tanques por caminhão) 
84 

*A vinhaça também é distribuída por canais 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 
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Tabela 5.2.1-15 - Estimativa de demanda diária de transporte futura (safra 2012/2013). 

Produto Produção 
Período de 
transporte 

Capacidade do meio de 
transporte 

Demanda 
diária de 
viagens 

Etanol 520m³/dia Jan-Dez 
Carretas tanque de 15, 30, 

45 e 60 m³ 
14 

Açúcar 1.500t/dia Jan-Dez Carretas de 27 a 37 t 34 

Torta de filtro e cinzas 577t/dia Abr-Nov 
Caminhão basculante 30 

m³ 
13 

Vinhaça 5.203m³/dia* Abr-Nov 
Caminhão tanque 30 m

3 
(2 

tanques por caminhão ) 
84 

*A vinhaça também é distribuída por canais 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

Para o transporte dos subprodutos do processo industrial (vinhaça, torta filtro e cinzas) são 

utilizadas as mesmas vias que ligam as áreas de plantio à unidade industrial que aquelas 

citadas para o escoamento da cana. O bagaço gerado na moagem da cana é transportado 

para as caldeiras da Barra Bioenergia – filial UTE Univalem através de esteiras por dentro 

das dependências da Unidade, não necessitando assim de uso de vias publicas. 

A principal rota utilizada para o transporte de produtos industriais (açúcar e etanol) tem como 

origem a Unidade Univalem, utilizando-se da Rodovia SP 541, Dr. Plácido da Rocha, e da 

Rodovia SP 300, Marechal Rondon, passando-se pela área urbana de Valparaíso e seguindo 

com destino aos principais centros distribuidores do Estado. 

5.2.1.10. Transporte de Funcionários 

O transporte dos trabalhadores rurais, da indústria e das áreas administrativas é feito em 

grande volume por ônibus próprios e terceirizados, todos devidamente vistoriados pelo 

técnico de segurança do trabalho da Unidade, atendendo as exigências da NR-31.  

São utilizados no transporte de funcionários da área industrial e administrativa 08 (oito) 

ônibus, sendo: 

 02 (dois) ônibus por turno, que transportam os trabalhadores nos trajetos de ida e 

volta à Usina. Estes ônibus realizam 03 (três) viagens diárias (ida e volta) cada um e 

juntos transportam atualmente uma média de 90 trabalhadores por turno, ou cerca de 

270 pessoas/dia. 

 04 (quatro) ônibus no horário comercial, que realizam 01 (uma) viagem diária (ida e 

volta) e transportam uma média de 200 pessoas/dia. 

 01 (um) ônibus às 18 horas, realizando 01 (uma) viagem por dia, e transportando 

uma média de 40 pessoas/dia. 

 01 (um) ônibus que transporta os funcionários do município de Guararapes no trajeto 

de ida e volta à oficina de manutenção agrícola. 
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Para o transporte de funcionários rurícolas (cortadores de cana e manutenção das áreas 

agrícolas) são utilizados no total 37 ônibus realizando 01 (uma) viagem diária (de ida e volta), 

sendo: 

 21 ônibus levam rurícolas dos municípios da região para as áreas agrícolas, 

utilizando a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) e Dr. Plácido da Rocha (SP-541) no 

trajeto.  

 08 (oito) ônibus levam rurícolas dos alojamentos na Unidade para o corte de cana 

nas áreas agrícolas, utilizando a rodovia Dr. Plácido da Rocha (SP-541) no trajeto. 

 08 (dois) ônibus levam os rurícolas do município de Valparaíso para as áreas 

agrícolas, utilizando a rodovia Dr. Plácido da Rocha (SP-541). 

Além disso, também são disponibilizadas 03 (três) camionetes com capacidade para 04 

(quatro) pessoas, 07 (sete) peruas Kombi com capacidade para 12 pessoas, e 04 (quatro) 

micro-ônibus com capacidade para 25 pessoas, para transporte de funcionários de 

Valparaíso à unidade Industrial, transitando principalmente pela rodovia Dr. Plácido da Rocha 

(SP-541). 

Durante o período de safra do açúcar orgânico, entre Agosto e Setembro, são necessários 02 

(dois) ônibus extras por turno para transporte de trabalhadores rurais. 

Os trechos de rodovias e vicinais de acesso utilizados no transporte de funcionários podem 

ser visualizados no Mapa de Rotas do Anexo 5.2-4.  

Para a safra futura de 2012/2013, não é prevista a ampliação das viagens atualmente 

realizadas para transporte de funcionários da indústria, área administrativa ou agrícola. Nas 

áreas de indústria e administrativa não é previsto aumento de funcionários e na área rurícola, 

o aumento de funcionários para plantio e reforma será compensado pela redução de 

funcionários devido ao aumento da mecanização da colheita. 

5.2.1.11. Recursos Humanos no Setor Agrícola 

A equipe agrícola da Unidade Univalem é composta por agrônomos, técnicos agrícolas, 

operadores de máquina agrícolas, motoristas de veículos pesados, rurícolas, fiscais, e 

funcionários de manutenção.  

A empresa busca equilibrar a demanda de trabalhadores entre a safra e entressafra com 

ações de dimensionamento de pessoal ao longo do ano. Com o aumento da colheita 

mecanizada após a ampliação do empreendimento e o remanejamento de funcionários para 

outras atividades durante a entressafra, será possível equalizar a variação de funcionários 

entre o período de safra e entressafra, em comparação com o percentual atual de 

funcionários temporários, conforme apresenta a Tabela 5.2.1-16. 

Alguns funcionários contratados para o período de safra serão remanejados durante o 

período de entressafra para atividades como a recuperação de APPs e implantação de 

rotação de culturas com a cana-de-açúcar.  
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Tabela 5.2.1-16 – Necessidade atual e futura de Mão de Obra Operacional e Mecânica para setor 

agrícola – Safra e Entressafra. 

Situação atual (safra 2010/2011) 

Descrição Turnos Safra Entressafra 

Agrônomos 1 5 5 

Técnicos Agrícolas 1 14 14 

Operadores de máquina agrícolas 3 155 131 

Motoristas de veículos pesados 3 116 88 

Rurícolas 1 1.100 465 

Fiscais 3 68 61 

Manutenção 3 197 197 

Total   1.655 961 

 

Situação futura (safra 2012/2013) 

Descrição Turnos Safra Entressafra 

Agrônomos 1 7 7 

Técnicos Agrícolas 1 16 16 

Operadores de máquina agrícolas 3 210 167 

Motoristas de veículos pesados 3 183 138 

Rurícolas 1 960 405 

Fiscais 3 27 12 

Manutenção 3 222 222 

Total   1.625 967 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

Quanto à segurança dos funcionários agrícolas a Unidade Univalem respeita os 

regulamentos da NR-31 de 2005, que trata da Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.  

5.2.2. Processo Industrial 

Como apresentado anteriormente, a Unidade Univalem é uma unidade industrial destinada à 

produção de etanol e açúcar, com capacidade atual de moagem de 2.637.375 toneladas de 

cana-de-açúcar por safra, e que pretende ampliar a sua capacidade de moagem para 

3.500.00 t/ para safra 2012/2013. 
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5.2.2.1. Processo de Produção de Açúcar e Etanol 

A) Transporte, pesagem, descarregamento e estocagem de cana 

A cana é transportada à indústria através de caminhões adaptados para o serviço. Os 

caminhões são pesados antes e após o descarregamento para se obter o peso de cana 

recebida. O objetivo da pesagem da cana é permitir o controle agrícola, o controle da 

moagem e o cálculo de rendimento industrial. Além de pesada, a cana é também analisada 

para que sejam definidas suas características como quantidade de açúcares, de água e de 

fibra nela contida, a partir das quais o pagamento da cana para fornecedores é efetuado. 

O descarregamento da cana pode ser feito diretamente nas mesas alimentadoras da moenda 

através de guindastes do tipo hilo ou no pátio de estocagem para posterior alimentação no 

caso de falhas de transporte ou como “pulmão” para moagem no período noturno. A cana 

colhida mecanicamente não deve ser estocada, sendo assim alimentada de forma direta. De 

maneira a evitar a decomposição bacteriológica, recomenda-se a renovação diária do 

estoque. O tempo médio após a queima da cana até seu descarregamento é de 40 horas. 

B) Extração do caldo 

 Alimentação e Lavagem  

A cana descarregada nas mesas alimentadoras pode ser lavada ou não dependendo do tipo 

de colheita. Esta lavagem é normalmente empregada para cana colhida manualmente para 

retirar matérias estranhas, como terra e areia, de modo a obter um caldo de melhor qualidade 

e evitar o desgaste excessivo dos equipamentos. A cana colhida mecanicamente não é 

lavada para evitar o arraste de sacarose pela água, que seria muito grande devido a sua 

forma de toletes.  

 Preparo da cana 

Logo após a lavagem, a cana é conduzida através de esteiras rolantes para um jogo de facas 

niveladoras, seguido do picador, do desfibrador e do eletroimã. Esta etapa é conhecida como 

preparo da cana. O nivelador proporciona uma alimentação uniforme. O picador e o 

desfibrador têm como objetivo aumentar a densidade, aumentando a capacidade de 

moagem, e romper ao máximo as células para forçar uma maior eficiência de extração do 

açúcar. Já o eletroimã visa retirar possíveis materiais ferrosos que possam vir com a cana 

para evitar a quebra dos rolos das moendas. 

 Moagem 

A extração dos sólidos da cana é feita pelo esmagamento nos rolos das moendas que 

exercem forte pressão. As moendas separam água e sólidos da fibra que formará o bagaço. 

A sacarose está dissolvida no caldo, portanto, o objetivo da moagem é extrair a maior 

quantidade possível de sólidos da cana. Na prática, extrai-se 94 - 96% do caldo da cana, que 

é utilizado para produzir açúcar ou etanol. 

Um subproduto da moagem de grande importância, é a produção do bagaço da cana com 

baixa umidade que é aproveitado para queima em caldeiras visando a produção de energia 

mecânica na forma de vapor de água a alta pressão. Conforme exposto anteriormente a 

cogeração de energia está sendo licenciada pela Barra Bioenergia S/A. 
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 Embebição 

No intuito de diluir os sólidos remanescentes no bagaço para aumentar a extração, adiciona-

se água ao bagaço antes de passar pelos últimos rolos, constituindo o processo denominado 

embebição. A embebição utilizada é do tipo composta, que consiste em adicionar água entre 

os últimos ternos e fazer retornar o caldo extraído deste último para o anterior e assim 

sucessivamente até o segundo terno (conjunto de três rolos da moenda). 

C) Tratamento do caldo 

O caldo resultante da extração pelas moendas passa por algumas etapas de tratamento 

antes de ser encaminhado à produção de açúcar e/ou etanol. Este caldo é peneirado, para 

remoção das impurezas mais grosseiras. No entanto, impurezas menores (solúveis, 

insolúveis ou coloidais) não são removidas apenas com a utilização de peneiras. No caso 

desse tipo de impurezas, uma seqüência de procedimentos é adotado, no intuito de coagulá-

las, de maneira que a decantação possa separá-las. Após essa seqüência de tratamento 

exposta a seguir, o caldo é enviado à produção de açúcar e/ou etanol, sendo que, para o 

caso da produção de etanol, o procedimento de sulfitação não é necessário. 

 Sulfitação 

A sulfitação consiste na absorção de SO2 pelo caldo, inibindo reações que causam a 

formação de cor, coagulando matérias coloidais, auxiliando na formação de precipitados que 

farão o arraste de impurezas durante a sedimentação, diminuindo a viscosidade do caldo e 

desinfetando o meio. 

 Caleagem 

A caleagem é feita através da adição de leite de cal (Ca(OH)2) que também coagula material 

coloidal, auxilia na precipitação e arraste de impurezas solúveis e insolúveis e eleva o pH 

para valores neutros. 

 Aquecimento 

O caldo é então aquecido até aproximadamente 105ºC para acelerar e facilitar as reações de 

coagulação e floculação dos colóides e não-açúcares protéicos e emulsificar graxas e ceras. 

O aquecimento nesta etapa do processo visa essencialmente aumentar a eficiência do 

processo de decantação e promover a posterior retirada de ar. 

 Flasheamento 

No balão de flash, uma diminuição brusca de pressão provoca uma ebulição espontânea do 

caldo eliminando assim o ar nele dissolvido que, quando presente, dificulta a decantação das 

impurezas mais leves.  

 Decantação 

A decantação, também chamada de clarificação, é a etapa de purificação do caldo pela 

remoção das impurezas floculadas nos tratamentos anteriores. O caldo, livre das impurezas, 

é chamado caldo decantado e segue para a etapa de evaporação. As impurezas constituem 

o que é chamado de lodo. O lodo é enviado à etapa de filtragem, descrita a seguir. 
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 Filtragem 

Para recuperar o açúcar contido no lodo, procede-se com a sua filtragem. Dessa forma 

separa-se o caldo filtrado do que é retido no filtro: a torta, formada basicamente pelos 

resíduos retirados na decantação. O caldo retorna ao processo e a torta é utilizada como 

adubo na lavoura. 

D) Fabricação do açúcar 

 Evaporação 

Constitui o primeiro estágio de concentração do caldo proveniente da etapa de tratamento. O 

caldo clarificado contém cerca de 85% de água. A evaporação tem como objetivo reduzir 

essa porcentagem para aproximadamente 40%. O caldo concentrado é chamado de xarope. 

Esta evaporação é feita em evaporadores de múltiplo efeito concorrente, isto é, o vapor 

gerado pela evaporação da água do caldo (vapor vegetal) presente na caixa de evaporação 

anterior é utilizado como fonte de aquecimento para a caixa posterior. 

 Cozimento 

Saindo da etapa de evaporação, o xarope é enviado ao cozimento que é uma nova etapa de 

concentração só que agora com a formação de cristais em virtude da precipitação da 

sacarose dissolvida na água. Os cozedores são equipamentos semelhantes aos 

evaporadores e seu produto final, cristais de açúcar envolvidos em mel (solução açucarada), 

é chamado de massa cozida. Nessa etapa atinge-se uma concentração entre 90 e 95 ºBrix 

(porcentagem em peso de sólidos) à temperatura entre 58 a 65 oC. 

 Cristalização 

A massa cozida é então enviada a cristalizadores que a resfriam lentamente com o auxílio de 

água. Dessa maneira, consegue-se recuperar parte da sacarose que ainda estava contida no 

mel por sua deposição nos cristais já existentes gerando o consequente aumento dos 

mesmos.  

 Centrifugação 

Dos cristalizadores, a massa cozida segue às centrifugas. A força centrífuga promove a 

separação do açúcar. O mel removido é coletado e retorna aos cozedores para um maior 

esgotamento. O açúcar descarregado das centrífugas apresenta alto teor de umidade (0,5 a 

2%) e temperatura elevada (65 a 95ºC). 

 Secagem 

Por meio de um elevador de canecas, os cristais de açúcar seguem para a secagem em 

tambores rotativos, levemente inclinados em relação à horizontal, e usando ar quente em 

contracorrente com o açúcar a ser seco. Este açúcar pode ser comercializado desta forma 

como açúcar cristal, ou então, utilizado para a fabricação de outros produtos como o açúcar 

invertido, o açúcar refinado ou o açúcar líquido. 
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 Armazenagem 

Atualmente, dois tipos de armazenagem e manipulação de açúcar apresentam aceitação 

generalizada: armazenagem em sacaria e a granel. O sistema de armazenagem em sacaria, 

predominante até alguns anos atrás, vem lentamente cedendo lugar ao sistema a granel. A 

armazenagem a granel trás uma série de vantagens econômicas sendo a principal delas o 

fato de assegurar uma deterioração mais lenta que a do açúcar ensacado, podendo ocorrer o 

fenômeno de umidificação porém restringindo-se apenas à superfície da pilha de estocagem 

sem maiores consequências em seu interior. 

Para a produção de açúcar orgânico, que representa atualmente cerca de 20% da produção 

total da Unidade, são adotados os mesmos procedimentos do açúcar comum, porém, estes 

não podem ser produzidos concomitantemente. Antes de se iniciar a produção do açúcar 

orgânico é necessária a paralisação de todo o processo e limpeza de todos os equipamentos, 

e ao açúcar orgânico não é adicionado nenhum insumo. 

E) Fabricação do etanol 

A partir da cana-de-açúcar pode-se também produzir etanol. O etanol é obtido através de um 

processo bioquímico chamado fermentação. De maneira semelhante à produção de açúcar, 

para a obtenção do etanol é necessário que o caldo receba um tratamento de purificação. 

 Tratamento do caldo para a destilaria 

O tratamento do caldo destinado à produção de etanol é o mesmo tratamento realizado com 

o caldo destinado à produção de açúcar, excetuando-se a etapa de sulfitação. 

 Resfriamento do caldo 

Ao contrário do que ocorre na fabricação do açúcar, o caldo que servirá como matéria-prima 

na produção de etanol deve ser resfriado. É comum fazer com que o caldo quente troque 

calor com o caldo frio, sendo este aquecido e aquele resfriado. Não sendo suficiente, o caldo 

que vai para a destilaria deve passar em um trocador de calor no qual trocará calor com água 

fria até atingir a temperatura de aproximadamente 30ºC.  

 Fermentação 

 Preparo do mosto 

O mosto é uma solução de açúcar cuja concentração foi ajustada de maneira a tornar a 

fermentação mais eficiente. O mosto é preparado a partir de méis, caldo e água de modo que 

a mistura apresente uma concentração final por volta de 16 a 23ºBrix. 

 Preparo do fermento 

Normalmente, utiliza-se o processo de fermentação Melle-Boinot em destilarias. Esse 

processo tem como principal característica a recuperação de leveduras através da 

centrifugação do vinho. 

De modo a propiciar condições ótimas de fermentação e evitar a infecção bacteriana, a 

levedura recuperada sofre um tratamento antes de retornar ao processo. Este tratamento 
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consiste da adição de água, reduzindo o teor alcoólico, e de ácido sulfúrico até pH = 2,5, 

gerando uma mistura conhecida como pé-de-cuba. 

 Fermentação 

A fermentação ocorre em tanques denominados dornas de fermentação onde o mosto é 

misturado com o pé-de-cuba na proporção de 2:1, respectivamente. 

Os açúcares (sacarose, glicose e frutose) são transformados em etanol segundo a reação de 

Gay-Lussac: 

C12H22O11   +   H2O       C6H12O6   +   C6H12O6 

       sacarose          água           glicose             frutose 

 

C6H12O6          2 CH3CH2OH     +     2  CO2    +    23,5 kcal 

    glicose/frutose                  Álcool              gás carbônico       calor 

 

Como mostram as reações acima, a fermentação libera gás carbônico e calor. O gás é lavado 

de modo a recuperar o etanol evaporado arrastado pelo CO2. Devido ao calor liberado e a 

necessidade de se manter a temperatura da fermentação por volta de 32ºC um sistema de 

resfriamento é utilizado. 

Após um tempo de 4 a 12 horas, a fermentação termina gerando um produto final de teor 

alcoólico entre 7 e 10%, denominado vinho fermentado. 

 Centrifugação do vinho 

Das dornas de fermentação, o vinho é centrifugado de modo a separar o fermento. Este 

fermento recuperado é denominado leite de levedura e retorna às cubas de tratamento. O 

vinho delevedurado é enviado à dorna volante e posteriormente às colunas de destilação. 

 Destilação 

O vinho que vem da fermentação é composto basicamente por componentes em fase líquida, 

dentre os quais destacam-se o etanol (7 a 10 ºGL) e a água (89 a 93%). Os demais 

componentes como glicerina, álcoois homólogos superiores, furfural, aldeído acético, ácidos 

succínico e acético, bagacilho, leveduras e bactérias, açúcares infermentescíveis, sais 

minerais, matérias albuminóides, CO2 e SO2 são encontrados em quantidades bem menores.  

Para a separação do etanol, utiliza-se o processo de destilação no qual os diferentes pontos 

de ebulição dos componentes da mistura são responsáveis pela separação. A operação é 

realizada em três etapas: destilação propriamente dita, retificação e desidratação. Em todas 

elas o aquecimento é feito a partir do vapor, de forma direta ou indireta. 
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 Destilação 

Nessa etapa, o etanol é separado do vinho. O vinho, inicialmente com 7 a 10 ºGL, é 

decomposto em duas correntes: flegma (vapores com 40 a 50 ºGL) e vinhaça (que segue 

para a lavoura como fertilizante com menos de 0,03 ºGL). Essa etapa de destilação elimina 

ainda impurezas como aldeídos e ésteres. 

 Retificação 

A etapa de retificação visa concentrar o flegma proveniente da destilação de forma a obter 

um grau alcoólico de 96 ºGL à saída e retirar impurezas como álcoois homólogos superiores, 

aldeídos, ésteres, aminas, ácidos e bases. 

 Desidratação 

O Etanol a 96 ºGL é chamado Etanol hidratado. Para a produção de Etanol anidro, a 99,7 

ºGL, é preciso utilizar ciclo-hexano como desidratante. Essa necessidade surge do fato de 

que o etanol hidratado constitui uma mistura azeotrópica. Uma mistura azeotrópica é uma 

mistura em que os componentes não são separados por um processo de destilação simples. 

A adição do ciclo-hexano forma uma mistura ternária com a água e o etanol cujo ponto de 

ebulição é menor do que o da mistura binária inicial. Após a separação, o desidratante é 

recuperado e reaproveitado. 

 Armazenamento 

Os álcoois produzidos, hidratado e anidro, são quantificados e enviados a tanques de grande 

volume onde são estocados para posterior comercialização. 

5.2.2.2. Máquinas e Equipamentos 

Os equipamentos atualmente instalados na Unidade Univalem, devidamente licenciados, 

estão listados na Tabela 5.2.2-1 a seguir e locados na planta de Layout Geral da situação 

atual do empreendimento, Anexo 5.1-1.  

 Tabela 5.2.2-1 - Relação de Máquinas e Equipamentos instalados e licenciados. 

Descrição Quant. 
Potência/ 

Capacidade 
Unidade 

 Balança  1 80 t 

 Coluna de recuperação de CO2 1 3 m³/h 

 Decantador  1 500 m³ 

 Decantador  1 450 m³ 

 Desaerador  1 125 m³ 

 Destilaria aparelho  1 120 m³ 

 Destilaria aparelho  1 120 m³ 

 Destilaria aparelho  1 320 m³ 

 Dornas de fermentação  1 800 m³ 
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Descrição Quant. 
Potência/ 

Capacidade 
Unidade 

 Filtros rotativos  3 17 m³/h 

 Lavador de gases  2 150 m³/h 

 Pré evaporador  1 250 m³/h 

 Pré evaporador  1 270 m³/h 

 Sonda Horizontal  1 30 un/h 

 Tanque de ácido sulfúrico  1 50 m³ 

 Tanque de etanol  7 5.000 m³ 

 Tanque de etanol  1 10.000 m³ 

 Tanque de antiespumante  1 15 m³ 

 Tanque de hexano  1 10 m³ 

 Tanque xarope  1 600 m³ 

 Conjunto de moenda  1 5.800 t/d 

 Conjunto de moenda  1 7.000 t/d 

Caldeira 2 65 t/h 

Caldeira  1 105 t/h 

Turbo-gerador  1 8 MW 

Turbo-gerador  1 4 MW 

Fonte: Licença de Operação CETESB n°13001109 de 02/07/2009. 

A ampliação prevista implica na necessidade de investimentos na Unidade Univalem, com a 

instalação de equipamentos de forma a adequar a sua capacidade de moagem e de 

produção. As instalações previstas de equipamentos constam na Tabela 5.2.2-2 a seguir, 

sendo também espacializadas na planta de Layout Geral da situação futura, Anexo 5.1-2. 

Alguns equipamentos poderão substituir equipamentos já existentes, ou localizarem-se 

dentro de estruturas já existentes, motivo pelo qual podem não estar destacados no Layout 

Geral. 

Tabela 5.2.2-2 - Relação de Máquinas e Equipamentos a serem instalados, objetos do atual 

licenciamento.  

Descrição Qtde Capacidade Local 
Previsão de 
instalação 

Equipamentos com L.P. que terão capacidade/potência revistos em L.I. 

Terno 37" x 66" para a Moenda ZF 2 10.000TCD Moagem 04/2012 

Picador 1   Moagem 04/2012 

Peneira 1   Moagem 04/2012 

Aquecedores - evaporação caldo 
decantação fábrica 

4 350m² 
Tratamento do 

Caldo 
04/2012 

Filtro belt-press  2 8.500t/h 
Tratamento do 

Caldo 
02/2012 
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Descrição Qtde Capacidade Local 
Previsão de 
instalação 

Equipamentos com L.P. que terão capacidade/potência revistos em L.I. 

Decantador rápido para a linha da fábrica 1 1.000m³ 
Tratamento do 

Caldo 
04/2012 

Pré-evaporador (tubos de inox) para  
fábrica 

2 4.800m² 
Tratamento do 

Caldo 
04/2012 

Tanques de mistura de caldos 2 170m³ 
Tratamento do 

Caldo 
04/2012 

Regenerador caldo / vinhaça  1 8m² 
Tratamento do 

Caldo 
04/2012 

Torres de resfriamento para resfriamento 
do mosto, resfriamento da fermentação e 
condensadores 

3 1.268,67m³ Produção de Etanol 03/2012 

Cozedor batelada para massa A 1 800HL 
Produção de 

Açúcar 
03/2012 

Cozedor contínuo para massa B 1 1.500HL 
Produção de 

Açúcar 
03/2012 

Magmeira a vácuo para receber massa 
do pé  

1 850HL 
Produção de 

Açúcar 
04/2012 

Cristalizador de 1.500HL para massa B + 
caixa de água doce 

2 1.500HL 
Produção de 

Açúcar 
04/2012 

Cristalizador de 1.500HL para massa A  1 1.500HL 
Produção de 

Açúcar 
04/2012 

Centrífuga VK-1500 - Massa A 4 1.500kg/ciclo 
Produção de 

Açúcar 
02/2012 

Centrífuga VK- 14 36 t/h - Massa B 2 36t/h 
Produção de 

Açúcar 
02/2012 

Secador de açúcar para 35.000 sacos/dia 1 
35.000 

sacos/dia 
Produção de 

Açúcar 
03/2012 

Elevador de açúcar e esteiras para novo 
secador 

1 
35.000 

sacos/dia 
Produção de 

Açúcar 
03/2012 

Torres de resfriamento para Fabrica de 
açúcar 

2 1.400m³ 
Produção de 

Açúcar 
02/2012 

Filtro de xarope (Technopulp) 1   
Produção de 

Açúcar 
03/2012 

Tanque de cal  1 25m³ 
Produção de 

Açúcar 
03/2012 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

Ressalta-se que as datas previstas poderão ser alteradas de acordo com a data de obtenção 

das licenças Previa (LP) e de Instalação (LI) a serem emitidas pela CETESB.  

Ressalta-se mais uma vez que os equipamentos referentes à geração de energia não são 

objetos deste licenciamento e estão destacados desta forma nos “Layouts” Gerais 

apresentados nos Anexos 5.1-1 e 5.1-2, em linhas de cor diferente dos demais. 

5.2.2.3. Matéria-Prima e Produtos Auxiliares 

A Tabela 5.2.2-3 a seguir relaciona os produtos auxiliares utilizados no processamento 

industrial da cana-de-açúcar na Unidade Univalem e os quantitativos futuros, após a 

ampliação da moagem.  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA-  Univalem  

Volume I 

ARCADIS Tetraplan 79 

Tabela 5.2.2-3 - Produtos auxiliares ao processamento da cana-de-açúcar.  

Insumo Processo produtivo Unidade 
Safra 

2010/2011 
Safra 

2012/2013 

Ácido sulfúrico etanol Kg 726.285 1.187.916 

Anti espumante etanol Kg 65.670 107.411 

Antibiotico etanol Kg 156 255 

Antincrustante açúcar Kg 26.700 43.671 

Bactericida/biocida etanol Kg 14.270 23.340 

Cal moagem/açúcar t 1.841 3.011 

Desidratante etanol Kg 28.140 46.025 

Dispersante etanol Kg 23.831 38.978 

Enxofre açúcar Kg 65.000 106.314 

Polimero floc. açúcar/etanol Kg 14.685 24.019 

Redutor de viscosidade açúcar Kg 800 1.308 

Soda caustica etanol Kg 2.585 4.228 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

O recebimento de ácido sulfúrico e antiespumante é feito por caminhão tanque, em área 

cimentada e provida de tanque de contenção e rampa de acesso. Os demais ácidos são 

recepcionados pelo almoxarifado e armazenados em galpão coberto e fechado e com 

restrição de acesso. A cal é recepcionada em bags e batelada e armazenada igualmente em 

galpões fechados e com restrição de acesso.  

A capacidade de armazenamento dos tanques de recebimento de produtos é: 

 Tanque ácido sulfúrico: 50.000m³; 

 Tanque antiespumante:16.000m³; e 

 Tanque dispersante: 10.000m³. 

5.2.2.4. Produtos Finais e Subprodutos 

Na Tabela 5.2.2-4 a seguir são apresentadas as quantidades de produtos e subprodutos 

geradas atualmente e previstas para a safra futura após ampliação. 

Tabela 5.2.2-4 – Produtos e Subprodutos por safra.  

Produto Safra 2010/2011 Safra 2012/2013 

Cana moída (t x 1.000) 2.637 3.500 

Bagaço de cana (t)/safra 621.000 857.000 

Torta (t)/safra 92.000 126.960 

Mel Final (t)/safra 97.000 186.000 

Vinhaça (m
3
/safra)¹ 1.267.152 1.170.877 
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Produto Safra 2010/2011 Safra 2012/2013 

Etanol (m
3
/safra)¹ 105.596 97.573 

Açúcar (t/safra) 161.495 253.280 

¹ Considerando valores previstos nos PAVs e a produção de etanol para Safra 2012/2013 sendo a 

mesma de 2011/2012. 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

5.2.2.5. Gerenciamento de Produtos 

Devido ao fato do etanol ser um produto inflamável e, portanto sujeito à ocorrência de 

explosões, o seu armazenamento e expedição são práticas reguladas por normas rígidas de 

segurança. O Parque de tancagem de etanol da Unidade Univalem é construído respeitando-

se as normas técnicas previstas, destacando-se a NBR 7820/83 - Segurança nas instalações 

de produção, armazenamento, manuseio e transporte de etanol.  

A Unidade Univalem possui 7 (sete) tanques de armazenamento de etanol, com capacidade 

de 5.000 m³ cada, e 1 (um) tanque com capacidade de 10.000 m³, totalizando 45.000m³ de 

capacidade de armazenamento. A área ocupada pelos tanques dispõe de recursos de 

controle de vazamento de produto, através da construção de diques que formam uma bacia 

de contenção ao redor dos tanques, conforme previsto na NBR 7505/2000. A construção é 

feita de chapas de aço-carbono, montados sobre bases de concreto. Os tanques são 

construídos conforme o dimensionamento de costado, teto, fundo, fundação, previsto na 

norma NBR 7.820/83, de modo que, em caso de explosão, o teto erga-se e o costado e o 

fundo permaneçam íntegros, evitando-se vazamentos.  

Nas áreas dos tanques, a empresa possui procedimentos de segurança específicos, e para 

casos de incêndio a Unidade mantém brigada de incêndio, com 10 caminhões pipa, que são 

constantemente treinados para possíveis situações críticas envolvendo os tanques de 

armazenamento de etanol. 

5.2.2.6. Recursos Humanos no Setor Industrial e Administrativo 

Atualmente a Unidade Univalem possui 343 funcionários na área industrial e 112 na área 

administrativa. Para safra 2012/2013 o quadro de funcionários da indústria deverá passar 

para 350, enquanto que para o setor administrativo não estão previstas novas contratações. 

5.2.2.7. Processo de Geração de Energia 

Conforme apresentado ao longo deste Volume, o licenciamento ambiental da cogeração de 

energia em consequência do aumento de bagaço gerado pela Unidade Univalem, não é alvo 

deste estudo, uma vez que já está sendo licenciado pela empresa Barra Bioenergia S/A 

através das Licenças de Instalação (L.I. nº 13001639 emitida em 17/12/2008), referente ao 

processo CETESB nº 13/00016/08, e Licença Prévia (L.P. nº 13000988 emitida em 

13/02/2011), referente ao processo CETESB nº 13/00053/09. 

5.2.2.8. Linhas de Transmissão 

Em consequência da instalação do sistema de cogeração de energia elétrica pela Barra 

Bioenergia S/A, uma linha de transmissão (LT) será ampliada em trecho de 2 km, não 
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havendo necessidade de licenciamento para instalação conforme prevê a Resolução SMA 

05/2007, que dispõe sobre procedimentos simplificados para o licenciamento ambiental de 

LTs, e tratado nas licenças relacionadas supracitadas. 

5.2.3. Balanço dos Produtos 

O balanço dos produtos gerados atualmente na Unidade Univalem são apresentados a seguir 

na forma de fluxograma na Figura 5.2.3-1, e a previsão futura após a ampliação pretendida 

(safra 2012/2013) é apresentada no fluxograma da Figura 5.2.3-2.  
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Figura 5.2.3-1. Balanço dos Produtos da safra atual 2010/2011 – 13.000 TCD – 1,34scs/TC  

 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 
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Figura 5.2.3-2: Balanço de Produtos após expansão prevista para Safra 2012/2013 – 17.000 TCD – 1,84scs/TC  

 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 
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5.2.4. Utilização de Recursos Hídricos 

Atualmente, a Unidade Univalem possui ponto de captação de água superficial para uso 

industrial no barramento do ribeirão do Sapé, onde é realizada captação de 565,5 m³/h, no 

período de safra, e 250m³/h no período de entressafra.  Além do ponto de captação 

superficial, a Unidade conta também com 01 (um) poço de captação de água subterrânea 

para uso doméstico, onde são captados 3 m³/h. 

Estas captações são outorgadas através da Portaria n° 180 de 31 de Janeiro de 2007, 

emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, apresentada no Anexo 5.2-

5. 

Na Tabela 5.2.4-1 a seguir, são apresentadas os volumes de captações de águas superficiais 

e subterrâneas atuais e previstos para safra 2012/2013 (após ampliação) pela Unidade 

Univalem, bem como as respectivas outorgas para o empreendimento. 

Tabela 5.2.4-1 – Volume de captação de água e outorgado, na situação atual e futura. 

Captação Período 

Safra 2010/2011 (m
3
/h) Safra 2012/2013 (m

3
/h) 

captação outorga captação outorga 

Captação Superficial 

Mai-Nov (safra) 565,5 745 565 745 

Dez-Abr 
(entressafra) 

250 250 250 250 

Poço Local-002 
(DAEE108-0014) 

Jan-Dez 3 3 3 3 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

Conforme apresentado na tabela anterior, o aumento da moagem previsto não acarretará em 

aumento na utilização de água global. Devido ao sistema de recirculação da água em circuito 

fechado a ser instalado, o consumo total irá sofrer redução passando dos atuais 13.644m³/dia 

para 13.632m³/dia. 

Os dados quantitativos sobre a captação e uso de água relacionados com a operação da 

Unidade na safra 2010/2011, bem como para a situação futura considerando-se a ampliação 

pretendida, são apresentados por meio dos balanços hídricos do processo atual e futuro da 

Unidade no Anexo 5.2-6. 

5.2.4.1. Uso e Reuso das Águas 

De acordo com a Resolução SMA-088 de 19 de Dezembro de 2008, que define as diretrizes 

técnicas para o licenciamento de empreendimentos do setor sucroalcooleiro no Estado de 

São Paulo, e Resolução Conjunta SMA/SAA-006 de 24 de setembro de 2009, que altera o 

Zoneamento Agroambiental para o setor sucroalcooleiro, o volume máximo de água que 

poderá ser consumido pela Unidade Univalem nesta ampliação pretendida é de 1m3/t de cana 

processada, pois o empreendimento está localizado em área considerada como “adequada 

com limitações ambientais” dentro do Zoneamento Agroambiental do Estado, conforme já 

apresentado no Mapa de Áreas Agrícolas Sobre Zoneamento Ambiental, Anexo 2.2-1. 
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Conforme apresentado nos fluxogramas, para a safra de 2010/2011, a taxa de utilização de 

água por tonelada de cana-de-açúcar foi de 1 m³/TC. Com o aumento de produção e 

implantação das melhorias previstas para safra de 2012/2013, esta taxa deverá ser reduzida 

para 0,8 m³/TC, representando assim um aumento da eficiência de uso e reuso de água, 

inclusive superando o limite mínimo determinado pela legislação vigente supracitada.  

Os usos e reusos de água no processo industrial, para as necessidades atuais e futuras, 

podem ser visualizados nos fluxogramas do Anexo 5.2-6, incluindo a vazão necessária para 

cada sistema e as respectivas vazões de reposição.  

5.2.5. Geração de Efluentes Líquidos 

5.2.5.1. Efluentes Industriais 

Os Efluentes Industriais gerados na Unidade Univalem são provenientes das seguintes 

fontes: 

 Retro-lavagem da Estação de Tratamento de Água; 

 Lavagem de piso da mesa alimentadora; 

 Descarga do sistema de tratamento de fuligem (Cogeração); 

 Descarte de água dos aspersores da fábrica; 

 Lavagem geral (pisos e equipamentos); 

 Descarga de água das caldeiras; 

 Sobra de condensados. 

Atualmente o processo industrial da Unidade Univalem gera, em média, 1.233m³/dia de 

águas residuárias e 8.993m³/dia de vinhaça e flegmaça, totalizando a geração de cerca de 

10.230m³/dia de efluentes líquidos industriais. 

Com o aumento da produção, a geração de águas residuárias irá aumentar de 1.233m³/dia 

para 1.480,8m³/dia. 

A fertirrigação, conforme já mencionado anteriormente, desempenha duplo papel, 

controlando a poluição hídrica que seria causada caso esse material fosse lançado em 

corpos d’água, e aumentando produtivamente as áreas agrícolas irrigadas, trazendo retorno 

econômico à operação. A quantidade de vinhaça gerada se manterá em aproximadamente 

4.800m³/dia mesmo após a ampliação da Unidade, uma vez que esta é proveniente do 

processo produtivo do etanol cuja quantidade produzida será mantida para a safra 

2012/2013. 

No processo de destilação, o esgotamento da flegma da coluna B separa a flegmaça da 

vinhaça. A flegmaça é utilizada para lavagem de fermentadores e trocadores de calor, 

lavagem de equipamentos da Unidade em geral e diluição do fermento. A geração de 
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flegmaça da Univalem na safra atual é 4.193 m³/dia e passará para 2.472m³/dia, em 

2012/2013. 

Na Tabela 5.2.5-1 a seguir é apresentado o volume de geração de efluentes líquidos da 

Unidade Univalem para a situação atual e para a situação futura prevista para safra de 

2012/2013.  

Tabela 5.2.5-1 - Volume de geração de efluentes industriais – situação atual e futura.  

Fonte Geradora 

Volume (m
3
/h) 

Safra 
2010/2011 

Safra 
2012/2013 

Águas residuárias 51,4 61,7 

Vinhaça + Flegmaça 384 325 

Total 435,4 386,7 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011.  

Atualmente a Unidade dispõe dos seguintes sistemas fechados para o tratamento da água utilizada no 

processo industrial: 

 Sistema VLC para o tratamento de água com fuligem 

O Sistema VLC atualmente utilizado na Unidade Univalem atenderá às necessidades 

exigidas para retenção de Materiais Particulados nos retentores de fuligem para a moagem 

de 3.500.000 t/safra. Este sistema é composto por peneiras rotativas, decantador, 

desaguador e moega, e permite o aproveitamento e recuperação da água proveniente da 

lavagem de gases de caldeiras para reuso no processo. 

Além da água, a fuligem, representada pelas cinzas do bagacilho de cana queimado na 

caldeira é separada da água por processos de separação sólido/líquido através de 

peneiramento, sedimentação e filtração, em equipamentos que fazem parte do sistema de 

Tratamento da Fuligem. Esse material sólido retirado da água é enviado para a lavoura, 

sendo utilizado como fertilizante. 

 Utilização das atuais caixas de decantação para o tratamento de água de lavagem de 

piso da mesa alimentadora de cana 

As águas utilizadas para a lavagem do piso das mesas alimentadoras são tratadas em caixas 

de decantação de areia. A utilização de sistema de limpeza a seco minimiza o arraste de 

impurezas minerais para as mesas alimentadoras. Tendo em vista que todas as ampliações 

de moagens têm que ser realizadas sem a queima da cana e, portanto, sem necessidade de 

lavagem, o sistema de tratamento existente atende às necessidades de moagem deste 

estudo. 

 Sistema de resfriamento de água da fábrica – aspersores. 

As águas de resfriamento de água dos mancais das moendas e de lavagem dos 

equipamentos são enviadas para a lavoura sem prévio tratamento. 
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As águas utilizadas atualmente no resfriamento de trocadores de calor de mosto, dornas e 

condensadores, apesar de passarem por um sistema de resfriamento por aspersão, operam 

em circuito aberto através do Barramento do ribeirão do Sapé. Da mesma forma, as águas 

utilizadas no resfriamento de trocadores de calor dos mancais e dos trocadores de calor das 

turbinas das moendas, picadores, desfibradores, turbo bombas, e dos geradores, são 

recirculadas através do Barramento do ribeirão do Sapé. 

Após a etapa de ampliação da moagem para 3.500.000 t/safra, já são previstas melhorias no 

gerenciamento dos efluentes líquidos, com a instalação dos seguintes equipamentos: 

 Separador de Água e Óleo para o setor das moendas; 

 Torres de Resfriamento de água para o resfriamento de trocadores de calor de 

mosto, dornas e condensadores; e 

 Torres de Resfriamento de água para operarem em paralelo com os aspersores da 

fábrica. 

Desta forma, prevê-se uma redução substancial da taxa de captação superficial de água do 

Barramento do ribeirão do Sapé com a ampliação pretendida. 

5.2.5.2. Efluentes Domésticos 

Os efluentes líquidos gerados na Unidade atualmente têm as seguintes origens: 

 Restaurante; 

 Laboratório; 

 Escritório administrativo; 

 Sanitário. 

Atualmente os efluentes sanitários são tratados em fossas sépticas e o despejo final é 

enviado para o tanque pulmão de vinhaça para posterior disposição na lavoura. A Unidade 

possui atualmente 03 fossas sépticas, quais sejam: 

 Fossa da Portaria: com bomba de 60m³/h e 15mca; 

 Fossa do Administrativo: com bomba de 10m³/h e 10mca; e 

 Fossa da Indústria: com bomba de 120m³/h e 12mca. 

Para o tratamento dos efluentes provenientes da área industrial e do setor administrativo, 

atualmente com 343 funcionários, está prevista a geração de 1,0 m³/h de efluentes sanitários 

após a ampliação, que serão tratados em conjunto com o efluente do refeitório industrial da 

empresa e que gerarão aproximadamente 2,3 m³/h de efluente. 

A Unidade prevê a instalação de uma estação de tratamento de efluentes sanitários 

compacta (Mizumo MT 120), cujo licenciamento foi iniciado pelo processo CETESB nº 

13/00340/09, estando o pedido de LP em análise. O efluente tratado nesta ETE móvel, após 
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cloração, deverá ser enviado para o barramento do ribeirão do Sapé. As especificações 

técnicas da ETE à ser instalada são apresentadas na Tabela 5.2.5-2 a seguir. 

Tabela 5.2.5-2 - Especificações técnicas da futura estação Mizumo MT120. 

Modelo 
Vazão 
(L/dia) 

Tanque 
(un.) 

Diâmetro 
(m) 

Layout (mínimo) Nº 
Funcionários 
que atende Largura (m) Comprimento (m) 

MT - 120 120.000 2 3,2 4,2 11 1.263 

Fonte: MIZUMO (www.mizumo.com.br), março/2011. 

Como a capacidade de atendimento do modelo de ETE a ser implantado é de até 1.263 

funcionários, esta ETE será suficiente para atender a demanda de tratamento de efluentes 

domésticos da área industrial e administrativa da Unidade Univalem dos funcionários após a 

ampliação pretendida. 

5.2.6. Geração e Gerenciamento de Resíduos 

A NBR 10004/2004 – Resíduos sólidos – Classificação, classifica-os quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, indicando quais deles devem ter manuseio e 

destinação mais rigidamente controlados. 

A classificação dos resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu 

origem e de seus constituintes e características e a comparação destes constituintes com 

listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido.  

A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser 

criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas insumos e o processo que lhe 

deu origem. 

Segundo a Norma NBR 10004, os resíduos são classificados em dois grupos – Perigosos e 

Não perigosos, sendo ainda este último grupo subdividido em Não inertes e Inertes: 

 Resíduos Classe I – Perigosos - que são aqueles que apresentam periculosidade, 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, segundo a 

NBR 10004; 

 Resíduos Classe II – Não perigosos – Se subdividem conforme segue: 

 Resíduos Classe II A – Não inertes - São aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos Classe I – Perigosos ou de resíduos Classe II B – 

Inertes, nos termos desta Norma. Os resíduos Classe II A – Não inertes podem 

ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água; 

 Resíduos Classe II B – Inertes - Quaisquer resíduos que, quando amostrados 

de forma representativa, segundo a NBR 10007 – Amostragem de resíduos 

sólidos, e submetidos a um contato dinâmico ou estático com água destilada 

ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme NBR 10006 – Procedimento 

http://www.mizumo.com.br/
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para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos, não tiverem nenhum 

de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor. 

Os resíduos são classificados em função de suas propriedades físicas, químicas ou 

infectocontagiosas e com base na identificação de contaminantes presentes na massa.  

5.2.6.1. Resíduos Gerados na Unidade Univalem 

Atualmente a Unidade Univalem gera basicamente resíduos classificados como Classe II A - 

Não Inertes e II B - Inertes, de acordo com a classificação NBR 10.004/04. A geração mensal 

atual de resíduos no empreendimento, bem como a previsão para a geração após a 

ampliação de moagem, é apresentada na Tabela 5.2.6-1. O detalhamento da classificação e 

destinação destes resíduos é feito nos itens a seguir. 

Tabela 5.2.6-1 - Geração de resíduos sólidos na Unidade Univalem. 

Resíduo 

Geração* 

Safra 
2010/2011 

Safra 
2012/2013 

Bagaço de cana (t/mês) 51.750 71.418 

Vinhaça (m3/mês) 105.596 97.573 

Torta de filtro (t/mês) 5.803 10.580 

Cinzas da caldeira (t/mês) 7.150 11.668 

Terra – limpeza da cana (t/mês) 

Sucata mat. Ferrosos (kg/mês) 43.500 46.667 

Sucata mat. não ferroso (kg/mês) - - 

Óleo usado (kg/mês) 1.546 2.500 

Material impregnado com óleo (kg/mês) 9.792 12.500 

Vidro - - 

Resíduos orgânicos de restaurante (kg/mês) 10.583 10.833 

Resíduos de papel e papelão - - 

Resíduos de plástico - - 

Lâmpadas queimadas (kg/mês) 38 42 

Pilhas e baterias automotivas (kg/mês) 83 113 

Resíduo de saúde (kg/mês) 6 7 

Embalagens de Agroquímicos (kg/mês) 388 583 

*Média mensal considerando geração destes resíduos nos 12 meses do ano. 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 
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5.2.6.2. Coleta e Transporte Interno 

A empresa adota o sistema de coleta seletiva por meio da identificação de coletores pelo 

código de tonalidades para os diferentes tipos de resíduos gerados, seguindo as cores 

padrões estabelecidas na Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril 2001. 

Os resíduos são segregados e acondicionados em recipientes adequados para cada tipo, 

com identificação especificada. O transporte interno é realizado de acordo com as normas 

internas de segurança, respeitando a sinalização e as normas existentes para cada resíduo. 

5.2.6.3. Acondicionamento e Armazenamento Temporário 

O armazenamento dos resíduos ocorre de acordo com sua classificação, ou seja, os resíduos 

são armazenados em locais distintos em relação a sua classe.  

A vinhaça, principal resíduo gerado na Unidade, é armazenada em tanques 

impermeabilizados com geomembrana e providos de drenos testemunhos, conforme descrito 

no item 5.2.1 (subitem Sistema de fertirrigação). O transporte deste resíduo é realizado 

através de canais impermeabilizados e tubulações providas de duplo encamisamento. 

O bagaço proveniente da moagem é temporariamente armazenado no pátio de bagaço, que 

atualmente está em fase de implantação de melhorias. Após as melhorias, o pátio terá solo 

compactado e canaletas no seu entorno com coletor de chorume e bombeamento. Do pátio, o 

bagaço é transportado para os fornos através de correias. O chorume proveniente deste 

resíduo poderá ser adicionado à vinhaça para aplicação na lavoura. 

A torta filtro é armazenada no pátio de cura que possui pequena declividade, favorecendo o 

bom escoamento dos líquidos sobre o piso, evitando empoçamento de chorume ou 

percolados de água de chuva. As leiras são montadas com o comprimento na direção da 

declividade do terreno, evitando também que a própria leira impeça o escoamento das águas 

de chuva. 

Para o acondicionamento dos resíduos orgânicos da Unidade, as empresas contratadas 

disponibilizam contêineres que são estrategicamente distribuídos por toda área, 

principalmente nas áreas onde a geração é mais concentrada, próximo aos escritórios, 

refeitórios e sanitários, por exemplo.  

Os materiais plásticos e metálicos são separados e temporariamente armazenados em 

caçambas específicas. As sucatas são armazenadas em contêineres na área de manutenção 

(Foto 38), e os tambores vazios de óleo são armazenados em área externa, à céu aberto 

sobre piso impermeabilizado. 

O local de armazenamento de Resíduos Classe I é dotado de piso impermeável e cobertura, 

atendendo assim as condições descritas na norma NBR 12.235/92 – Armazenamento de 

Resíduos Sólidos Perigosos. Os resíduos contaminados de óleo são armazenados em 

pequenas caçambas de cor alaranjada, distribuídos pelas áreas de manutenção, onde se 

encontram as fontes geradoras desses resíduos (Foto 39). Os EPIs utilizados nas áreas de 

manutenção também são dispostos nestas caçambas, por apresentarem possível 

contaminação. 
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Os resíduos oleosos, provenientes da troca de óleo de máquinas e equipamentos, são 

recolhidos em tambores depois armazenados em tanque aéreo na área de manutenção. 

  

Foto 38 – Contêiner para armazenamento de 

sucatas da área de manutenção agrícola 

Foto 39 – Exemplos de caçambas alaranjadas de 

armazenamento de materiais contaminados 

Os resíduos da construção civil também são segregados encaminhados para bota-fora 

localizado a 4,5 km da Unidade Industrial e são posteriormente utilizados em obras de 

melhoria de estradas e vicinais. 

A coleta e adequada segregação dos materiais é de responsabilidade de cada funcionário, 

que recebe treinamento apropriado de acordo com as funções e dos processos em que está 

envolvido. 

5.2.6.4. Tratamento Interno 

Alguns resíduos gerados pela empresa são tratados internamente, como bagaço, vinhaça, 

torta filtro e cinzas. O bagaço é queimado nos fornos e aproveitado para a geração de vapor 

da unidade termelétrica. A vinhaça, torta filtro e cinzas, são aplicadas como fertilizantes 

orgânicos na lavoura, conforme já exposto no item 5.2.1. 

5.2.6.5. Coleta e Transporte Externo 

Os materiais orgânicos são coletados pela CGR - Guatapará Centro de Gerenciamento de 

Resíduos Ltda. três vezes por semana, com caminhões compactadores, conforme mostra as 

Fotos 40 e 41 a seguir. Atualmente a CGR recolhe uma quantidade aproximada de 10 

toneladas mensais de resíduos. 
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Foto 40 – Caminhão basculante de empresa 

terceira para coleta de resíduos 

Foto 41 – Coleta de resíduos orgânicos pela 

empresa contratada 

As caçambas de resíduos contaminados são recolhidas a cada 15 ou 20 dias pela empresa 

contratada Supply Service, que também é responsável pela destinação final adequada destes 

resíduos. Para o transporte externo destes resíduos, além de solicitar sempre os respectivos 

Certificados de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental – CADRIs, a Unidade 

Univalem apresenta à CETESB Relatório Anual de Resíduos Enviados para Tratamento. 

O resíduo oleoso, também considerado perigoso, é recolhido do tanque aéreo pela empresa 

compradora, a Lubrasil, que realiza seu rerrefino e sua revenda. 

As sucatas ferrosas, quando atingem volume suficiente para comercialização, são vendidas 

para a Mirafer Produtos Siderúrgicos Ltda., de Piracicaba, que retira o material na Unidade. 

Os demais materiais segregados para venda também são recolhidos na Unidade pelas 

empresas compradoras. 

5.2.6.6. Tratamento externo 

A Unidade Univalem busca empresas especializadas no tratamento e disposição final dos 

seus resíduos, visando sempre sua reciclagem e reutilização. Para tanto é realizada a análise 

de cada empresa receptora por meio da verificação de documentação, objetivando a 

verificação da conformidade legal de seus processos e comprometimento com o meio 

ambiente. 

A Tabela 5.2.6-2 apresenta as empresas para as quais são enviados os resíduos para 

destinação final ou tratamento. 

A Tabela 5.2.6-3 apresenta um panorama detalhado do gerenciamento dos resíduos sólidos 

realizado na Unidade Univalem, apresentando a classificação dos resíduos, forma de 

armazenamento e disposição final. 
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Tabela 5.2.6-2 – Listagem de empresas terceiras receptoras de resíduos. 

Empresa Município Área de atuação Resíduo destinado Quant. Unid. 
Estado 
físico 

CGR Guatapará/SP 
Controle 
operacional de 
aterros sanitários 

Resíduos Classe II A, não perigosos e não inertes, provenientes do 
Restaurante; Laboratório; Escritório administrativo; e Sanitários 120 t/ano S 

Química 
industrial 
Supply Ltda. 

Tapiraí /SP 
Recuperação de 
óleos lubrificantes 
usados 

Resíduo de limpeza de tanques de combustíveis e etanol. 
30 t/ano L 

Filtros usados diversos e Elementos filtrantes. 
10 t/ano S 

Solvente hidrossolúvel usado. 
15 t/ano L 

Embalagens diversas contaminadas 
20 t/ano S 

Pano, papel, madeira, plástico, metal e EPI’s contaminados. 
40 t/ano S 

Resíduos de tratamento / separação de efluentes e emulsões, resíduos 
de produto químico do tratamento de efluentes, produção e reciclagem 
de lubrificantes e de laboratórios de inorgânicos e indústria em geral. 

40 t/ano S 

Terra, areia, serragem, material de absorção e de varrição contaminados. 
20 t/ano S 

Resíduos de tintas, solventes e resíduos diversos contaminados. 
100 t/ano L 

Lã de rocha, lã de vidro, fibra de vidro  
100  t/ano S 

Terra contaminada decorrente de vazamento de produtos de petróleo  
100  t/ano S 

Lonas, pastilhas de freio, catalisadores de escapamentos e 
amortecedores 

20  t/ano S 

Resíduos contendo borra de tinta e solventes  
36  t/ano P 
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Empresa Município Área de atuação Resíduo destinado Quant. Unid. 
Estado 
físico 

Solventes e decapantes usados contaminados  
60  t/ano L 

Agua de lavagem de limpeza de caixas de gordura e de separação de 
água e óleo  

40  t/ano L 

Agua de lavagem de limpeza de estações de tratamento de esgotos e 
efluentes, e de canaletas  

40  t/ano L 

Lubrasil 
Lubrificantes 
Ltda. 

Piracicaba/SP 
Refinos de óleos 
lubrificantes 
usados 

Óleos lubrificantes usados provenientes da área de utilidades e oficinas 
40 t/ano L 

Apliquim - 
equipamentos 
e produtos 
químicos 
Ltda. 

Paulínia/SP 
Indústria química - 
recuperação de 
mercúrio 

Lâmpadas fluorescentes usadas, gastas ou queimadas 
2000 und/ano S 

Suzaquim 
indústrias 
químicas 
Ltda. 

Suzano/SP 
Fabricação de 
sais e óxidos 
metálicos 

Pilhas e baterias usadas e sucateadas 
4000 und/ano S 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 
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Tabela 5.2.6-3 - Características dos resíduos sólidos gerados inicialmente e estimados com a ampliação da operação da Unidade. 

Resíduo Geração (t/ano) 

Armazenamento Código Destinação Final Código Composição 
Código Descrição Classe Safra 2010 

Safra 
2012 

A 024 Bagaço de cana II A 621.000 857.000 Pátio S 02 Queima em caldeira T 04 
C 47% / H 6 %O 44% 
/ Cinzas 2,5% / umid. 
48% 

A 099 Torta de filtro II A 69.629 126.960 Lavoura S 02 Incorporação ao solo T 16 
Umidade 65% / fibra 
10% / sacarose 3 % 
sol 4% 

A 099 Cinzas da caldeira II A 85.800 
(safra 
09/10) 

140.000 
Lavoura, junto à Torta 
de Filtro 

S02 

Incorporação ao solo 

B 30 Cinzas 

A 099 
Terra – limpeza da 
cana 

II A S02 B 30 
Mat org. 5% Mat 
inorg. 95% 

A 004 
Sucata mat. 
Ferrosos 

II B 
522 (safra 
09/10) 

560 Depósito de sucata S 08 Venda para terceiros T 14 Ferro, inox. 

A 005 
Sucata mat. não 
ferroso 

II B - - Depósito de sucata S 08 Venda para terceiros T 14 Cobre, bronze. 

F 030 Óleo usado I 
18,55 (safra 
09/10) 

30 Tambores S 01 

“food grade” – 
reaproveitamento de 
óleo usado; venda 
para empresas de 
recuperação 

T 14 Diesel e lubrificante 

D 009 
Material 
impregnado com 
óleo 

I 
117,5 (safra 
09/10) 

150 Tambores fechados S 01 Co-processamento T 03 
Sólidos impregnados 
com óleo 

A 099 Vidro II B - - Tambores fechados S 01 Reciclagem externa T 14 Vidro 

A 001 
Resíduos orgânicos 
de restaurante 

II A 
127,00 
(safra 
09/10) 

130 Caçambas Cobertas S 03 
Aterro Industrial de 
Terceiros 

B 04 Restos de alimentos 

A 006 
Resíduos de papel 
e papelão 

II A - - 

Granel, ar livre 

S 03 Reciclagem externa T 14 
Papelão e papel (não 
impregnado) 

  

caçamba 
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Resíduo Geração (t/ano) 

Armazenamento Código Destinação Final Código Composição 
Código Descrição Classe Safra 2010 

Safra 
2012 

A 006 
Resíduos de 
plástico 

II B - - 

Granel, ar livre 

S 03 Reciclagem externa T 14 
Copos plásticos, 
lonas plásticas e etc. 

  

caçamba 

F 044 
Lâmpadas 
queimadas 

I 
0,45 (safra 
09/10) 

0,5 Caixas de papelão S 08 Reciclagem externa T 14 
Fluorescentes, 
incandescentes e 
etc. 

D 099 
Pilhas e baterias 
automotivas 

I 
1,00 (safra 
09/10) 

1,35 Caixas de papelão S 08 
Reprocessamento em 
empresas 
especializadas 

T 14 
Chumbo, cádmio, 
mercúrio 

D 004 Resíduo de saúde I 
0,076 (safra 
09/10) 

0,085 

Perfurantes: caixas de 
papelão 

S 08 Incineração B 02 
Seringas, curativos, 
embalagens 

  

Não perfurantes: 
sacos plásticos 

A 008 Pneus inservíveis II B - - Granel, área coberta S 02 
Reutilização externa – 
vendido para terceiros 

T 14 Borracha, metais 

D 099 
Embalagens de 
Agroquímicos 

I 
4,66 (safra 
09/10) 

7 
Tambores na central 
de triagem 

S 01 
Reprocessamento em 
empresas 
especializadas* 

T 14 
Tambores, 
bombonas e etc 

A 099 
Lodo do sistema 
sanitário 

II A - - 
(coletado diretamente 
no sistema) 

S 08 
Tratamento biológico – 
ETE (estação de 
tratamento da cidade) 

T 15 
Matéria orgânica 
digerida 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 
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5.2.6.7. Gerenciamento de Embalagens de Agrotóxico 

As embalagens de agrotóxicos são os principais resíduos perigosos gerados pela empresa. 

Após a utilização, essas embalagens são submetidas à tríplice lavagem de acordo com a 

norma ABNT NBR 13.968/97 - Embalagem rígida vazia de agrotóxico – procedimentos de 

lavagens. Após a lavagem as embalagens são conduzidas para armazenamento temporário 

em área coberta, fechada, com piso impermeável, seguindo os requisitos básicos da Norma 

ABNT NBR 9.843/04, conforme apresentado nas Fotos 42 e 43 a seguir. Em seguida são 

separadas em embalagens laváveis e não laváveis e armazenadas até que seja atingida 

quantidade suficiente para direcionar aos pontos de coleta de embalagens vazias. 

 

  

Foto 42 – Barracão de armazenamento de 

embalagens vazias, coberto fechado e 

ventilado e impermeabilizado. 

Foto 43 – Avisos de segurança no barracão de 

armazenamento de embalagens vazias de 

agrotóxicos.  

Posteriormente, as embalagens são encaminhadas ao posto de recebimento conforme 

especificado em seus rótulos. Atualmente estas são encaminhadas para a Central de 

Recebimento CORPLAST- Comércio de Produtos Recicláveis, no município de Bilac, 

mediante emissão de nota de saída, sendo realizada previamente a pesagem de todo 

material. Este ponto de coleta é licenciado ambientalmente e estruturado de acordo com a 

Resolução CONAMA 334/03. 

5.2.6.8. Capacitação e conscientização dos funcionários 

Todos os funcionários da Unidade Univalem são treinados e capacitados, por meio da 

realização de palestras de educação ambiental e promoção de treinamentos para cada setor 

da empresa de modo a fornecer conhecimentos quanto ao manejo dos resíduos sólidos e 

discipliná-los quanto ao adequado uso do sistema de coleta seletiva da empresa. Tal 

capacitação tem como objetivo desenvolver uma estratégia de gestão ambiental adequada 

dos resíduos de cada setor, visando o atendimento das exigências das leis, regulamentos e 

normas ambientais vigentes.  
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5.2.7. Geração de emissões atmosféricas 

A Unidade Univalem realiza monitoramento rotineiro das emissões das caldeiras atualmente 

instaladas e já licenciadas, e os protocola regularmente na CETESB conforme determinações 

legais. As caldeiras são providas de equipamentos de controle de poluentes, que são 

constituídos de retentores de fuligens com lavador de gases de aspersão instalados antes do 

exaustor ou multiciclone poluição, que visam à proteção ao meio ambiente, bem como 

possibilitar ações corretivas ou de melhorias contínuas com intuito de reduzir os impactos 

ambientais. Estes dispositivos, aliados ao monitoramento das emissões atmosféricas 

realizado, estão em atendimento às legislações vigentes e às condicionantes da Licença de 

Operação atual da Unidade. 

A ampliação da moagem prevista na Unidade aumentará o volume de bagaço gerado, que 

será destinado à cogeração de energia pela Barra Bioenergia S/A - filial UTE Univalem. 

Conforme apresentado no início deste documento, a Barra Bioenergia está conduzindo 

licenciamento ambiental independente para cogeração energética fruto desta ampliação de 

moagem da Unidade Univalem, através dos processos CETESB nº 13/00016/08 e 

13/00053/09.  

Neste processo de licenciamento da cogeração energética já estará previsto a execução de 

um Estudo de Dispersão Atmosférica para avaliação dos impactos gerados, a ser realizado a 

partir de dados reais dos equipamentos e caldeiras a serem instaladas pela Barra Bioenergia. 

Desta forma, a realização de deste tipo de estudo para fins de licenciamento da ampliação da 

moagem da Unidade Univalem e expansão agrícola não se justifica, pois representaria 

duplicidade de ações, além de uma avaliação imprecisa acerca dos impactos decorrentes, 

pela utilização de dados hipotéticos, e não reais, acerca da geração de emissões 

atmosféricas. 

5.2.7.1. Compensação de Emissões 

Os níveis de poluição atmosférica estão vinculados a um sistema de fontes emissoras 

(industriais, móveis, antrópicas, naturais e reações na atmosfera) e de receptores 

(comunidades, fauna e flora) e associados às condições meteorológicas para dispersão de 

poluentes.  

Os poluentes de interesse no caso da Unidade Univalem são material particulado e óxidos de 

nitrogênio, emitidos pela queima do bagaço de cana nas caldeiras já instaladas e licenciadas. 

Estes poluentes regem-se pelos padrões de qualidade do ar definidos na legislação (Estadual 

e Federal) no Decreto Estadual 52.469/07 e na Resolução CONAMA 382/06, que determina o 

grau de saturação da qualidade do ar de uma sub-região quanto a um poluente específico. 

Como o município de Valparaíso não se encontra em área saturada ou em vias de saturação 

Resolução SMA 68/10, de 30/06/2010, não se faz necessária a adoção de Programa de 

Redução de Emissões Atmosféricas – PREA, conforme estabelece o Artigo 24 da legislação 

supra citada. Com o exposto, não há necessidade de compensação de emissões pela 

Unidade Univalem. 

Adiciona-se que a região em que Unidade está inserida apresenta características 

eminentimente rurais, e nos pequenos centros urbanos existentes, as atividades industriais e 

antrópicas são consideravelmente menos intensas se comparadas a outras regiões do 

Estado de São Paulo. 
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5.2.8. Ruídos e Vibrações 

O ruído gerado por indústrias é fiscalizado por órgãos como a CETESB e Ministério do 

Trabalho e deve ser limitado aos níveis determinados pela ABNT NBR 10151/2000 para 

regiões industriais que é 70 dB(A) para o horário diurno e 60 dB(A) para o horário noturno ou 

pela NR 15 que limita o nível de pressão sonora máximo em 85 dB(A) para uma exposição de 

8 horas diárias do trabalhador.  

No caso de haver equipamentos que superam estes limites, ações de contenção de ruído 

devem ser tomadas, como por exemplo, o enclausuramento de fontes geradoras ou 

instalação de silenciadores resistivos em escapes de motores a combustão.  

As fontes geradoras de ruído do empreendimento ocorrem apenas no site da Unidade e nas 

vias utilizadas com movimentação de veículos leves e pesados. As instalações industriais da 

Unidade Univalem estão inseridas em região onde predominam áreas de pastagens e de 

plantios de cana-de-açúcar, e em que os centros urbanos mais próximos, Valparaíso e Bento 

de Abreu, distam-se à cerca de 10 km. 
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6. Investimentos 

A previsão de investimentos totais necessários à ampliação da Unidade Univalem é de R$ 

54.520.286,00 (cinquenta e quatro milhões de reais), destinados aos projetos e construções 

civis para ampliação das áreas construídas bem como à aquisição de novos equipamentos. 

O investimento previsto para compra de equipamentos agrícolas e expansão de áreas 

agrícolas é de R$ 55.160.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais). 

Desta forma, o investimento total previsto para ampliação da capacidade de moagem e de 

produção da Unidade Univalem, bem como para expansão das áreas agrícolas é de R$ 

109.680.286,00 (cento e nove milhões, seiscentos e oitenta mil e duzentos e oitenta e seis 

reais) a serem investidos até a safra 2012/2013. 
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7. Diagnóstico das Áreas de Influência 

7.1. Definição e Delimitação das Áreas de Influência 

Apresenta-se a definição e a delimitação das áreas de influência do empreendimento, 

seguidas das análises dos meios físico, biótico e socioeconômico, naqueles temas que 

importam aos impactos previstos, subsidiando sua análise e qualificação.  

7.1.1. Área Diretamente Afetada (ADA) 

Compreende a porção territorial representada pelo parque industrial, áreas de plantio de cana 

atuais e potenciais de expansão e empreendimentos correlatos da Unidade Univalem. Inclui-

se na área de intervenção, eventuais áreas de apoio às obras (canteiros, áreas de 

empréstimo e bota fora, sistemas de abastecimento de água e de ferti entre outros). Desta 

forma a área de intervenção será constituída: 

 Para os meios físico e biótico – compreende a área da usina e as áreas 

agrícolas atuais e de potencial expansão do plantio de cana-de-açúcar, 

conforme apresentado no Mapa 7.1.1-1 do caderno de mapas. 

 Para o meio socioeconômico – os municípios em que serão desenvolvidas as 

atividades relacionadas às operações industriais e de produção agrícola do 

empreendimento, incluindo as potenciais áreas de expansão agrícola, de 

propriedade da empresa, arrendadas e de fornecedores terceiros, conforme 

apresentado no Mapa 7.1.2-2 do caderno de mapas. Neste caso a ADA é a 

mesma que a AID descrita a seguir. 

7.1.2. Área de Influência Direta (AID) 

Configura-se como o espaço onde ocorrerão os efeitos de natureza direta, provocados pela 

ampliação do empreendimento, principalmente a expansão dos plantios de cana-de-açúcar 

necessários ao aumento da operação previsto, e aqueles que irão se manifestar nas 

economias dos municípios onde se localizam as áreas atuais de plantio e onde esta 

expansão se situará.  

 Para os meios físico e biótico – as micro-bacias nas quais está instalado o 

empreendimento, incluindo o parque industrial e as áreas agrícolas atuais e 

futuras, conforme apresentado no Mapa 7.1.2-1 do caderno de mapas.  

 Para o meio socioeconômico – os municípios correspondentes, onde se 

localizam as áreas atuais de cultivo e as áreas de expansão previstas, sendo 

eles: Valparaiso, Guararapes, Rubiácea, Bento de Abreu, Lavínia e Flórida 

Paulista, conforme Mapa 7.1.2-2 do caderno de mapas. 

7.1.3. Área de Influência Indireta (AII) 

Abrange a porção mais ampla do território sobre a qual, de alguma forma, haverá 

repercussões difusas provocadas pela ampliação do empreendimento. Nesse sentido, será 

constituída: 
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 Para os meios físico e biótico e para os recursos hídricos - O critério utilizado 

para a definição levou em consideração as dinâmicas hidrográficas das 

principais UGRHIs em que as áreas de plantio atuais e futuras pretendidas 

pela Univalem estão inseridas. Nesse sentido, abrange as UGRHIs 19, bacia 

do Baixo Tietê, e 20 que representa a bacia do Aguapeí, conforme Mapa 7.1.3-

1 do caderno de mapas. 

 Para o meio socioeconômico - compreende os municípios da AID e os 

municípios da região de influência que serão afetados, considerando-se a 

hierarquia funcional estabelecida entre eles, conforme Mapa 7.1.3-2 do 

caderno de mapas. 

7.1.4. Pontos de Amostragem do Meio Físico e Biótico 

Para a etapa de diagnóstico foram realizados levantamentos de dados primários em campo 

para os meios físico e biótico, conforme pontos de amostragem apresentados no Mapa 7.1.4 

1 do caderno de mapas. 
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7.2. Meio Físico 

7.2.1. Clima 

Conforme apresentado acima, a área de influência direta (AID) da Unidade Univalem abrange 

os municípios de Valparaíso, Lavínia, Bento de Abreu, Rubiácea, Guararapes e em pequena 

parte, em Flórida Paulista. A AII, por sua vez, engloba as UGRHIs 19 e 20, Baixo Tietê e 

Aguapeí respectivamente, na qual os principais municípios são Araçatuba, Adamantina, 

Andradina, Marília e São José do Rio Preto, sendo Araçatuba o mais próximo à AID. Assim, 

nos casos em que não havia informações para os municípios da AID, em especial, 

Valparaíso, foram utilizados dados do município de Araçatuba. 

Embora existam variações locais como tipos de relevo e vegetação, atividades antrópicas, 

amplitude topográfica e outras condições específicas, o clima em questão é tropical 

subquente úmido, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Já de 

acordo com Koeppen-Geiger, a AID do empreendimento encontra-se na denominação Aw, 

isto é, clima de savana com média mensal superior a 18ºC. 

7.2.1.1. Circulação Atmosférica 

Os municípios da região do empreendimento, bem como grande porção do planalto ocidental 

paulista, recebem atuação de diferentes massas de ar, dinamizadas pela Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), que moldam o clima e alteram o dinamismo local. Entre 

elas destacam-se a massa polar atlântica, a massa tropical atlântica e a massa equatorial do 

atlântico sul. A primeira, fria e úmida, provoca chuva e declínio de temperatura é a principal 

responsável pela formação de frentes-frias na região sudeste. Já a tropical atlântica e a 

equatorial atlântica – a primeira proveniente da do oceano e a outra da Amazônia, são 

quentes e úmidas, e exercem grande influência no litoral brasileiro, causando principalmente 

elevação de precipitação. 

7.2.1.2. Temperatura 

Para a análise de temperatura foram utilizados dados do município de Valparaíso, uma vez 

que este apresenta dados históricos desta variável e por representar grande parte da AID da 

Unidade. Apesar das variações, pode-se dizer que os municípios integrantes da AID 

enquadram-se no mesmo contexto climático. Nesse ínterim, além da baixa ocupação urbana, 

destaca-se o intenso uso agrícola do solo, concomitante a baixa presença de vegetação 

(salvo nas áreas de APP, próximas aos cursos d’água), possibilitando assim, maior amplitude 

térmica diária. No que concerne a topografia local, não há grandes variabilidades, sendo o 

relevo essencialmente plano, contribuindo para uma situação climática ímpar. A Figura 

7.2.1-1 apresenta o gráfico de variação de temperaturas médias da região. 
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Figura 7.2.1-1 - Gráfico das temperaturas médias da região. 

 

Fonte: CIIAGRO, 2011 

Nota-se que no meio do ano, mais nitidamente em maio, junho e julho, as temperaturas 

abaixam para a casa dos 20ºC, enquanto em grande parte do ano, sobretudo em novembro, 

dezembro, fevereiro e março, as médias de temperatura excedem 25ºC. 

7.2.1.3. Precipitação 

Quanto à precipitação, pode-se dizer que os períodos chuvosos e secos são bem definidos 

ao longo dos meses do ano, e estão interrelacionados com as dinâmicas de circulação 

atmosférica e que, portanto, as chuvas são distribuídas de maneira irregular ao longo do 

período anual. 

Pode-se afirmar que em relação ao período seco, marcado, sobretudo pelos meses de junho, 

julho e agosto, há uma queda nos valores de temperatura e consequentemente, de 

precipitação. Já nos meses quentes, quando a temperatura se eleva, aumenta também a 

precipitação, principalmente nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro.  

Para melhor compreensão dos fenômenos supradescritos, segue a Figura 7.2.1-2 contendo 

dados sobre temperaturas e precipitações do município de Valparaíso, correspondentes ao 

período de 1997 a 2010. 
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Figura 7.2.1-2 - Temperaturas e Precipitações para Valparaíso entre 1997 e 2010. 

 

Fonte: CIIAGRO, 2011 

Conforme a disposição da precipitação e da temperatura nota-se que estes seguem padrões 

condizentes com a realidade tropical, ou seja, há uma significante diferença entre o verão 

quente e chuvoso e o inverno frio e seco. O desenho em forma de parábola prova que a 

precipitação varia de acordo com a temperatura e vice-versa: em ambos os casos há uma 

regularidade anual nos índices térmicos e pluviométricos. 

Na Tabela 7.2.1-1 seguem dados detalhados a respeito de temperaturas máximas e mínimas 

registradas no período de 1997 a 2010 pelo Centro Integrado de Informações 

Agrometeorológicas (CIIAGRO). 

Tabela 7.2.1-1 - Variáveis climáticas para Valparaíso – SP. 

Variáveis Valores 

Precipitação Anual Média 1.525,3 mm 

Precipitação Média do mês mais chuvoso Janeiro – 284,95 mm 

Precipitação Média do mês menos chuvoso Julho – 29,6 mm 

Trimestre mais chuvoso Dez, Jan, Fev. 

Temperatura média de fevereiro 26,7ºC 

Temperatura média de julho 20,9ºC 

Temperatura máxima média mensal – janeiro 32,2ºC 

Temperatura máxima média – julho 28,6ºC 

Temperatura mínima média – janeiro 20,8ºC 

Temperatura mínima média – julho 13,2ºC 

Temperatura Média Anual 24,4°C 

Fonte: CIIAGRO, 2011  
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7.2.1.4. Qualidade do Ar e Padrão de Poluição 

Os padrões de qualidade do ar a serem atingidos na Unidade Univalem, bem como nos 

municípios circunvizinhos, deverá estar de acordo com o Decreto Estadual 8468/76 que 

dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente e na Resolução 

CONAMA 03 de 28/06/1990, que conceitua poluentes atmosféricos como “ar impróprio, 

nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à 

fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 

normais da comunidade”. 

No Estado de São Paulo, a qualidade do ar é medida e analisada pela Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), ligada à Secretaria do Meio Ambiente 

(SMA), através de estações automáticas e manuais da “Rede de Avaliação da Qualidade do 

Ar do Estado de São Paulo”. Foram utilizados como referência, os dados da Estação de 

monitoramento da qualidade do ar de Araçatuba, que está situada mais próxima à AID. 

Segundo o “Relatório de Qualidade do Ar do Estado de São Paulo”, a distribuição de 

partículas inaláveis (MP10) em Araçatuba ficou 93,1% em 2009 (boa), enquanto no mesmo 

ano, a concentração de dióxido de nitrogênio (NO2) ficou 99,7% (boa). Já no caso do ozônio 

(O3), a qualidade do ar ficou 74,4% (boa), resultado inferior aos outros dois itens analisados. 

Essas condições, segundo o relatório da CETESB, têm efeitos desprezíveis sobre a saúde. 

Em suma, pode-se dizer que as atividades industriais não são tão intensas na região de 

Araçatuba e Valparaíso quanto em outras regiões do Estado, portanto, não há interferência 

significativa na qualidade do ar. 

7.2.1.5. Balanço Hídrico 

Para mostrar a disponibilidade sazonal de água de um determinado local é necessário que se 

faça um estudo do balanço hídrico climatológico. Isto é, a quantidade de água que entra e sai 

de um determinado sistema. Trata-se de um compêndio de dados estabelecidos durante o 

maior período possível, de modo a garantir a confiabilidade climática.  

Para o estudo em questão, foram utilizados dados disponíveis no período de 1941 a 1970. 

Dada a escala climática, pode-se dizer que o grande recorte temporal denota um alto grau de 

credibilidade a situação hídrica em questão. 

Vale lembrar que embora o município de Araçatuba não faça parte da área de influência 

direta da Unidade Univalem, dista apenas 43 km da sede municipal de Valparaíso e, portanto, 

serve como referência para compreensão climática. Tal situação pode ser melhor visualizada 

na Figura 7.2.1-3 e na Figura 7.2.1-4, elaborados pelo Núcleo de Monitoramento 

Agroclimático (NURMA) do Departamento de Ciências Exatas da USP: 
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Figura 7.2.1-3 - Extrato do Balanço Hídrico Mensal do município de Araçatuba. 

 

Fonte: ESALQ/USP. 2009 (Nurma, 1941-1970). 

 

Figura 7.2.1-4 - Balanço Hídrico Normal Mensal do município de Araçatuba. 

 

Fonte: ESALQ/USP. 2009 (Nurma, 1941-1970). 

Através da análise das figuras, pode-se observar que nos três primeiros meses do ano, o 

nível de precipitação é superior ao de evapotranspiração, tanto Potencial (ETP) como Real 

(ETR), resultando em um balanço hídrico excedente para este período. Já nos meses 

restantes, sobretudo em agosto e setembro, a pluviosidade não é suficiente para cobrir a 

evapotranspiração, ou seja, pode-se dizer que em grande parcela do ano há um déficit 

hídrico. 

7.2.1.6. Direção e Intensidade dos Ventos 

Segundo os dados das Normais Climatológicas do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) a direção dos ventos na AID do empreendimento é predominante de sudeste. O 

Relatório de Qualidade do Ar do Estado de São Paulo da CETESB, referente ao ano de 2009, 

apresentou um gráfico indicativo da direção e velocidade dos ventos para o mesmo ano, o 

qual é apresentado na Figura 7.2.1-5. Foram utilizados dados de Araçatuba, município mais 

próximo da AID para o qual existem informações. 
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Figura 7.2.1-5 - Direção e Velocidade dos Ventos do município de Araçatuba. 

 

Fonte: CETESB, 2009 

Percebe-se que a direção predominante na rosa dos ventos é a sudeste, seguida de menor 

intensidade na leste e na sul. Tal constatação é semelhante nas normais climatológicas. 

Nota-se que com relação à intensidade, os ventos predominam as velocidades inferiores a 

5,0 m/s. 

7.2.1.7. Umidade Relativa do Ar 

Para a análise da umidade relativa do ar na AID foram utilizados dados das Normais 

Climatológicas de Araçatuba, referentes ao período de 1961 a 1990. Como tal município está 

próximo de Valparaíso (apenas 43 km), são válidos os dados para caracterização climática 

local (Figura 7.2.1-6): 

Figura 7.2.1-6 - Umidade Relativa do Ar de Araçatuba. 

 

Fonte: INMET, 2009 

Percebe-se que a umidade é maior nos meses quentes (novembro, dezembro, janeiro, 

fevereiro e março – mais de 70%), justamente nos quais as temperaturas são mais altas e há 
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mais precipitação. No meio do ano há uma queda dos valores, atingindo patamares mínimos 

em agosto (pouco mais de 60%). 

7.2.2. Geomorfologia, Geologia e Pedologia 

7.2.2.1. Aspectos Gerais 

A AID da Unidade Univalem está localizada no divisor de águas dos rios Tietê e Aguapeí ou 

Feio. Á área é drenada a norte pelos ribeirões Azul, Jacaré e Água Fria afluentes da margem 

esquerda do rio Tietê e a sul pelos ribeirões Pimenta, Sapé e Quinze de Janeiro e pelos 

Córregos Lageado e do Bispo, afluentes da margem direita do rio Águapeí. 

A área de estudo está inserida no Domínio Morfoclimático dos “Mares de Morros” florestados, 

que é caracterizado por profundo e generalizado horizonte de decomposição de rochas, 

densa rede de drenagens perenes, mamelonização extensiva, agrupamentos eventuais de 

“pães de açúcar”, planícies de inundação meândricas e extensos setores de solos 

superpostos (AB’SABER, 1970 e 1973).  

Essa região segundo o Mapa de Unidades de Relevo do Brasil (IBGE, 2006) está localizada 

no Planalto do rio Paraná, também denominado de Planalto Ocidental, segundo Almeida 

(1964), Ponçano et a.al. (1981) e por Ross e Moroz (1997). 

A AID da Unidade Univalem é constituída por arenitos cretáceos do Grupo Bauru, e de modo 

localizado por intrusivas básicas da Formação Serra Geral, ocorrendo ainda sedimentos 

aluviais quaternários, depositados em planícies fluviais (BISTRICHI et alii ,1981; 

FERNANDES e COIMBRA, 2000 e PERROTTA et al., 2005). 

Os solos que predominam na AID da Unidade Univalem são Argissolos Vermelhos- Amarelos 

Eutróficos e Distróficos ocorrendo também Latossolos Vermelhos Distróficos. Nas planícies 

fluviais ocorrem Gleissolos Háplicos e Melânicos, (OLIVEIRA et al, 1999). 

7.2.2.2. Caracterização da AID 

A caracterização do meio físico foi realizada com base na compilação de dados e estudos 

existentes e nos levantamentos complementares de campo sobre os atributos do substrato 

rochoso, do relevo e dos solos (cobertura detrítica).  

Para a análise do substrato rochoso foram considerados os mapas geológicos publicados 

por: Bistrichi et alii (1981) e Perrotta et al. (2005), sendo este último  adotado como referência 

para a caracterização regional. 

Para a caracterização do relevo, do solo e do comportamento geotécnico foram utilizados 

como referência os trabalhos de Ponçano et alii (1981), o Mapa Pedológico do Estado de São 

Paulo (OLIVEIRA et alii, 1999) e o trabalho de Nakazawa (1994). 

Esses estudos foram complementados com interpretação de imagens de Modelo Digital de 

Terreno Sombreado (NASA – SRTM - Shuttle Radar Topographic Mission), e levantamento 

de campo avaliando-se de modo integrado aspectos da geomorfologia, geologia e pedologia. 

Durante os trabalhos de campo foram descritos quarenta e cinco pontos (45) pontos de 

observações, localizados por coordenadas UTM/SAD 69 e feito registros fotográficos das 
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feições de interesse, para a elaboração do Mapa de Unidades de Terrenos AID da Unidade 

Univalem. 

O Mapa de Unidades de Terreno da AID da Unidade Univalem foi confeccionado em escala 

1:100.000 e permitiu o reconhecimento de três (3) unidades de terrenos, denominadas de: 

Colinas com argissolos, Colinas com latossolos e Planície fluvial. 

Aspectos Metodológicos das Unidades do Terreno 

A análise integrada dos atributos do meio físico na AID da Unidade Univalem, elaborado na 

escala 1: 100.000 tiveram os seguintes objetivos: 

 Estabelecer tipos de terrenos com base nos seus elementos constituintes; 

 Estabelecer a fragilidade e/ou o grau de risco a processos erosivos e de deposição 

nos terrenos e avaliar o seu potencial de uso; 

 Subsidiar a avaliação dos impactos ambientais e a elaboração de prognósticos 

resultantes da implantação do empreendimento. 

Para se atingir tais objetivos foi adotado o conceito de “terreno”, que nesse trabalho agrega 

as propostas de Mabbutt (1968), Austin e Coocks (1978) e Zonneveld (1992). Assim 

considera-se que:  

Os terrenos são áreas ou regiões que podem ser facilmente reconhecidas pela sua fisionomia 

tanto no campo como por meio de imagens de sensores remotos, sendo caracterizadas com 

base na forma de relevo, solo e vegetação (Zonneveld, 1992); São áreas onde seus 

principais componentes são interdependentes e tendem a ocorrerem correlacionados; São 

áreas relacionadas e uniformes pelo tipo de relevo, solo e vegetação, que podem ser 

descritas simultaneamente em relação as suas feições mais significativas e com relação a um 

propósito prático (Austin e Coocks, 1978). 

O uso do terreno e os impactos associados dependem das combinações e interações de 

efeitos dos seus vários atributos (Mabbutt, 1968). O conceito de terreno é fundamentado no 

estudo descritivo e qualitativo dos parâmetros ambientais: substrato rochoso, relevo, solos, 

vegetação e de seus recursos. 

O estudo do terreno classifica o espaço segundo suas condições ambientais predominantes, 

suas qualidades ecológicas e avalia seu potencial de uso, bem como o de suas várias partes. 

Tais estudos têm sido utilizados para fornecer uma visão sintética do meio, para estudos 

científicos e aplicados ao planejamento das atividades antrópicas no meio físico. 

Para a definição e caracterização dos terrenos foi utilizado o método paramétrico que é 

baseado no estudo em separado e na classificação individual dos atributos e recursos do 

relevo, do substrato rochoso, dos solos e na dinâmica superficial. 

Assim para se estabelecer as principais características e fragilidades dos terrenos e avaliar 

as restrições e os impactos ambientais resultantes da ampliação da AID da Unidade 

Univalem, foi feita uma síntese desses atributos que caracterizam cada um dos tipos de 

terrenos que ocorrem na AID. 
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7.2.2.3. Geologia da AID 

 

Substrato Rochoso 

A AID da Unidade Univalem está inserida na Bacia Sedimentar do Paraná, sendo que as 

rochas que constituem a região estão associadas à seqüência neocretácea da “Bacia do 

Paraná” (Milani, 1997), que é representada pela Bacia Bauru (FERNANDES e COIMBRA, 

2000). 

A Bacia Bauru, apresentada na Figura 7.2.2-1, possui 370.000 km2 e 300 m de espessura 

máxima das suas rochas sedimentares que compõem duas unidades cronocorrelatas: Grupo 

Caiuá e Grupo Bauru, sendo seu substrato composto pelas rochas vulcânicas da Formação 

Serra Geral. 

Figura 7.2.2-1 – Bacias Bauru, do Paraná e Serra Geral. 

 

Áreas de sedimentação da Província Paraná: Bacia do Paraná que abriga a sedimentação ocorrida entre o 
Ordovinciano e o Permiano; Bacia Serra Geral associada à sedimentação Jurássico –Eo Cretácica; e Bacia Bauru 
que corresponde a sedimentação Meso-Neo Cretácica 

Fonte: Compilado de Silva et al. 2003 (in BIZZI et al., 2003). 
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Na área de estudo, ocorrem rochas do Grupo Caiuá representado pela Formação Santo 

Anastácio que ocorre no fundo de vale do rio Aguapeí e afluentes; e do Grupo Bauru 

constituído pela Formação Vale do rio do Peixe, que ocorre nas partes mais altas do divisor 

de águas Tietê – Aguapeí; e pela Formação Adamantina, que se distribui na meia encosta e 

nos fundos dos vales, visto no Mapa 7.2.2-1 (Mapa Geológico da AID do meio físico e biótico, 

Fonte: CPRM; Perrotta et al. 2005) do caderno de mapas. 

A Formação Santo Anastácio é constituída por arenitos quartzosos subarcoseanos, quase 

sempre maciços, finos a muito finos, pobremente selecionados, com a fração silte 

subordinada, e pequena quantidade de matriz silto-argilosa, sendo os grãos subangulosos a 

subarredondados, foscos, encobertos por uma película de óxido de ferro. Essas rochas 

ocorrem em estratos arenosos tabulares, de aspecto maciço típico, com espessura 

decimétrica (até 1 m), e raras intercalações de estratos de lamitos e argilitos.  

A Formação Vale do rio do Peixe é composta por arenitos intercalados com siltitos ou lamitos 

arenosos. Os arenitos são muito finos a finos, de seleção moderada a boa, com estrutura 

maciça ou estratificação cruzada tabular e acanalada de médio a pequeno porte. Nos 

estratos "maciços" podem ocorrer zonas de estratificação/laminação plano-paralela grosseira, 

formadas por superfícies onduladas (amplitude e comprimento de onda centimétricos), às 

vezes com laminação interna (dimbings eólicos); e por ondulações de adesão; ou ainda por 

planos bem definidos, com lineação de partição. Localmente apresenta cimentação intensa 

por CaCO3.  

A Formação Araçatuba é constituída por siltitos e arenitos muito finos, de cor cinza-

esverdeada (típica), com freqüente cimentação carbonática que pode formar crostas 

tabulares horizontais, paralelas à estratificação. Essas rochas ocorrem na forma de estratos 

tabulares silto arenosos, de aspecto maciço e espessura centimétrica a decimétrica.  

Os solos residuais e de alteração dessas rochas apresentam textura areno-argilosa, sendo o 

teor de argila variável em conseqüência da composição da rocha e do teor de carbonato de 

cálcio, que influencia também no caráter eutrófico dos Argissolos Vermelho-Amarelos textura 

arenosa/média que ocorrem na região. Essas rochas associam-se ainda a presença de 

Latossolo Vermelho e Latossolo Vermelho-Amarelo, ambos distróficos e de textura média. 

As rochas do Aqüífero Bauru constituem o aqüífero livre a localmente confinado, apresentam 

porosidade granular e contínua e não uniforme. A Permeabilidade varia de 0,1 a 0,4 (m/d) e a 

Transmissividade de 10 a 50 (m2/d). As águas são bicarbonatadas cálcicas nas áreas de topo 

e bicarbonatadas cálcio-magnesianas nas partes médias e inferiores das encostas. A 

capacidade especifica apresenta valores médios de 0,57 m3/h/m com mínimo de 0,022 

m3/h/m e máximo de 4,9 m3/h/m. Predominam capacidades especificas inferiores a 0,5 

m3/h/m, ocorrendo valores superiores a 1,6 m3/h/m, principalmente no Grupo Caiuá (ROCHA, 

2005).  

A Formação Serra Geral é constituída por derrames basálticos de coloração cinza a negra, 

textura afanítica, sendo formados por labradorita zonada, clinopiroxênios, e acessórios sendo 

representadas por diabásios, dioritos porfiros, lamprófiros e andesitos. 

O saprolito e o solo residual dessas rochas têm textura argilosa a muito argilosa, são muito 

consistentes, sendo comum à presença de blocos de rocha alterada no saprolito. A 
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espessura do conjunto pode variar de 1,0 a 3,0 m. O solo superficial varia de argiloso a muito 

argiloso tendo espessuras de 0,3 a 1,0 m, nos relevos mais ondulados, sendo superior a 2,5 

m nos relevos mais suaves. Nas encostas mais íngremes a rocha sã ou alterada pode aflorar.  

Essas rochas ocorrem de modo restrito nos fundos de vale da região, não se refletindo no 

relevo, mas interferindo na textura argilosa dos solos. 

O Sistema Aqüífero Diabásio apresenta comportamento extremamente heterogêneo, é 

descontínuo, anisotrópico e fissurado. As águas têm composição bicarbonatada cálcica e 

magnesiana, que é subordinada, pH entre 6 e 7. Resíduo seco < 200 mg/l . A VAZÃO é de 5 

a 70 m3 / h, e CAPACIDADE ESPECÍFICA de 0,01 a 10 m3 /h/m (ROCHA, 2005). 

Os sedimentos aluviais ocorrem em planícies de inundação, formadas ao longo dos canais 

fluviais maiores, sendo largas e contínuas no rio Aguapeí. Os sedimentos aluviais são 

constituídos por areia, argila com matéria orgânica e níveis de cascalho basais. São 

inconsolidados e apresentam espessuras variáveis. Em alguns locais o nível d’água situa-se 

próximo à superfície ou aflora, o que condiciona a formação de alagadiços. 

7.2.2.4. Geomorfologia da AID 

O relevo na AID da Unidade Univalem é caracterizado pela presença de Colinas amplas 

(212), Colinas médias (213) e Planícies aluviais (111) que constituem o Planalto Ocidental, 

com altitudes locais de 470 a 330 m. As características desses relevos e sua dinâmica 

superficial estão apresentadas no Mapa 7.2.2-2 (Ampliação do Mapa Geomorfológico do 

Estado de São Paulo, Fonte: PONÇANO et al, 1981) do caderno de mapas e Quadro 7.2.2-1. 

Quadro 7.2.2-1 - Características e dinâmica superficial dos relevos na AID da Unidade Univalem. 

TIPO DE 
RELEVO 

MORFOGRAFIA  SUBSTRATO ROCHOSO MORFODINÂMICA 

Planície 
Fluvial 
 
111 

Terrenos baixos e planos, 
junto as margens dos rios. 

Silte, argila, areia e 
cascalho. 

Entalhe lateral e vertical do 
canal, deposição de finos por 
decantação, inundações 
periódicas. 

Colinas 
Amplas 
 
212 
 
Decl<15% 
 
Ampl<100m 

Topos extensos e 
aplainados eventualmente 
com lagoas. Vertentes com 
perfis retilíneos. Vales 
abertos com planícies 
aluviais restritas. Drenagem 
de baixa densidade, padrão 
subdendritico. 

Arenitos muito finos a 
finos intercalados com 
siltitos ou lamitos 
arenosos, com 
cimentação carbonática 
localizada e intrusivas 
básicas. 

Erosão laminar, em sulcos, 
freqüentes e intensidade 
média a alta voçorocas 
ocasionais e de intensidade 
média. 

Colinas 
médias 
 
213 
 
Decl<15% 
 
Ampl<100m 

Topos aplanados e 
convexos. Vertentes com 
perfis retilíneos e convexos. 
Vales abertos a fechados 
com planícies aluviais 
restritas. Drenagem de 
média a baixa densidade, 
padrão sub-retangular e 
sub-dendritico.  

Fonte: Elaborado com base no trabalho de PONÇANO et al. (1981). 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA-  Univalem 

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 14 

No trecho estudado, a análise do relevo foi mais detalhada, por meio da interpretação de 

imagens de Modelo Digital de Terreno Sombreado (NASA –SRTM - Shuttle Radar 

Topographic Mission), permitindo diferenciar relevos de: Colinas Médias, Colinas Amplas e 

Médias e Planícies fluviais, que subsidiaram a elaboração dos mapas de terrenos. 

Os principais atributos desses relevos e características dinâmicas estão apresentados no 

Quadro 7.2.2-2.  

Quadro 7.2.2-2 - Características morfográficas, morfométricas e de dinâmica superficial dos 

relevos que ocorrem na AID da Unidade Univalem. 

Tipo de 
Relevo 

Morfometria 

Morfografia, Substrato Rochoso e 
Cobertura Detrítica 

Morfodinâmica 

Planícies 
Fluviais 
 
Inclinação: 
< 2% 
 
Altitudes: 
290 - 300 m 

Áreas planas e inclinadas em direção 
ao rio, que incluem a planície de 
inundação, terraços baixos, canais 
abandonados e alagadiços. Podem 
apresentar margens abruptas, devido à 
erosão lateral do canal. Canais aluviais 
e em rocha rasos. Predominam 
planícies estreitas e descontínuas, 
sendo larga e continua nos rios 
maiores. Constituídas por areia, argila 
com matéria orgânica e níveis de 
cascalho basais. 

Erosão laminar e em sulcos ocasionais de 
intensidade baixa em terraços baixos. 
Freático elevado, alagadiços, enchentes 
sazonais e deposição de finos por 
decantação nas planícies de inundação. 
Deposição em barras, erosão lateral e 
vertical no canal. 
Pequenos desmoronamentos ocasionais e 
de baixa intensidade, na margem dos 
canais. 
Áreas sensíveis à ocupação devido ao risco 
de inundação, contaminação e 
assoreamento. 

Colinas 
Amplas e 
Médias  
 
Amplitude: 
20 a 70 m 
 
Comp. Rampa: 
1000 a 2700 m 
 
Inclinação: 
1,5 a 4 % 
 
Altitudes: 
360 -470 m 

Associação de formas de dissecação. 
As colinas têm topos convexos amplos. 
Perfil de vertentes contínuos, com 
segmentos retilíneos. Perfil de vertente 
contínuo com segmentos retilíneos. 
Vales erosivos abertos. Padrão de 
drenagem subdendrítico de média a 
baixa densidade. 
Sustentados por siltitos e arenitos 
muito finos com cimentação 
carbonática (Fm.Araçatuba), arenitos 
quartzosos subarcoseanos finos a 
muito finos (Fm. Santo Anastácio). 
Os solos de alteração e solos 
superficiais são areno- argilosos 
espessos. 

Erosão laminar e em sulcos tem ocorrência 
ocasional a freqüente e intensidade media a 
alta 
Terrenos sensíveis à interferência. 

Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. Freqüente - ocorre 

em vários locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - ocorre em muitos locais sendo 

comum a sua presença.  

Intensidade dos processos: Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca profundidade; Alta: 

processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; e Media: processos que afetam áreas e tem 

profundidades moderadas. 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011 
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A) Colinas Amplas e Médias 

As Colinas Amplas e Médias são relevos que ocorrem na bacia do ribeirão Azul e do córrego 

Frutal afluentes do rio Tietê, onde caracterizam um relevo de cimeira com altitudes de 400 a 

470 m, e na bacia do rio Aguapeí onde constitui uma superfície aplanada embutida ao longo 

do rio, com altitudes de 330 a 370 m. 

B) Colinas Médias 

As Colinas Médias são relevos, com altitudes de 360 a 450 m, que constituem a maior parte 

da área de estudo, e constituem o divisor de águas dos rios Tietê e Aguapeí ou Feio. 

C) Planícies Fluviais 

As Planícies Fluviais se caracterizam pela presença do terraço baixo, da planície de 

inundação e de alagadiços. Na região, esses relevos de acumulação são constituídos por 

blocos e seixos, areia fina a grossa, argila e matéria orgânica.  

As Planícies Fluviais na área de estudo são pouco desenvolvidas, o que atesta o caráter 

erosivo do relevo da região, sendo que a maior planície da área de estudo apresenta larguras 

de 400 a 1200 m, está associada ao rio Aguapeí, e apresenta altitudes de 290 a 300m. 

7.2.2.5. Pedologia da AID 

Como indicado no Mapa 7.2.2-3 do caderno de mapas, os solos que ocorrem na AID da 

Unidade Univalem têm sua distribuição condicionada pelas características do substrato 

rochoso e do relevo. Na região, segundo OLIVEIRA et al. (1999), são diferenciadas três (3) 

classes principais de solos: ARGISSOLOS, LATOSSOLOS e GLEISSOLOS os quais se 

desenvolvem sobre rochas sedimentares dos Grupos Bauru e Caiuá, rochas ígneas da 

Formação Serra Geral e sedimentos aluviais. 

A) Argissolos  

Os ARGISSOLOS são solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural e distinta 

individualização de horizontes, tem cor variando de vermelha ao amarelo, sendo derivados de 

arenitos carbonatados. São solos profundos a pouco profundos moderadamente a bem 

drenados. A textura no horizonte A é variável predominando a arenosa, sendo média no 

horizonte B. 

São solos com grande diversidade de características e que ocorrem em diferentes relevos de 

modo que não se podem generalizar suas qualidades e limitações para o uso agrícola.  

De modo geral, esses são solos muito susceptíveis a erosão, que quando associados a 

terrenos mais suaves podem ser usados para diversas culturas, devendo, no entanto ser feita 

correção de acidez e adubação, bem como praticas de conservação de solos devido a sua 

susceptibilidade a erosão.  

Os ARGISSOLOS VERMELHO–AMARELOS são os solos predominantes na área de estudo. 

Desenvolvem-se de modo geral sobre arenitos com cimentação carbonática das formações 

Vale do rio do Peixe e Adamantina e ocorrem nos relevos de Colinas amplas e de Colinas 

médias, onde constituem três unidades de mapeamento: 
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 PVA 1 - ARGISSOLO VERMELHO–AMARELO Eutrófico abrúptico, A moderado, 
textura arenosa/média e média, relevos suave ondulado e ondulado. 

 PVA 2 - ARGISSOLO VERMELHO–AMARELO Eutrófico abrúpticos ou não, A 
moderado, textura arenosa/média e média, relevos suave ondulado e ondulado 

 PVA 10 - ARGISSOLO VERMELHO–AMARELO Eutrófico + ARGISSOLO 
VERMELHO, Distrófico e Eutrófico, ambos de textura arenosa/média e média, relevo 
suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, textura média relevo plano, 
todos A moderado. 

B) Latossolos 

Os LATOSSOLOS são solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B 

latossólico, imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da 

superfície do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150 cm de 

espessura, sendo derivados de arenitos, por vezes carbonáticos e com siltitos e argilitos 

intercalados. 

São muito profundos, bem drenados, friáveis a muito friáveis de textura média, que 

apresentam maior densidade e porosidade média. São solos com boas condições físicas, 

favoráveis ao desenvolvimento radicular, que ocorrem em terrenos planos ou suavemente 

ondulados, e apresenta condições para culturas adaptadas a região.  

São solos distróficos, e por vezes álicos, devido os baixos teores de carbono, baixa 

capacidade de troca de cátions e baixa saturação por bases. A limitação ao uso desses solos 

se deve a sua acidez e fertilidade, que é mais acentuada nos solos de textura média, que 

também são mais susceptíveis a erosão. 

Estes solos na área de estudo ocorrem nos relevos de Colinas amplas, onde predominam e 

de Colinas médias. Associados a Latossolos Vermelho-Amarelos, Argissolos Vermelho-

Amarelos e Argissolos Vermelhos, constituem três unidades de mapeamento:  

 LV 45 – LATOSSOLO VERMELHO Distrófico A moderado, textura média relevo plano 
e suave ondulado. 

 LV 56 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico + LATOSSOLO VERMELHO–AMARELO 
Distrófico, ambos A moderado, textura média relevo plano e suave ondulado. 

 LV 78 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico A moderado, textura média relevo plano 
+ ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS e ARGISSOLOS VERMELHOS ambos 
Eutróficos e Distróficos A moderado, de textura arenosa/média e média relevo suave 
ondulado. 

C) Gleissolo Háplico 

São solos minerais hidromórficos, com horizonte glei abaixo do horizonte superficial. Tem cor 

cinzenta ou azulada em decorrência das condições redutoras em que ocorre. Apresentam 

textura variável de média a muito argilosa. São solos mal ou muito mal drenados, 

encharcados ocorrendo em áreas de planícies de inundação com alagadiços (várzeas), que 

caracterizam o relevo Planície fluvial do rio Aguapeí.  

As principais limitações para uso agrícola decorrem da má drenagem, devido à presença de 

lençol freático elevado e dos riscos de inundação sazonal. Nessas áreas a aeração 

inadequada aumenta o consumo de oxigênio do solo pelos microorganismos e plantas, o que 

acaba por inibir o crescimento das raízes, diminuir a absorção de água e reduzir a 
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fotossíntese.Quando drenados e corrigidos às deficiências químicas podem ser usados para 

pastagem, capineiras, cana de açúcar, banana e olericultura. 

Na área de estudo esses solos constituem uma unidade de mapeamento, caracterizada a 

seguir: 

 GX 10 – GLEISSOLO HÁPLICO e MELANICO, A chernozênico e proeminante, textura 
argilosa + complexo de NEOSSOLO FLÚVICO + PLANOSSOLOS + PLINTOSSOLO 
todos textura indiscriminada, todos Eutróficos e Distróficos Tb, relevo de várzea. 

7.2.2.6. Unidades de Terrenos e Fragilidade 

Com base nas características dos tipos de relevo e dos atributos geológicos e pedológicos, 

foram delimitadas na AID da Unidade Univalem três (3) unidades de terrenos, denominadas 

de: Colinosos com Latossolos, Colinosos com Argissolos e Planície fluvial. 

Nessa análise se avaliou de modo integrado as informações sobre o substrato rochoso, o 

relevo, a cobertura detritica e a dinâmica superficial, e se estabeleceu às potencialidades e 

fragilidades dos diferentes terrenos. Os atributos dessas unidades estão sumariados no 

Quadro 7.2.2-3 e sua distribuição apresentada no Mapa 7.2.2-4 do caderno de mapas. 

Quadro 7.2.2-3 - Unidades de Terreno que ocorrem na AID da Unidade Univalem e seus 

principais atributos. 

Unidade de 
Terreno  
(Relevo) 

Características 
morfométricas 

Substrato rochoso e 
cobertura detritica 

Solos 

I 
Colinoso com 

Latossolos 
(Colinas 
Amplas e 
Médias) 

 
Amplitude: 20 a 70 m 
 
Comp. Rampa: 1000 a 
2700m 
 
Inclinação: 1,5 a 4 % 
 
Altitudes: 360 -470 m 
 

Siltitos e arenitos muito 
finos da Formação 
Araçatuba; arenitos 
quartzosos 
subarcoseanos finos a 
muito finos da Formação 
Santo Anastácio. 

Latossolo vermelho Distrófico, 
Latossolo vermelho–amarelo 
Distrófico ambos textura 
média; Argissolos Vermelho-
Amarelos e Argissolos 
Vermelhos Eutróficos e 
Distróficos ambos textura 
arenosa/média e média. 

II 
Colinoso com 

Argissolos 
(Colinas 
Médias) 

 
Amplitude: 30 a 70 m 
 
Comp. Rampa: 400 a 
1500m 
 
Inclinação: 3 % a 7,5 % 
 
Altitudes: 360 a 450 m 
 

Arenitos intercalados 
com siltitos ou lamitos 
arenosos da Formação 
Vale do rio do Peixe; 
siltitos e arenitos muito 
finos da Formação 
Araçatuba, ambas com 
cimentação carbonática 

Argissolo Vermelho–Amarelo 
Eutrófico abrúpticos ou não, 
Argissolo Vermelho, Distrófico 
e Eutrófico, ambos de textura 
arenosa/média e média e 
Latossolo Vermelho 
Distrófico, textura média. 

III 
Planícies 
fluviais 

(Planicies 
fluviais) 

Inclinação < 2% 
 
Altitudes: 290 - 300 m 

Areia, argila com matéria 
orgânica e níveis de 
cascalho basais. 

Gleissolo Háplico e Melanico, 
Neossolo Flúvico, Planossolo 
e Plintossolo todos textura 
indiscriminada, todos 
Eutróficos e Distróficos. 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011 
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A) Colinosos com Latossolos 

Os terrenos Colinosos com Latossolos, apresentados nas Fotos 1 a 14 do Quadro 7.2.2-4 e 

caracterizados no Quadro 7.2.2-5, ocorrem na porção nordeste da área de estudo, nas bacias 

do ribeirão Azul e do córrego Frutal afluentes do rio Tietê, em altitudes de 400 a 470 m. Esses 

terrenos são sustentados por principalmente por siltitos e arenitos muito finos da Formação 

Araçatuba e de modo subordinado por arenitos intercalados com siltitos ou lamitos arenosos 

da Formação Vale do rio do Peixe; ambas com cimentação carbonática, que condicionam o 

caráter Eutrófico dos Argissolos. 
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Quadro 7.2.2-4 - Relatório fotográfico – Solos Colinosos com Latossolos. 

Relatório Fotográfico – Solos Colinosos com Latossolos 

 
Fotos 1 e 2 - Colinas de topos convexos amplos com perfil de vertentes contínuos, com segmentos 

retilíneos e vales erosivos abertos, com planícies fluviais descontínuas e estreitas, que caracterizam 

os terrenos Colinosos com Latossolos. Pontos 01 e 05 (527509 x 7654664  /  518643 x 7654795). 

 
Fotos 3 e 4 - Colinas de topos convexos amplos com Amplitude de 20 a 70 m, Comprimento de 

Rampa: 1000 a 2700 m e perfil de vertentes com inclinação: 1,5 a 4 %, que constituem os terrenos 

Colinosos com Latossolos. Pontos 73 e 83 (492233 x 7637644  /  531796 x 7647814). 
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Relatório Fotográfico – Solos Colinosos com Latossolos 

 
Foto 5 - Vales Erosivos abertos que caracterizam 

os terrenos Colinosos com Latossolos. Ponto 82 

(536620 x 7654956). 

 
Foto 6 - Solos residuais areno-argiloso que dão 

origem a LATOSSOLOS VERMELHOS Distrófico 

e LATOSSOLO VERMELHO–AMARELO 

Distrófico ambos textura média que constituem os 

terrenos Colinosos com Latossolos. Ponto 85 

(531796 x 7647814). 

 
Fotos 7 e 8 - Processos de erosão laminar e em sulco ao longo de estradas e reentalhe de drenagem 

de ocorrência ocasional a freqüente e intensidade media a alta, que se desenvolve nos terrenos 

Colinosos com Latossolos que ocorrem ao longo do vale do rio Aguapeí. Ponto 64 (487706 x 

7634324). 
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Relatório Fotográfico – Solos Colinosos com Latossolos 

 
Fotos 9 e 10 - Processos de erosão laminar e em sulco ao longo de estradas de ocorrência ocasional 

a freqüente e de intensidade alta, que se desenvolve nos terrenos Colinosos com Latossolos que 

ocorrem na porção nordeste da área de estudo. Ponto 90 (531024 x 7644577). 

 
Fotos 11 e 12 - Relevo de Colinas amplas e médias sustentados localmente por lateritas e com solos 

areno-argilosos, que caracterizam os terrenos Colinosos com Latossolos na porção nordeste da área 

de estudo. Ponto 141 (524779 x 7661644). 

 
Fotos 13 e 14 - Processos de erosão laminar e em sulco que se desenvolvem neste tipo de solo 

presente na AID. Ponto 143 (524779 x 7661644). 
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As Colinas Amplas e Médias que constituem esses terrenos apresentam topos convexos 

amplos e subhorizontais e encostas de baixa inclinação, sobre as quais se desenvolvem 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, LATOSSOLO VERMELHO–AMARELO Distrófico 

ambos textura média; e ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS e ARGISSOLOS 

VERMELHOS Eutróficos e Distróficos, de textura arenosa/média e média que se distribuem 

nos segmentos de encostas mais inclinados. 

Esses terrenos ocorrem ainda, no canto sudoeste da área, onde constitui uma superfície 

aplanada embutida que se desenvolve ao longo do rio Aguapeí, com altitudes de 330 a 370 

m, que é sustentada por arenitos quartzosos subarcoseanos finos a muito finos da Formação 

Santo Anastácio, que se associam a LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, textura média. 

Dada a elevada porosidade e permeabilidade desses solos e a baixa inclinação das 

encostas, esses terrenos apresentam baixa densidade de drenagem, processos erosivos do 

tipo erosão laminar e em sulcos, com ocorrencia ocasional a frequente e com intensidade 

média a alta. 

 

Quadro 7.2.2-5 - Características e atributos dos Terrenos Colinosos com Latossolos (Unidade 

de Terreno I), que ocorre na AID da Unidade Univalem. 

COLINOSOS COM LATOSSOLOS (I) 

RELEVO  Colinas Amplas e Médias  

CARACTERÍSTICAS 
GERAIS 

Amplitude: 20 a 70 m 
Comp. Rampa: 1000 a 2700 m 
Inclinação: 1,5 a 4 % 
Altitudes: 360 -470 m 

DESCRIÇÃO 
Associação de formas de dissecação. As colinas têm topos convexos 
amplos. Perfil de vertente contínuo com segmentos retilíneos. Vales 
erosivos abertos.  

SUBSTRATO 
ROCHOSO, 
SEDIMENTOS E 
COBERTURAS 

Siltitos e arenitos muito finos da Formação Araçatuba; arenitos quartzosos 
subarcoseanos finos a muito finos da Formação Santo Anastácio  

UNIDADES DE SOLOS 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, LATOSSOLO VERMELHO–
AMARELO Distrófico ambos textura média; ARGISSOLOS VERMELHO-
AMARELOS e ARGISSOLOS VERMELHOS Eutróficos e Distróficos ambos 
textura arenosa/média e média. 

DINÂMICA 
SUPERFICIAL 

Erosão laminar e em sulcos tem ocorrência ocasional a freqüente e 
intensidade media a alta. 

POTENCIALIDADES 

Encostas de baixa inclinação com áreas e favoráveis a ocupação, a 
implantação de obras civis e a mecanização agrícola.  
Solos de textura areno-argilosa e próxima do arenoso, profundos, e com 
características físicas favoráveis ao desenvolvimento radicular. Prestam-se 
na agricultura com manejos de fertilização e irrigação para obtenção de 
produtividades economicamente viáveis.   

FRAGILIDADES 

Susceptibilidade a erosão laminar, em sulcos quando da remoção do solo 
superficial devido a obras de terraplenagem, aração ou devido a obras de 
drenagem de estradas que provocam a concentração do escoamento 
superficial e a formação de sulcos e ravinas.   
Solos em geral com fertilidade muito baixa e com retenção hídrica baixa.  

SENSIBILIDADE 
GEOAMBIENTAL 

MÉDIA: Terreno sensível a interferências antrópica devido à erodibilidade 
dos solos areno-argilosos. 
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Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. Freqüente - ocorre 

em vários locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - ocorre em muitos locais sendo 

comum a sua presença.  

Intensidade dos processos: Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca profundidade; Alta: 

processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; e Media: processos que afetam áreas e tem 

profundidades moderadas. 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011 

 

B) Colinosos com argissolos  

Os terrenos Colinosos com Argissolos, mostrados nas Fotos 15 a 42 do Quadro 7.2.2-6 e 

descritos no Quadro 7.2.2-7, são os terrenos predominantes na AID, sendo constituidos por 

arenitos intercalados com siltitos ou lamitos arenosos da Formação Vale do rio do Peixe; e 

por siltitos e arenitos muito finos da Formação Araçatuba, ambas com cimentação 

carbonática. 
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Quadro 7.2.2-6 - Relatório Fotográfico – Solos Colinosos com Argissolos. 

Relatório Fotográfico – Solos Colinosos com Argissolos 

 

Fotos 15 e 16 – Colinas Médias de topos convexos amplos e estreitos, perfil de vertentes contínuos, 

com segmentos retilíneos com afloramentos rochosos ocasionais e vales erosivos e erosivos-

acumulativos abertos que caracterizam os terrenos Colinosos com Argissolos. Ponto 08 (513952 x 

7651132). 

 

Fotos 17 e 18 – Afloramento de arenitos intercalados com siltitos ou lamitos arenosos com 

cimentação carbonática da Formação Vale do rio do Peixe, que sustentam os terrenos Colinosos 

com Argissolos . Ponto 11 (512850 x 7645465). 
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Relatório Fotográfico – Solos Colinosos com Argissolos 

 

Fotos 19 e 20 – Afloramento de arenitos muito finos e siltitos da Formação Araçatuba, com 

cimentação carbonática, sobre o qual de desenvolve solos de alteração e residual areno-argiloso 

com espessuras de até 1,2 m. Ponto 110 (513175 x 7658048).  

 

Fotos 21 e 22 – Relevo de Colinas Médias com Amplitude: 30 a 70 m, Comprimento de Rampa: 400 

a 1500 m e encostas de perfil de vertentes contínuos com nclinação: 3 % a 7,5 %, que caracterizam 

os terrenos Colinosos com Argissolos. Pontos 15 e 53 (512850 x 7645465  /  490097 x 7649477). 
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Relatório Fotográfico – Solos Colinosos com Argissolos 

 

Fotos 23 e 24 – Bancada laterítica com espessura de 1,5 m, que sustenta o relevo de Colina Médias, 

nos terrenos Colinosos com Argissolos. Ponto 48 ( 492903 x 7648431). 

 

Fotos 25 e 26 – Argissolos com mudança de textura abrupta, que apresentam alta erodibilidade e 

condicionam a ocorrência generalizada de processos de erosão laminar e em sulcos, de intensidade 

média a alta, nos terrenos Colinosos com Argissolos. Ponto 22 (514236 x 7649395). 

 

Fotos 27 e 28 – Erosão laminar intensa em área agrícola inserida na AID com assoreamento das 

curvas de nível e soterramento de vegetação. Ponto 189 (648041 x 7463690  /  511825 x 7644138). 
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Relatório Fotográfico – Solos Colinosos com Argissolos 

 

Fotos 29 e 30 – Relevo de Colinas Médias associados a solos areno-argilosos (Argissolos Vermelho- 

Amarelos Abrupticos), que condicionam a ocorrência de processos de erosão laminar e em sulcos 

generalizados e de média a alta intensidade, que caracterizam os terrenos Colinosos com 

Argissolos. Ponto 37 (497849 x 7652435). 

 

Fotos 31 e 32 – Solos residuais areno-argiosos espessos e com alta erodibilidade que favorecem a 

ocorrência de pequenos desmoronamentos em taludes de corte e erosão em sulcos em drenagens 

das estradas nos terrenos Colinosos com Argissolos. Ponto 55 (483247 x 7640480).  
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Relatório Fotográfico – Solos Colinosos com Argissolos 

 

Fotos 33 e 34 – Ravina profunda em solos areno-argilosos (Argissolos Vermelho- Amarelos 

Abrupticos) e soterramento de áreas agrícolas, nos terrenos Colinosos com Argissolos existentes na 

AID. Pontos 122 (517922 x 7656705) e 129 (517922 x 7656705). 

 

Fotos 35 e 36 – Assoreamento intenso em Planície Fluvial com total descaracterização do canal 

fluvial (483247 x 7640480). 
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Relatório Fotográfico – Solos Colinosos com Argissolos 

 

Fotos 37 e 38– Reentalhe de drenagem e erosão em sulcos em área de pastagem que evidenciam a 

elevada erodibilidade dos solos e a intensidade dos processos erosivos nos terrenos Colinosos com 

Argissolos. Pontos 107 e 116 (513373 x 7656187  /  513215 x 7661103). 

 

Fotos 39 e 40– Assoreamentos freqüentes e de média a alta intensidade que caracterizam os 

terrenos Colinosos com Argissolos. Ponto 105 (513373 x 7656187). 

Sobre essas rochas desenvolve-se relevo de Colinas Médias que condiciona a ocorrência 

generalizada de ARGISSOLOS VERMELHO–AMARELO Eutrófico abrúpticos ou não, 

ARGISSOLO VERMELHO, Distrófico e Eutrófico, ambos de textura arenosa / média e média, 

sendo o caráter Eutrófico condicionado pela presença cimentação carbonática nas rochas 

sedimentares. Nas áreas mais suaves do relevo ocorre LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, 

textura média. 

A predominância de ARGISSOLOS com mudança textural abrupta coloca esses solos como 

de alta erodibilidade, que condicionam a ocorrência generalizada de processos de erosão 

laminar e em sulcos e de intensidade média a alta, o que favorece a ocorrência de processos 

de assoreamento freqüente e de média intensidade. Ocorrem também voçorocas localizadas 

e de intensidade média.  

As interferencias antrópicas que provocam concentração do escoamento pluvial, podem 

intensificar os processos erosivos e de assoreamento, ocorrendo situações em que os 

processos erosivos associados as estradas provocam danos significativos nas áreas de 
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plantio e assoramento de canais fluviais e outras em que as águas desviadas do plantio 

causam destruição das estradas. 

Quadro 7.2.2-7 - Características e atributos dos Terrenos Colinosos com Argissolos (Unidade de 

Terreno II), que ocorre na AID da Unidade Univalem. 

COLINOSOS COM ARGISSOLOS (II) 

RELEVO  Colinas Médias 

CARACTERÍSTICAS 
GERAIS 

Amplitude: 30 a 70 m 
Comp. Rampa: 400 a 1500 m 
Inclinação: 3 % a 7,5 % 
Altitudes: 360 a 450 m 

DESCRIÇÃO 
Associação de formas de topos convexos amplos e estreitos. Perfil de 
vertentes contínuos, com segmentos retilíneos com afloramentos rochosos 
ocasionais. Vales erosivos e erosivos-acumulativos abertos. 

SUBSTRATO 
ROCHOSO, 
SEDIMENTOS E 
COBERTURAS 

Arenitos intercalados com siltitos ou lamitos arenosos da Formação Vale do 
rio do Peixe; siltitos e arenitos muito finos da Formação Araçatuba, ambas 
com cimentação carbonática. 

UNIDADES DE SOLOS 

ARGISSOLO VERMELHO–AMARELO Eutrófico abrúpticos ou não, 
ARGISSOLO VERMELHO, Distrófico e Eutrófico, ambos de textura 
arenosa/média e média e LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, textura 
média. 

DINÂMICA 
SUPERFICIAL 

Erosão laminar e em sulcos são generalizados e de intensidade média a 
alta.  Voçorocas localizadas e de intensidade média. Assoreamento 
freqüente e de média a alta intensidade. 

POTENCIALIDADES 

Encostas de baixa inclinação com áreas e favoráveis a ocupação, a 
implantação de obras civis e a mecanização agrícola. 
São solos com boa disponibilidade hídrica, e não apresenta dificuldade para 
a penetração de raízes, o que permitem mecanização e diferentes graus de 
manejo.  

FRAGILIDADES 
Susceptibilidade a erosão superficial laminar e em sulcos. 
Dificuldade de terraplenagem, abertura de valas e aração devido à 
ocorrência localizada de aforamentos rochosos. 

SENSIBILIDADE 
GEOAMBIENTAL 

ALTA: Terreno sensível a interferências antrópica devido à alta 
erodibilidade dos solos areno-argilosos. 

Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. Freqüente - ocorre 
em vários locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - ocorre em muitos locais sendo 

comum a sua presença.  
Intensidade dos processos: Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca profundidade; Alta: 
processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; e Media: processos que afetam áreas e tem 
profundidades moderadas. 
 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011 

 

C) Planícies fluviais 

As Planícies fluviais, descritas no Quadro 7.2.2-8, são formadas pelo terraço baixo, pela 

planície de inundação e alagadiços, que são constituídas por níveis de cascalho, areia média 

a grossa, levemente argiloso, de cor bege acinzentada a cinza escuro, sobre os quais se 

desenvolvem GLEISSOLO HÁPLICO e MELANICO, NEOSSOLO FLÚVICO, PLANOSSOLO 

e PLINTOSSOLO todos textura indiscriminada, todos Eutróficos e Distróficos. 
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As Planícies fluviais de modo geral são pequenas, descontínuas e estreitas, o que dificulta o 

seu mapeamento na escala de estudo adotada, sendo representado apenas a Planície do rio 

Aguapeí. 

Por serem terrenos sujeitos a enchentes sazonais, por apresentarem alagadiços e freático 

elevado, são muito sensíveis as interferências antrópicas e apresentam alto risco de 

contaminação. Essas limitações associam-se a processos de deposição de finos por 

decantação nas planícies de inundação, deposição em barras, erosão lateral e vertical no 

canal, além de pequenos escorregamentos ocasionais e de baixa intensidade, na margem 

dos canais. Essas áreas apresentam ainda grande vulnerabilidade ao assoreamento, devido 

à erosão nas encostas adjacentes, condicionadas comumente pelas atividades agrícolas e 

pecuárias e por drenagem de estradas. 

Quadro 7.2.2-8 - Características e atributos dos Terrenos Planícies Fluviais (Unidade de Terreno 

III), que ocorre na AID da Unidade Univalem. 

PLANÍCIES FLUVIAIS (III) 

RELEVO  Planícies Fluviais 

CARACTERÍSTICAS 
GERAIS 

Inclinação < 2% 
Altitudes: 290 - 300 m 

DESCRIÇÃO 

Áreas planas e inclinadas em direção ao rio, que incluem a planície de 
inundação, terraços baixos,  canais abandonados e alagadiços. Podem 
apresentar margens abruptas, devido à erosão lateral do canal. Canais 
aluviais e em rocha rasos. Predominam planícies estreitas e descontínuas, 
sendo larga e continua nos rios maiores. 

SUBSTRATO 
ROCHOSO, 
SEDIMENTOS E 
COBERTURAS 

Areia, argila com matéria orgânica e níveis de cascalho basais. 

UNIDADES DE SOLOS 
GLEISSOLO HÁPLICO e MELANICO, NEOSSOLO FLÚVICO, 
PLANOSSOLO e PLINTOSSOLO todos textura indiscriminada, todos 
Eutróficos e Distróficos. 

DINÂMICA 
SUPERFICIAL 

Erosão laminar e em sulcos são ocasionais de baixa intensidade nos 
terraços baixos. 
Freático elevado, alagadiços, enchentes sazonais e deposição de finos por 
decantação nas planícies de inundação. 
Deposição em barras, erosão lateral e vertical no canal. 
Pequenos desmoronamentos ocasionais e de baixa intensidade, na margem 
dos canais. 
No período de estiagem as margens da planície são estáveis. 

POTENCIALIDADES 
São solos com boa fertilidade e relevo aplainado.  
Aptidão para abrigo e proteção da fauna e da flora silvestre e como 
ambiente para recreação e lazer. 

FRAGILIDADES 

Freático elevado, enchentes anuais, alagadiços e solos moles, erosão 
lateral e vertical do canal e das margens, deposição de finos durante as 
enchentes, estabilidade precária das paredes de escavação, recalque de 
fundações, danificação das redes subterrâneas por recalque. 
Risco alto de contaminação condicionado a pouca profundidade do lençol 
freático, a presença de alagadiços e a alta permeabilidade dos solos  
Áreas favoráveis ao assoreamento 
Áreas de Preservação Permanente (APP) 

SENSIBILIDADE 
GEOAMBIENTAL 

ALTA: Terreno muito sensível a interferências antrópica devido ao risco de 
enchente, de contaminação e assoreamento. 
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Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. Freqüente - ocorre 
em vários locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - ocorre em muitos locais sendo 
comum a sua presença.  
Intensidade dos processos: Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca profundidade; Alta: 

processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; e Media: processos que afetam áreas e tem 
profundidades moderadas. 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011 

7.2.2.7. Capacidade de Uso do Solo da AID 

O solo é o principal recurso natural para aproveitamento agrícola, constituindo-se no 

ambiente para crescimento e desenvolvimento das plantas (Coelho et al., 2002), sendo desta 

maneira altamente necessário sobre várias perspectivas da sociedade atual: alimentação, 

produção voltada à exportação, beneficiamento e produção de derivados (como no caso da 

cana-de-açúcar a produção de energia, combustível, açúcar e outros).  

Para manutenção e conservação deste recurso devem ser observados diversos aspectos 

fisiográficos, como o substrato rochoso, geomorfologia (assim como, parâmetros 

morfométricos, como declividade e dissecação do relevo), aspectos geotécnicos, e as 

características diversas da cobertura pedológica da área de estudo. 

A partir da interpretação e comunhão destas características torna-se possível reconhecer 

limitações e aptidões propiciando uma compartimentação da área de estudo, a fim de evitar o 

uso inadequado e sem planejamento de espaços agrícolas e do território como todo. Sua má 

utilização caracteriza-se pela introdução de uma profunda alteração nas tipologias 

pedológicas e em outros aspectos do meio físico, podem deflagrar processos diversos, como 

processos erosivos de diferentes intensidades, perda de solos agricultáveis, assoreamento 

de cursos d’água, inundações, recalques entre outros. 

Para a análise do substrato rochoso foram considerados os mapas geológicos publicados 

por: Bistrichi et alii (1981) e Perrotta et al. (2005), sendo este ultimo  adotado como referência 

para a caracterização regional. Para a caracterização do relevo, do solo e do comportamento 

geotécnico foram utilizados como referência os trabalhos de Ponçano et alii (1981), o Mapa 

Pedológico do Estado de São Paulo (OLIVEIRA et alii, 1999) e o trabalho de Nakazawa 

(1994).  

O mapa de capacidade de uso foi gerado pelo cruzamento, na forma vetorial, do mapa de 

pedologia e as classes de declividade a partir de imagens de Modelo Digital de Terreno 

Sombreado (NASA – SRTM - Shuttle Radar Topographic Mission). 

As ordens pedológicas que ocorrem na AID são: Latossolos Vermelhos e Argissolos 

Vermelho-Amarelos, sendo subdivididos em: 

A) Latossolos Vermelhos: 

 

 LV 45 – LATOSSOLO VERMELHO Distrófico A moderado, textura média relevo plano 

e suave ondulado. 

 LV 56 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico + LATOSSOLO VERMELHO–

AMARELO Distrófico, ambos A moderado, textura média relevo plano e suave 

ondulado. 
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 LV 78 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico A moderado, textura média relevo plano 

+ ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS e ARGISSOLOS VERMELHOS ambos 

Eutróficos e Distróficos A moderado, de textura arenosa/média e média relevo suave 

ondulado. 

B) Argissolos Vermelho-Amarelos: 

 

 PVA 1 - ARGISSOLO VERMELHO–AMARELO Eutrófico abrúptico, A moderado, 

textura arenosa/média e média, relevos suave ondulado e ondulado. 

 PVA 2 - ARGISSOLO VERMELHO–AMARELO Eutrófico abrúpticos ou não, A 

moderado, textura arenosa/média e média, relevos suave ondulado e ondulado. 

 PVA 10 - ARGISSOLO VERMELHO–AMARELO Eutrófico + ARGISSOLO 

VERMELHO, Distrófico e Eutrófico, ambos de textura arenosa/média e média, relevo 

suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, textura média relevo plano, 

todos A moderado. 

O mapa gerado de declividade, em porcentagem, foi agrupado em classes segundo o tipo de 

modelado, processos e efeitos dominantes. 

Declividade: 

 0-8 (%) – Relevo planos a Suave ondulado, com escoamento difuso (muito lento a 

médio). Com efeitos de alagamento (planícies fluviais), erosão laminar de baixa 

intensidade e até presença de sulcos. 

 8-12 (%) – Relevo suave ondulado à ondulado, com escoamento difuso (média a 

rápido), escoamento concentrado (rápido) e deslocamentos de massas (lentos e 

rápidos). Com efeitos de erosão laminar (freqüente de média intensidade), formação 

de sulcos ou ravinas (localizados de baixa intensidade) e rastejos (localizados de 

média intensidade). 

 12-30 (%) – Relevo ondulado a forte ondulado, com escoamento difuso (rápido), 

concentrado (rápido), deslocamento de massas (lento e rápido). Os efeitos abrangem 

erosão laminar e sulcos, boçorocas, rastejos e escorregamentos. 

Vale ressaltar que utilizou-se 12% de declividade como limite conservador em relação a 

possibilidade de mecanização das áreas agrícolas. 

O Mapa 7.2.2-5 do caderno de mapas apresenta a capacidade de uso do solo da AID que 

contempla quatro classes, a saber: Apto, Apto com restrições (erodibilidade), Apto com 

restrições (mecanização), Apto com restrições (erodibilidade e mecanização). 

De maneira geral a AID mostra-se apta ao cultivo de cana-de-açúcar, já que apresenta amplo 

predomínio de relevos suavizados com vertentes de baixa declividade (colinas amplas, 

médias e planícies fluviais).  

Em relação as tipologias de solos, a AID apresenta duas realidades distintas: áreas de 

predomínio de Latossolos Vermelhos que são em geral aptos a cultivos agrícolas por conta 

das características físicas pertinentes, mesmo sendo distróficos (com uma certa deficiência 

nutricional); áreas com Argissolos que apresentam uma erodibilidade consideravelmente 
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maior que os Latossolos Vermelhos, dado ao seu fator textural, contudo com um potencial 

nutricional maior por serem, em geral, eutróficos. 

Os compartimentos classificados como Aptos no mapa são Latossolos Vermelhos, bem 

drenados, friáveis a muito friáveis de textura média, que apresentam maior densidade e 

porosidade média. São solos com boas condições físicas, favoráveis ao desenvolvimento 

radicular, que ocorrem em terrenos planos ou suavemente ondulados, e apresentam 

condições para culturas. Por serem distróficos exigem um manejo com intuito de contornar o 

baixo potencial nutricional. 

As áreas Aptas com restrição relacionada à erodibilidade abrangem Latossolos 

Vermelhos (LV 56 e 78), que apresentam associações com Latossolos Vermelho-Amarelos e 

Agissolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos, os quais têm uma maior susceptibilidade à 

erosão (dado a textura, transição textural abrupta e quantidade da fração areia). Assim como, 

Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA 1, 2 e 10) que são reconhecidamente classificados 

como unidades de baixa ou muito baixa resistência a erosão (Lombardi et al., 1991). 

As porções Aptas com restrição à mecanização independem das tipologias de solos e tem 

relação direta com o fator declividade, já que em terrenos com 12% ou mais de declividade a 

mecanização torna-se impraticável. 

As áreas aptas com restrições relacionadas à erodibilidade e mecanização 

compreendem áreas com restrição à erodibilidade e à mecanização, conforme descrito. 

A Tabela 7.2.2-1 a seguir quantifica as áreas da AID segundo os níveis de aptidão, assim 

como o total de áreas agrícolas atuais e futuras propostas inseridas nos mesmos. 

Tabela 7.2.2-1 - Quantificação das áreas agrícolas atuais e futuras para abastecimento da 

Unidade Univalem segundo os níveis de aptidão agrícola. 

Capacidade de Uso dos solos da AID Área (ha) % 

Apto 18.893,11 9,86 

Apto com restrição (Erodibilidade) 171.808,71 89,63 

Apto com restrição (Mecanização) 14,53 0,01 

Apto com restrição (Erodibilidade e Mecanização) 977,21 0,51 

Total 191.693,56 100,00 

Capacidade de Uso x Áreas de Plantio Atuais Área (ha) % 

Apto 6.445,11 16,15 

Apto com restrição (Erodibilidade) 33.373,31 83,63 

Apto com restrição (Mecanização) 0,06 0,00 

Apto com restrição (Erodibilidade e Mecanização) 87,31 0,22 

Total 39.905,79 100,00 

Capacidade de Uso x Áreas de Plantio Futuras Área (ha) % 

Apto 1.453,45 12,84 

Apto com restrição (Erodibilidade) 9.722,13 85,91 

Apto com restrição (Erodibilidade e Mecanização) 140,59 1,24 

Total 11.316,17 100,00 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA-  Univalem 

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 35 

Deve-se ressaltar a existência de uma planície aluvial junto ao rio Aguapeí, contudo não 

registrado no Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (OLIVEIRA et alii, 1999). Sendo 

assim, esta compartimentação não foi incluída no mapa de capacidade uso da AID, já que em 

geral são áreas de preservação permanente - APPs e portanto não apresentam áreas de 

plantio de cana para Unidade. 

7.2.3. Recursos Minerais 

Os recursos minerais da AID foram levantados através do site do Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM). Neste são disponibilizados arquivos digitais georreferenciados 

dos processos minerários e das poligonais por unidade da federação, o que possibilitou a 

sobreposição da área de influência direta e dos planos de informações sobre o meio físico 

(principalmente geologia e geomorfologia) e as próprias poligonais do DNPM. 

Com base no mapeamento do DNPM, na AID existem 03 poligonais de recursos minerais, 

onde duas estão sobrepostas podendo assim considerá-las como apenas uma. Dentre as 

três poligonais, existem dois tipos de fases de licenciamento, sendo uma em fase de 

requerimento para pesquisa, e outra com autorização para pesquisa concedida.  

A área que possui autorização de pesquisa está somente habilitada a realizar as pesquisas 

geológicas e os correspondentes trabalhos técnicos para a definição das substâncias de 

interesse dentro de seus limites previamente aprovados. Desta forma, esta não possui ainda 

lavra para exploração mineral. Já as outras duas áreas estão em fase de licenciamento 

anterior, de requerimento de pesquisa. 

Com relação aos materiais minerais registrados no DNPM para esta poligonais, sitam-se a 

argila e a argila refratária que são utilizadas em processos industriais e de fabricação de 

cerâmicas, telhas e outros materiais. Estas poligonais de argila e argila refratária encontram-

se sobre a Unidade Litoestratigráfica da Formação Adamantina, com predominância de 

arenitos finos e muito finos. Estão localizados em terreno de degradação, em Planaltos 

Dissecados, mais especificamente, em padrões de colinas amplas, onde estão presentes 

vales abertos à fechados com planícies aluvionares restritas e eventuais presenças de 

lagoas. Nestes locais encharcados o intemperismo químico atua no sentido da degradação 

dos materiais particulados do arenito durante a pedogênese, levando essas partículas para a 

fração argila e resultando assim no acúmulo dos argilominerais.  

A localização geográfica das lavras de exploração pode ser visualizada no Mapa 7.2.3-1 do 

caderno de mapas. 

7.2.4. Recursos Hídricos 

O presente estudo apresenta uma análise da situação atual dos recursos hídricos superficiais 

e subterrâneos nas Áreas de Influência referentes à ampliação da Unidade Univalem 

localizada no município de Valparaíso, no Estado de São Paulo. 

7.2.4.1. Águas Superficiais 

O seguinte diagnóstico abordará características quantitativas e qualitativas das águas 

superficiais nas Áreas de Influência do empreendimento em análise. Para tanto serão 

apresentados e analisados dados e informações sobre as bacias hidrográficas onde se 

localiza o empreendimento, bem como as demais sub-bacias que abrigam as áreas de plantio 
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atual e futuro de cana-de-açúcar que serão fornecidos à operação da Unidade Univalem. Os 

dados coletados contemplam informações sobre disponibilidade hídrica, abastecimento 

público e qualidade da água. 

A) Área de Influência Indireta - AII 

A Unidade Univalem e suas áreas agrícolas atuais e futuras estão inseridas em duas grandes 

bacias hidrográficas: do Baixo Tietê e do Aguapeí, ambos afluentes diretos do rio Paraná. A 

Política Estadual dos Recursos Hídricos (Lei Estadual 7.663/91) tem por objetivo promover 

uma melhor gestão destes recursos, e dividiu o Estado de São Paulo em Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI que se baseiam nas bacias hidrográficas dos 

principais rios do Estado. Sob esta concepção, o Estado de São Paulo tem ao todo 22 

UGRHIs, e a Área de Influência Indireta – AII do empreendimento é composta pela UGRHI 19 

(Bacia do Baixo Tietê), e pela UGRHI 20 (bacia do Aguapeí).  

A UGRHI 19 – Baixo Tietê possui uma área drenada de 15.765,85 Km² e tem 23 sub-bacias, 

conforme informações da Tabela 7.2.4-1. 

Tabela 7.2.4-1 - UGRHI 19 – Baixo Tietê e respectivas sub-bacias. 

Subbacia Área Drenada (km
2
) Principais Corpos d’água 

Afluentes do Paraná - a 241,94 rio Paraná, córrego da Onça 

Afluentes do Paraná - b 371,56 córrego do Abrigo, córrego Dequada 

Afluentes do Tietê - a 120,28 córrego Macaé 

Afluentes do Tietê - b 270,62 
córrego Itapura Mirim, córrego Tiraboré, ribeirão 

Anhumas 

Afluentes do Tietê - c 949,57 ribeirão Campeste 

Aracanguá/Dr. Leite 959,11 
córrego do Aracanguá, córrego Doutor Leite, 
ribeirão Jacaré-Catinga, ribeirão do Dezoito 

córrego Barra Grande 1.026,25 
córrego Barra Grande, córrego da Divisa, córrego 

da Prata, córrego Jequitaia, ribeirão Azul 

córrego do Baixote 517,18 
córrego Baixote, córrego Campestre, Córrrego do 

Campo. 

córrego Luis Miranda 734,73 
córrego Luís Miranda, córrego Marisa, ribeirão 

Água Fria 

ribeirão Baguaçu 866,08 
córrego dos Espanhois, córrego Eliseu, córrego 

Machado de Melo, ribeirão Baguaçu 

ribeirão Bonito 670,03 
córrego Água Limpa, córrego Caixinha, córrego dos 

Coroados, córrego Paraguai, ribeirão Bonito 

ribeirão das Corredeiras 648,97 
córrego dos Pintos, ribeirão Boa Vista, ribeirão das 

Corredeiras ou do Cerrado 

ribeirão do Abrigo 979,06 
córrego Buriti, córrego do Pendengo, ribeirão do 

Abrigo ou do Moinho 

ribeirão do Barreiro 584,12 
ribeirão do Barreiro, ribeirão dos Couros, córrego 

das Cobras, ribeirão Campestre 

ribeirão dos Ferreiros 892,85 
córrego da Embira, córrego do Arraial Velho, 
ribeirão dos Ferreiros, ribeirão São Jerônimo, 

córrego do Saltinho 
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Subbacia Área Drenada (km
2
) Principais Corpos d’água 

ribeirão dos Patos 886,03 
córrego Barro Preto, córrego do Gonzaga, córrego 

São José, ribeirão da Barra Mansa, ribeirão dos 
Patos 

ribeirão Iguatemi 551,56 córrego São Pedro, ribeirão Iguatemi 

ribeirão Lajeado 528,51 ribeirão Lajeado, córrego Do Saltinho 

ribeirão Lambari 610,87 
ribeirão Lambari, córrego da Vertente, córrego 

Lajeado, córrego Bonito 

ribeirão Macaúbas 836,16 ribeirão Macaúbas, ribeirão Açoita Cavalo 

ribeirão Mato Grosso 836,07 
ribeirão Mato Grosso, córrego Matogrossino, 

ribeirão Palmeiras 

ribeirão Ponte Nova 946,57 ribeirão Ponte Nova, ribeirão Santa Bárbara 

ribeirão Travessa Grande 739,73 ribeirão Cotovelo, ribeirão Travessa Grande 

Área Drenada Total 15.765,85   

Fonte: CBH-BT (2002), Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do Baixo Tietê. 

Já a UGRHI 20 – Aguapeí possui 21 sub-bacias e tem uma área drenada de 13.418,61 Km². 

A Tabela 7.2.4-2 descreve as 21 sub-bacias da UGRHI 20. 

Tabela 7.2.4-2 - UGRHI 20 – Bacia do Aguapeí e respectivas sub-bacias. 

Subbacia Área Drenada (km
2
) Principais Corpos d’água 

Afluentes do Paraná 352,71 córrego Itaí, córrego Pacuruxu 

Aguapeí - Mirim 541,23 
rio Aguapeí-Mirim, ribeirão do Pavão, córrego 

Sete, córrego Lajeadinho. 

Alto Aguapeí 2.076,09 
Aguapeí, ribeirão Aliança, ribeirão do Barreiro, 

ribeirão Grande, rio Feio 

Baixo Aguapeí 3.492,98 

rio Aguapeí, ribeirão Nova Palmeiras, ribeirão 
Claro, ribeirão Taquaruçu, ribeirão Paturi, ribeirão 
Quinze de Janeiro, ribeirão Iracema, córrego Mont 

Serrat, córrego Lajeado, córrego Do Macaco, 
córrego Volta Grande. 

córrego do Barreiro 172,66 córrego Do Barreiro, córrego Bela Vista 

córrego do Tucuruvi 324,44 córrego Do Tucuruvi, córrego Do Tamanduá 

Médio Aguapeí 162,11 rio Aguapeí, córrego Ipiporã, córrego Bem-te-vi 

ribeirão Balsamo 188,02 ribeirão Bálsamo, córrego Nove de Abril 

ribeirão da Jangada 377,93 
ribeirão da Jangada, córrego Água Fria, córrego 

Água Boa, córrego Jaguariê 

ribeirão da Lontra 279,94 ribeirão da Lontra 

ribeirão da Promissão 391,62 ribeirão da Promissão, ribeirão Luisiania 

ribeirão das Marrecas 581,02 ribeirão das Marrecas, córrego Das Marrequinhas 

ribeirão do Sapé 195,29 
ribeirão Sapé, córrego Miguel Máximo, córrego 

Do Bispo 
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Subbacia Área Drenada (km
2
) Principais Corpos d’água 

ribeirão Drava 320,83 ribeirão Drava, córrego da Lagoa 

ribeirão Itaúna 192,24 ribeirão Itaúna, córrego do Itaqui, córrego Cascata 

ribeirão Jurema 278 ribeirão Jurema 

ribeirão Pimenta 260,87 
ribeirão Pimenta, córrego Da Muta, córrego Água 

Branca, córrego Do Veado 

ribeirão Sete de Setembro 261,98 
ribeirão Sete de Setembro, ribeirão Dom Quixote, 

córrego do Toledo 

rio Cainguangue 855,98 rio Cainguangue, córrego da Jacutinga 

rio Iacri 578,95 rio Iacri, rio Coioi 

rio Tibiriçá 1.533,72 
rio Tibiriçá, ribeirão do Macuco, ribeirão do 

Veado, ribeirão Ipiranga, rio Tibiriçá. 

Área Drenada Total 13.418,61   

Fonte: CBH-AP (2008) - Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe. 

B) Área de Influencia Direta 

Para esse estudo foi delimitada uma Área de Influência Direta (AID) do empreendimento 

levando-se em consideração a localização da planta industrial e das áreas de plantio de 

cana-de-açúcar atuais e futuras, como descrito no início deste Volume. A AID possui uma 

área de 1.975,90 km² e abrange 6 municípios: Bento de Abreu, Flórida Paulista, Guararapes, 

Lavínia, Rubiácea e Valparaíso. Com relação aos recursos hídricos a AID engloba 3 das 23 

subbacias da UGRHI 19: Aracanguá/Dr. Leite, córrego Barra Grande, córrego Luís Miranda e 

4 das 21 subbacias das UGRHI 20: Baixo Aguapeí, córrego Tucuruvi, ribeirão do Sapé e 

ribeirão Pimenta. A Tabela 7.2.4-3 abaixo mostra a distribuição da AID dentro das subbacias. 

Tabela 7.2.4-3 - Extensão da Área de Influência Direta - AID nas subbacias das UGRHIs. 

UGRHI Subbacia Área Drenada (km
2
) % da AID 

19 Aracanguá/Dr. Leite 473,25 24,0 

19 córrego Barra Grande 448,34 22,7 

19 córrego Luis Miranda 176,48 8,9 

20 Baixo Aguapeí 467,34 23,7 

20 córrego do Tucuruvi 23,16 1,2 

20 ribeirão do Sapé 195,29 9,9 

20 ribeirão Pimenta 192,04 9,7 

  Total AID 1.975,90 100 

Fonte: CBH-BT (2002) e CBH-AP (2008). 

De acordo com a tabela acima é possível verificar que a AID se distribui predominantemente 

sobre três subbacias: Aracanguá/Dr. Leite, Baixo Aguapeí e córrego Barra Grande que juntos 

totalizam 70% da AID. No que diz respeito às UGRHIs, o percentual das áreas inseridas na 

UGRHI 19 – Baixo Tietê é ligeiramente maior com 55,6% de cobertura.  
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A distribuição da AID nas subbacias das UGRHIs componentes da AII pode ser observada no 

Mapa 7.2.4-1 do caderno de mapas. 

C) Disponibilidade Hídrica 

Para a análise da disponibilidade hídrica na AID foram observados os dados referentes à 

pluviosidade média e a vazão média das subbacias. As estimativas de vazão e precipitação 

foram obtidas junto ao DAEE de acordo com o método da Regionalização Hidrológica do 

Estado de São Paulo, que foi o resultado da coleta, sistematização e cruzamento de dados 

pluviométricos e fluviométricos, coletados pelo DAEE e outras instituições em todo Estado de 

São Paulo por mais de 80 anos. Essa regionalização do regime hídrico permite determinar os 

dados de vazão média de longo período (Q) e a vazão mínima num período de sete dias, 

com recorrência de dez anos (Q7,10), também conhecida como vazão crítica em uma dada 

bacia hidrográfica. 

A Tabela 7.2.4-4 abaixo mostra os dados referentes à vazão média (Q) e vazão crítica (Q7,10) 

nas subbacias da AID. 

Tabela 7.2.4-4 - Disponibilidade hídrica nas subbacias da AID. 

UGRHI Subbacia 
Vazão média 

(m³/s) 
Vazão crítica -

Q7,10 (m³/s) 

19 Aracanguá/Dr Leite 6,85 1,6 

19 córrego Barra Grande 7,3 1,71 

19 córrego Luis Miranda 5,31 1,24 

20 Baixo Aguapeí 24,86 7,23 

20 córrego do Tucuruvi 2,31 0,67 

20 ribeirão do Sapé 1,4 0,41 

20 ribeirão Pimenta 1,87 0,54 

Fonte: CBH-BT (2002) e CBH-AP (2008) e SIGRH/DAEE – Regionalização Hidrológica do Estado de 

São Paulo. Disponível em: http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/regnet.exe?lig=podfp. Acesso em 

25/02/2011. 

De acordo com a tabela acima, observa-se que a subbacia que apresenta a maior vazão é a 

bacia do Baixo Aguapeí, com 24,86 m³/s, sendo 7,23 m³/s de vazão crítica, na UGRHI 20, 

devido a sua grande área drenada como pode ser verificado anteriormente na Tabela 7.2.4-3. 

Em seguida está a bacia do córrego Barra Grande com 7,30 m³/s e vazão crítica de 1,71 

m³/s. A bacia que possui a menor vazão é a do ribeirão Pimenta, com 1,87m³/s de vazão de 

longo tempo e 0,544 m³/s de vazão crítica. Essa é a subbacia que tem a menor área de 

drenagem e poucos afluentes. 

D) Demanda dos Recursos Hídricos 

A demanda pelos recursos hídricos nas subbacias selecionadas neste diagnóstico foi 

levantada de acordo com o relatório de outorgas do Departamento de Águas e Energia 

Elétrica - DAEE. Foram computados os dados referentes às captações e aos lançamentos 

superficiais, levando em consideração os tipos de uso. Nessa seleção não foram computados 

os usos não-consuntivos, como geração de energia, hidronavegação e lazer. A Tabela 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/regnet.exe?lig=podfp
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7.2.4-5 abaixo mostra as demandas superficiais cadastradas para captação nas bacias da 

AID. 

Tabela 7.2.4-5 - Captações superficiais cadastradas nas subbacias da AID. 

UGRHI Subbacias 

Captações superficiais cadastradas (m
3
/h) 
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19 Aracanguá/Dr. Leite 0 1.270,0 915,9 0 2.185,9 19,1 

19 córrego Barra Grande 1 2.372,1 175,8 428 2.976,90 26,0 

19 córrego Luis Miranda 0 0 0 136 136 1,2 

20 Baixo Aguapeí 0 2.729,6 1.032,0 0 3.761,60 32,9 

20 córrego do Tucuruvi 0 620 0 0 620 5,4 

20 ribeirão do Sapé 0 1.740,0 1,8 0 1.741,8 15,2 

20 ribeirão Pimenta 0 0 9 0 9 0,1 

  Total 1 8.731,70 2134,5 564 11.431,20 100 

Fonte: DAEE - Relatório de outorgas de uso dos recursos hídricos. Disponível em – 

http://www.daee.sp.gov.br. Acessado em 01/02/2011. 

De acordo com os dados da tabela acima se observa que a subbacia mais demandada em 

captações é a bacia do Baixo Aguapeí na UGRHI 20 com a retirada de 3.761,6 m³/h. Em 

seguida está a subbacia do córrego Barra Grande, na UGRHI 19 com 2.976,9 m³/h captados. 

A terceira bacia mais demandada é a subbacia Aracanguá/Dr. Leite com 2.185,9 m³/h de 

captação. Já a bacia do ribeirão do Sapé – que abriga o empreendimento – é a quarta mais 

demandada com 1.741,8 m³/h. As subbacias do Córrrego Luís Miranda e do ribeirão Pimenta 

são as duas que tem menos demanda com 1,2 m³/h e 0,1 m³/h respectivamente. 

O uso mais demandado é o industrial: 8.731,7 m³/h sendo que a subbacia do Baixo Aguapei 

é responsável pela maior parte das captações nessa categoria. O segundo uso que mais 

capta recursos hídricos é o uso rural – incluindo irrigação - que totaliza 2.134,4 m³/h. 

Surpreende o baixo consumo urbano de captações nas subbacias da AID. Apenas 1,0 m³/h 

sendo que somente a subbacia do córrego Barra Grande possui captações para esse uso. 

A Tabela 7.2.4-6 a seguir mostra os lançamentos superficiais cadastrados para as subbacias 

ora analisadas, relembrando que não foram computados os usos não consuntivos. 

http://www.daee.sp.gov.br/
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Tabela 7.2.4-6 - Lançamentos superficiais cadastrados nas subbacias da AID. 

UGRHI Subbacias 

Lançamentos superficiais cadastrados (m
3
/h) 
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19 Aracanguá/Dr. Leite 0 0 14,5 17 31,5 1,4 

19 córrego Barra Grande 0 610 58,99 384 1.053,00 48,4 

19 córrego Luis Miranda 0 0 0 16 16 0,7 

20 Baixo Aguapeí 0 535 434 60,4 1.029,40 47,3 

20 córrego do Tucuruvi 0 0 0 0 0 0 

20 ribeirão do Sapé 0 9,3 0 26 35,3 1,6 

20 ribeirão Pimenta 0 0 9 0 9 0,4 

  Total 0 1.154,30 516,5 503 2.174,20 100 

Fonte: DAEE - Relatório de outorgas de uso dos recursos hídricos. Disponível em – 

http://www.daee.sp.gov.br. Acessado em 01/02/2011. 

Nesse caso a subbacia que mais recebe lançamentos é a do córrego Barra Grande com 

1.053 m3/h, o que representa 48,4% do total de lançamentos, seguido da bacia do Baixo 

Aguapeí com 47,3% dos lançamentos. O uso industrial é que mais executa lançamentos com 

1.154,3 m³/h, mais da metade do total. O uso rural figura em segundo lugar com 516,5 m³/h – 

23,75% do total.  

Analisando as captações e lançamentos, nota-se que na AID predomina o uso da terra 

voltado para o setor agroindustrial. São poucos os núcleos urbanos na área que demandam 

os recursos hídricos superficiais. 

Para se analisar melhor a retirada e os lançamentos superficiais foi calculado um índice de 

reposição de recursos hídricos, que é uma porcentagem de quanto é reposto, sob forma de 

lançamentos, os recursos captados. (Tabela 7.2.4-7). 

http://www.daee.sp.gov.br/
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Tabela 7.2.4-7 - Densidade de captação e lançamento nas subbacias da AID. 

UGRHI Subbacia 

Densidade de uso 
(m³/h/km²) Índice de 

Reposição 
(%) 

Captação Lançamento 

19 Aracanguá/Dr. Leite 2,279 0,033 1,44 

19 córrego Barra Grande 2,901 1,026 35,37 

19 córrego Luis Miranda 0,185 0,022 11,76 

20 Baixo Aguapeí 1,077 0,295 27,37 

20 córrego do Tucuruvi 1,911 0 0 

20 ribeirão do Sapé 8,919 0,181 2,03 

20 ribeirão Pimenta 0,034 0,034 100 

Fonte: DAEE - Relatório de outorgas de uso dos recursos hídricos. Disponível em – 

http://www.daee.sp.gov.br. Acessado em 01/02/2011. 

No que se refere ao índice de reposição observa-se que a subbacia do ribeirão Pimenta 

repõe tudo o que capta, tendo 100% de reposição. Em seguida está a subbacia do córrego 

Barra Grande com 35,37% do total captado. A unidade que menos repõe é subbacia do 

córrego Tucuruvi que não repõe nada do que capta. 

E) Balanço de Demanda/Disponibilidade 

Após o levantamento dos dados sobre a vazão nas bacias e dos tipos de demandas de uso 

dos recursos hídricos nas bacias, será apresentado o balanço hídrico para cada 

compartimento analisado. O método empregado para se obter o balanço foi a subtração do 

volume de captações superficiais do montante da vazão crítica (Q7,10) e adicionando o 

volume de lançamentos superficiais. O índice de demanda é o percentual da vazão mínima 

que é retirado da bacia. A Tabela 7.2.4-8 a seguir mostra o balanço hídrico nas subbacias. 

Tabela 7.2.4-8 - Balanço Hídrico nas Subbacias. 

UGRHI Subbacia 
Vazão 
Crítica 
(m³/s) 

Captações 
(m³/s) 

Lança-      
mentos 
(m³/s) 

Balanço Índice de 
demanda 

(%) (m
3
/s) 

19 Aracanguá/Dr. Leite 1,599 0,607 0,009 1,001 37,426 

19 córrego Barra Grande 1,705 0,827 0,292 1,171 31,345 

19 córrego Luis Miranda 1,239 0,038 0,004 1,206 2,69 

20 Baixo Aguapeí 7,233 1,045 0,286 6,474 10,493 

20 córrego do Tucuruvi 0,673 0,172 0 0,501 25,59 

20 ribeirão do Sapé 0,407 0,484 0,01 -0,067 116,469 

20 ribeirão Pimenta 0,544 0,003 0,003 0,544 0 

Fonte: DAEE - Relatório de outorgas de uso dos recursos hídricos. Disponível em – 

http://www.daee.sp.gov.br. Acessado em 01/02/2011. 

http://www.daee.sp.gov.br/
http://www.daee.sp.gov.br/
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Como pode ser observado, a subbacia com maior índice de demanda é a do ribeirão do Sapé 

que utiliza 116,47% da sua disponibilidade hídrica. Em seguida está a subbacia 

Aracanguá/Dr. Leite com 37,43% e um saldo de 1,001m³/s no balanço. Em terceiro lugar 

apresenta-se a subbacia do córrego Barra Grande e seus 31,4% de demanda. A bacia que 

menos demanda é a do ribeirão Pimenta com um índice que não chega a 0,1% de total 

disponível. 

Ressalta-se que para esse balanço considerou-se a vazão crítica (Q7,10), ou seja, o balanço 

levando em conta um cenário conservador e independente da qualidade da água para 

consumo. A subbacia do ribeirão do Sapé tem uma situação mais crítica uma vez que 

demanda mais que o total disponível na subbacia e merece atenção. Já nas demais bacias, o 

cenário atual é confortável. 

F) Qualidade das Águas Superficiais 

Para avaliar os dados qualitativos das águas na AID do empreendimento são abordadas as 

informações divulgadas pela CETESB, disponibilizadas no Relatório Anual de Águas 

Interiores, edição de 2010 que contempla os dados coletados no ano de 2009. A Tabela 

7.2.4-9 a seguir mostra a relação dos municípios da AID, por UGRHI, segundo atendimento 

em coleta e tratamento de efluentes, carga poluidora e corpo receptor no ano de 2009. 

Tabela 7.2.4-9 - Nível de atendimento de coleta, tratamento de efluentes e carga poluidora nos 

Municípios da AID, segundo as UGRHIs. (2009). 

UGRHI Município 
Conces-
sionária 

Atendimento 
(%) 

Carga Poluidora (kg 
DBO/dia) Corpo Receptor 

Coleta  Tratam.  Potencial  Remanescente 

MONTANTE 

19 
Bento de 

Abreu 
Sabesp 100 100 131 17 ribeirão Azul 

19 Guararapes Prefeitura 100 100 1450 273 
ribeirão Barra 

Grande 

19 Rubiácea Sabesp 100 100 78 16 
Cór. Do 

Matadouro 

JUSANTE 

19 Lavínia Prefeitura 80 100 411 155 Cór. Perobal 

19 Valparaíso DAEV 100 100 1053 259 
Cór Primavera e 
Cór.do Suspiro 

20 
Flórida 
Paulista 

Sabesp 100 100 601 108 
Cór.Matadouro e 

Cór. Indaia 

Fonte: CETESB, 2010 – Qualidade das Águas Superficiais 2009. 

A CETESB estipula uma carga de poluentes despejada nos corpos d’água pela população 

total projetada para cada município, de acordo com as estimativas populacionais anuais do 

IBGE. Essa estimativa de poluentes é chamada de Carga Poluidora Potencial, ou seja, aquilo 

que é gerado nos municípios. Cruzando-se os dados referentes ao nível de atendimento de 

coleta e tratamento de esgoto, chega-se a uma estimativa da Carga Poluidora 
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Remanescente, que são os efluentes que não receberam tratamento e forma despejados nos 

corpos d’água. 

De acordo com a Tabela 7.2.4-9 observa-se que todos os municípios supracitados têm redes 

de coleta e tratamento excelentes atendendo na maioria dos casos mais de 100% da 

população na área urbana. Apenas o município de Lavínia que tem um nível de coleta de 

80% dos esgotos domésticos. Os demais têm redes de esgotos que atendem seus domicílios 

em sua totalidade. Todas as cidades da AID tratam todos os efluentes que coletam. 

Entretanto observa-se que, mesmo com uma ampla rede de coleta e tratamento de esgotos, 

há ainda uma carga poluidora remanescente em todos os municípios, possivelmente 

originada de lançamentos do contingente populacional de áreas rurais aonde não exista 

coleta e tratamento público. 

Monitoramento dos Corpos Hídricos 

Nas UGRHIs 19 e 20, a CETESB faz o monitoramento em 14 pontos, sendo 8 no Baixo Tietê 

e 6 no Aguapeí. Entretanto, nenhum dos pontos está inserido na AID do empreendimento. 

Desta forma, são apresentados dados de 2 pontos de monitoramento localizados no rio 

Aguapeí (UGRHI 20) à montante e à jusante da AID, apenas para exemplificar o panorama 

da qualidade das águas superficiais na região de inserção da Unidade Univalem. Ressalta-se 

alterações de qualidade das águas destes pontos não podem ser atribuídas ao 

empreendimento e suas áreas agrícolas, uma vez que estão distantes da Unidade e dos 

afluentes diretamente relacionados, e portanto recebem ampla contribuição de outros 

agentes externos. 

A Tabela 7.2.4-10 abaixo identifica os pontos de monitoramento da CETESB bem como suas 

localizações que também podem ser visualizadas no Mapa 7.2.4-1 do caderno de mapas.  

Tabela 7.2.4-10 - Pontos de monitoramento de águas superficiais segundo localização em 

relação a AID. 

UGRHI 
Sub-
Bacia 

Cód. 
CETESB 

Corpo 
Hídrico 

Latitude 
(S) 

Longitude 
(W) 

Local de 
Amostragem 

Município 

MONTANTE 

20 
ribeirão 

da Lontra 
AGUA 
02100 

rio 
Aguapeí 

21º40’35” 50º35’21” 
Ponte na SP-425 que 
liga Parapuã a 
Penápolis. 

Santópolis do 
Aguapeí 

JUSANTE 

20 
Baixo 

Aguapeí 
AGUA 
02800 

rio 
Aguapeí 

21º13’15” 51º29’52” 
Ponte que liga Tupi 
Paulista a Andradina. 

Junqueiropolis 

Fonte: CETESB, 2010 – Qualidade das Águas Superficiais 2009. 

Os resultados de monitoramento de qualidade de água realizados pela CETESB (2010) 

serviram como base para a formulação dos índices a seguir: 

 IQA – Índice de Qualidade de Águas. 

 IVA – Índice de Preservação de Vida Aquática. 

 IET – Índice de Estado Trófico 
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O IQA (Tabela 7.2.4-11) tem como principal objetivo fazer uma avaliação global da qualidade 

das águas, ponderando seus valores mais básicos como temperatura, pH, oxigênio 

dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes termotolerantes, nitrogênio 

total, fósforo total, resíduo total e turbidez. 

Tabela 7.2.4-11 - Resultados mensais e média anual do IQA pontos segundo localização em 

relação a AID. 
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MONTANTE 

AGUA 
02100 

rio Aguapeí  60  70  63  75  53  59 63 

JUSANTE 

AGUA 
02800 

rio Aguapeí  51  63  56  76  51  52 58 

Classificação:  ___  Ótima;  _ __  Boa;   _ __  Regular;   _ __  Ruim;   _ __Péssima 

Fonte: CETESB, 2010 – Qualidade das Águas Superficiais 2009 

Como pode ser observado, a qualidade da água no rio Aguapeí tem se apresentado como 

boa durante todo o ano. O ponto AGUA 02100 obteve qualidade boa em todas as avaliações. 

Seu grande volume d’água contribui para manutenção do IQA em níveis adequados. O ponto 

AGUA 02800 também teve qualidade avaliada como boa na média anual. Apenas nas 

medições no mês de fevereiro e outubro a qualidade foi considerada como regular. 

A Tabela 7.2.4-12 mostra a avaliação do rio em relação ao índice de Vida Aquática. Este 

índice pode demonstrar a qualidade das águas para fins de proteção da fauna e flora em 

geral diferindo, portanto, de um índice de qualidade para o consumo humano e recreação em 

contato primário. 

Tabela 7.2.4-12 - Resultados mensais e média anual do IVA nos pontos segundo localização em 

relação a AID. 
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MONTANTE 

AGUA 
02100 

rio Aguapeí   4,4   3,2   3,2   3,4   4,2   5,4 4 

JUSANTE 

AGUA 
02800 

rio Aguapeí   4,2   3,2   5,4   3,2   4,2   6,4 4,4 

Classificação:  ___  Ótima;  _ __  Boa;   _ __  Regular;   _ __  Ruim;   _ __Péssima; 

Fonte: CETESB, 2010 – Qualidade das Águas Superficiais 2009. 
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O resultado da avaliação do IVA para o ponto AGUA02100 tem se mostrado regular na média 

anual. Isso porque no mês de dezembro, esse mesmo ponto foi avaliado como ruim e em 

fevereiro, agosto e outubro foi avaliado como regular e bom nos meses de abril e junho. No 

ponto AGUA02800, a média anual também foi considerada regular, sendo que no mês de 

junho e dezembro foi considerada ruim. Nos meses de fevereiro e outubro foi avaliado como 

regular e boa nos meses de abril e agosto. 

A Tabela 7.2.4-13 apresenta a avaliação referente ao Índice de Estado Trófico (IET) para os 

pontos selecionados. Este quesito abrange a análise referente à qualidade da água em graus 

de trofia, ou seja, quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao 

crescimento excessivo das algas ou de macrófitas aquáticas. 

Tabela 7.2.4-13 - Resultados mensais e média anual do IET nos pontos segundo localização em 

relação a AID. 
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MONTANTE 

AGUA 
02100 

Rio 
Aguapeí 

  56,01   53,1   54,26   49,5   59,22   59,22 55,22 

JUSANTE 

AGUA 
02800 

rio 
Aguapeí 

  60,61   56,7   59,22   56,7   61,71   63,39 59,72 

Classificação:   _  Ultraoligotrófico;  _  Oligotófico;   _  Mesotrófico;     Eutrófico;     Super-

eutrófico;   _ _Hipereutrófico; 

Fonte: CETESB, 2010 – Qualidade das Águas Superficiais 2009. 

Como pode ser observado, o ponto AGUA 02100 apresentou-se como mesotrófico na média 

anual e nos meses de fevereiro, abril e junho, chegando a ser avaliado como eutrófico nos 

meses de outubro e dezembro e oligotrófico nos mês de agosto. Já o ponto AGUA02800 foi 

avaliado como eutrófico na média do ano e nos meses de fevereiro, junho e setembro. 

Mesótrófico nos meses de abril e agosto e super-eutrófico no mês de dezembro.A CETESB 

avalia que o IET tende ser Mesotrófico em UGRHIS onde predomina o uso do solo com 

vocação agropecuária. 

7.2.4.2. Águas Subterrâneas 

O seguinte tópico abordará as características quantitativa e qualitativa das águas 

subterrâneas na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento em análise. Para tanto 

serão levantados os dados e informações sobre as unidades aqüíferas na região, 

contemplando informações sobre disponibilidade hídrica, explotação em poços profundos e 

qualidade das águas subterrâneas. 

A) Identificação e Descrição das Unidades Aqüíferas 

Os aqüíferos são grandes reservatórios subterrâneos de água, caracterizado por camadas ou 

formações geológicas suficientemente permeáveis, capazes de armazenar e transmitir água 

em quantidades que possam ser aproveitadas como fonte de abastecimento para diferentes 
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usos. Por ser caracterizado pelas formações geológicas, a distinção e identificação dos 

aqüíferos é feita com base nas unidades litoestruturais. Sob esse aspecto o Estado de São 

Paulo possui 11 unidades aqüíferas agrupadas em três tipos: os aqüíferos fraturados, 

aqüíferos sedimentares e aquicludes. A Figura 7.2.4-1 a seguir mostra as principais unidades 

aqüíferas do Estado de São Paulo. 

Figura 7.2.4-1 - Unidades Aqüíferas do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: IRITANI, M.A., EZAKI, S. (2009) – As Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo. 

Os aqüíferos Serra Geral, Diabásio, os demais do tipo sedimentar e os aquicludes estão 

assentados sobre o embasamento cristalino. Estas unidades estão dispostas em camadas 

sobrepostas. Quando os aqüíferos afloram na superfície é chamado de aqüífero livre e 

confinado quando está sob outras camadas aqüíferas. A Figura 7.2.4-2 a seguir mostra um 

perfil esquemático das unidades aqüíferas. 
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Figura 7.2.4-2 - Perfil esquemático das Unidades Aqüíferas do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: IRITANI, M.A., EZAKI, S. (2009) – As Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo 

As UGRHIs 19 e 20 analisadas estão localizadas sobre a Província Hidrogeológica da Bacia 

do Paraná. A UGRHI 19 – Baixo Tietê localizada predominantemente nos afloramentos do 

Aqüífero Bauru. Não raro aflora também, em pontos distintos, o aqüífero Serra Geral. A vazão 

explotada nas áreas aflorantes do aqüífero Bauru varia de 0 a 10 m³/h em sua grande parte, 

podendo variar de 10 até a 80 m³/h. Nas unidades do Aqüífero Serra Geral as vazões podem 

variar de 7 a 100 m³/h. A mesma observação pode ser vista na UGRHI 20 – Aguapeí, sendo 

que nessa o predominância do aqüífero Bauru é ainda maior, As vazões variam de 0 a até 

mais de 80 m³/h no área aflorante do aqüífero Bauru e de 7 a 100 m³/h no Aqüífero Serra 

Geral. 

O Mapa 7.2.4-2 do caderno de mapas traz as unidades aqüíferas nas UGRHIs em análise. 

B) Área de Influencia Direta 

Como pôde ser visto Mapa 7.2.4-2 do caderno de mapas, a AID do empreendimento se 

distribui apenas em 2 unidades aqüíferas aflorantes: Bauru e Serra Geral. O aqüífero 

aflorante com maior área predominante é o Aqüífero Bauru, presente 99,76% da AID. A 

Tabela 7.2.4-14 abaixo mostra ás áreas aflorantes do aqüífero dentro da AID. 

Tabela 7.2.4-14 - Unidades aqüíferas aflorantes dentro da AID. 

UNIDADE AQUIFERA ÁREA (Km²) % 

Bauru 1.971,23 99,8 

Serra Geral 4,63 0,24 

Total AID 1.975,90 100 

Fonte: DAEE (2005), Mapa das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo. 

A seguir uma breve descrição de cada unidade aqüífera localizada dentro da Área de 

Influência Direta. 

Sistema Aqüífero Bauru – unidade que ocorre desde o sul do estado de Goiás até o norte 

do Paraná, ocupando cerca de 46% de área aflorante no Estado de São Paulo. Na AID o 

Aqüífero Bauru ocorre basicamente sob a forma de unidades aqüíferas livres. O Aqüífero 

Bauru é uma unidade contínua que apresenta 353.420 Km2 em área e espessuras médias da 

ordem de 150 m, localmente podendo atingir máximos e 300 m. Em linhas gerais, a unidade 
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ocorre sob a forma livre ou semi-confinada sobre a Formação Serra Geral, apresentando 

recarga diretamente pela precipitação pluvial. É composto por unidades sedimentares 

cretáceas constituídas, de forma heterogênea, por pacotes de arenitos finos a grossos, 

camadas de pelitos e conglomerados. O aqüífero Bauru é considerado uma unidade de fácil 

explotação, com profundidades médias de cerca de 140 m. A faixa de vazão explotável está 

entre 0 e 80 m3/h. Os valores regionais de permeabilidade aparente variam entre mínimos de 

0,1 a extremos de 0,4 m/dia (DAEE 2005). 

O Aqüífero Bauru nas UGRHIs 19 e 20 se mostra com vulnerabilidades Alta-alta e Alta-baixo 

nas áreas mais baixas, próximos aos baixos cursos dos principais rios: o Tietê e Aguapeí 

bem como na bacia do ribeirão do Abrigo.  A vulnerabilidade tende a ser Média-alta nas 

calhas dos afluentes diretos do Tietê e do Aguapeí e Média – baixa nas vertentes. A 

tendência é que o Aqüífero Bauru seja frágil nos níveis de base e tenha vulnerabilidade 

média nas vertentes, conforme IG/CETESB/DAEE (1997). 

Sistema Aqüífero Serra Geral - Este sistema aqüífero associa-se aos derrames basálticos 

que compõe a Formação Serra Geral, as quais não constituem propriamente camadas 

aqüíferas, mas que pela presença de linhas estruturais (falhas e fraturas), horizontes 

vesiculares, zonas inter-derrames e arenitos intertrapeanos, permitem a acumulação das 

águas subterrâneas. A espessura desta unidade varia desde poucos metros até 1.000 m, 

com valores locais de cerca de 150 m. Na AID, o Sistema Aqüífero Serra Geral é, em sua 

maior parte, confinada e associados aos basaltos do Grupo São Bento, Formação Serra 

Geral. Sua parte aflorante dentro da AID tem apenas 4km². 

O aqüífero Serra Geral na unidade de derrames basálticos funciona como camada capeadora 

do Sistema Guarani, sotoposto. Os poços locados nesta unidade, comumente apresentam 

profundidades de cerca de 140 m e vazões muito variáveis, oscilando entre 2 e 50 m3/h. Os 

valores locais de capacidade específica são de 1,913 m3/h/m, o nível estático médio situa-se 

em torno dos 18,6 m. Devido às características anisotrópicas do aqüífero Serra Geral, os 

valores de transmissividade são muito variáveis. O Aqüífero Serra Geral dentro das UGRHIs 

19 e 20 tem vulnerabilidade considerada Média-baixa e Baixa, segundo IG/CETESB/DAEE 

(1997).  

A Tabela 7.2.4-15 a seguir resume as características das unidades aqüíferas descritas acima, 

e a Figura 7.2.4-3 e Figura 7.2.4-4 mostram um diagrama das formações aqüíferas Bauru e 

Serra Geral, respectivamente. 

Tabela 7.2.4-15 - Caracterização hídrica subterrânea das principais unidades aqüíferas 

encontradas na AID. 

Sistemas 

Aquiferos 

Unidade 

Litoestratigráfica 

Espessura 

Média (m) 

Tip

o 

Prof. 

(m) 

Porosida

de efetiva 
Q (m³/h) 

CE 

(m³/h/m) 

Bauru Grupo Bauru 150 L 140 353.420 5 - 20 0,57 

Serra 

Geral 
Grupo São Bento 500 L.C 123 411.885 22,8 1,913 

Obs: Prof. – Profundidade média dos poços; Q (m3/h) – Vazão média dos poços; CE – Capacidade 

específica média; F – Fraturado; P – Poroso, L – Livre, C – Confinado.  

Fonte: DAEE (2005) – Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo – escala: 1:1.000.000. 
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Figura 7.2.4-3 - Aqüífero Bauru. 

 

Fonte: IRITANI, M.A., EZAKI, S. (2009) – As Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo. 

 

Figura 7.2.4-4 - Aqüífero Serra Geral. 

 

Fonte: IRITANI, M.A., EZAKI, S. (2009) – As Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo. 

a) Potenciometria 

Para a avaliação da velocidade, direção e sentido do escoamento subterrâneo na AID, foi 

elaborado o mapa potenciométrico. Para a compreensão básica do mapa potenciométrico, 

deve-se inicialmente conhecer os tipos de aqüíferos presentes: fraturado ou poroso. Nos 

aqüíferos fraturados o fluxo da água se dá pelas fraturas e falhas existentes nas rochas, 

diferente do que ocorre no aqüífero poroso, cujo comportamento se assemelha a uma 

esponja, com a água ocupando e caminhado pelos poros existentes. Os perfis dos aqüíferos 

Bauru e Serra Geral apresentados anteriormente na Figura 7.2.4-3 e na Figura 7.2.4-4 

ilustram o fluxo da água nos aqüíferos porosos e fraturados respectivamente. 

A AID é ocupada em 99,76% da sua extensão aflora o aqüífero Bauru que é poroso. O fluxo 

subterrâneo nessa unidade aqüífera caminha para o nível de base (rio Tietê, rio Aguapeí e 
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outros de acordo com a bacia em que se encontra), acompanhando o relevo da região. A 

velocidade média do escoamento é semelhante às registradas nas camadas sub-superficiais 

dos solos existentes, e que variam de 15 x 10-6 m/s a 40 x 10-6 m/s.  

O Mapa 7.2.4-3 do caderno de mapas apresenta potenciometria da AID, indicando sentido de 

fluxo das águas predominantemente na direção norte na UGRHI 19 e no sentido sul na parte 

drenada na UGRHI 20. 

b) Áreas de Alta Vulnerabilidade na Área de Influência Direta 

Na AID observam-se áreas de alta vulnerabilidade na porção próxima às margens do rio 

Aguapeí, ribeirão Quinze de Janeiro e do córrego Luís Miranda. O Mapa 7.2.4-4 do caderno 

de mapas apresenta as áreas agrícolas fertiirigadas da Unidade Univalem sobre as áreas de 

alta vulnerabilidade dos aquíferos dentro da AID. 

c) Disponibilidade Hídrica das Águas Subterrâneas 

O estudo da disponibilidade hídrica foi feito cruzando os dados sobre a vazão explorável para 

cada aqüífero, com os dados de captação subterrânea dos aqüíferos da AID, levantado junto 

ao relatório de outorgas do DAEE. A Tabela 7.2.4-16 a seguir relaciona as quantidades e 

vazões médias de poços cadastrados junto ao DAEE na AID e unidade aqüífera a que é 

explorado. 

Tabela 7.2.4-16 - Principais unidades aqüíferas e poços cadastrados explotados na AID. 

Sistemas 
Aqüíferos 

Unidade 
Litoestratigráfica 

Poços 
Cadastrados 

% 

Vazão 
Media  

Vazão 
Sustentável 

(M³/h) (M³/h) 

Bauru 

Formação Adamantina 34 50,75 8,58 40 

Formação Bauru 7 10,45 6,71 40 

Total 41 61,19 8,26 40 

Guarani Botucatu - Pirambóia 3 4,48 196,66 80(L) - 360 (C) 

Serra 
Geral 

Formação Serra Geral 23 34,33 15,87 23 

AID   67 100 19,3  

Obs: (L), Aqüífero livre; (c) Aqüífero Confinado.  

Fonte: DAEE, Relatório de Outorgas. Disponível em http://www.daee.sp.gov.br. Acessado em 

01/02/2011. 

Define-se como vazão explorável, ou recomendada, aquela que pode ser extraída de forma 

sustentável por longos períodos e com rebaixamentos moderados da espessura saturada. 

Para os aqüíferos fraturados, no entanto, são indicadas vazões prováveis, pois não se 

relacionam a rebaixamentos em um período de tempo prolongado. Como pode ser observado 

pela Tabela 7.2.4-16 acima, o Aqüífero Bauru, por aflorar na maior parte da AID, tem a maior 

quantidade de poços cadastrados – 61,19% do total, com vazões médias por poço 

aproximadamente de 8,26 m³/h. No entanto a maior média de explotação se refere ao 

aqüífero Guarani – 196,6 m³/h por poço. Ressalta-se que o aqüífero Guarani é totalmente 

http://www.daee.sp.gov.br/
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confinado dentro das UGRHIs 19 e 20 bem como na AID e que tem uma grande espessura e 

por isso atinge as maiores vazões entre as unidades aqui estudadas. Já o aqüífero Serra 

Geral possui 23 poços cadastrados e uma vazão média de 15,87 m³/h. 

Em relação a disponibilidade de água para consumo, pode se observar pela tabela anterior 

que o nível médio de vazão dos poços está abaixo do máximo recomendado como vazão 

sustentável em todos os sistemas aqüíferos, o que remete a uma situação confortável em 

relação ao consumo e explotação de água subterrânea na Área de Influência Direta. No 

Aqüífero Serra Geral, por exemplo, a média das vazões dos poços cadastrados é 69% da 

recomendada como sustentável – 23,0 m³/h. Nas outras unidades a vazão média é ainda 

menor. No Guarani, as vazões médias giram em torno de 196,6 m³/h, pouco mais da metade 

do adequado na parte confinada do aqüífero – 360 m³/h. 

O levantamento feito pelo DAEE (2005) sobre as Águas subterrâneas indica um certo 

conforto na disponibilidade hídrica nas UGRHIs 19 e 20. Na UGRHI 19 – Baixo Tietê, a 

dependência de água subterrânea é baixa1 representando, atualmente, 5% da demanda total 

de água limpa. O volume de água disponível por habitante na UGRHI 19 é de 1.541 l/hab, um 

índice considerado de baixo uso2. Na UGRHI 20 a dependência por águas subterrâneas para 

todos usos  é baixo. No total da UGRHI, os aqüíferos contribuem para 19% das necessidades 

de água para a região. A disponibilidade dos mananciais subterrâneos revela um índice de 

baixo consumo: 2.711 l/hab.  

Na grande parte dos municípios dentro da AID o abastecimento público de água é realizado 

por captação de águas subterrâneas. Apenas os municípios de Guararapes e Valparaíso não 

utilizam exclusivamente os recursos hídricos subterrâneos. Os demais municípios utilizam as 

captações profundas como único manancial de água doce. A Tabela 7.2.4-17 a seguir mostra 

os percentuais de uso de águas subterrâneas para abastecimento público na AID. 

Tabela 7.2.4-17 - O Uso de Águas Subterrâneas no Abastecimento Público nos municípios 

dentro da AID. 

UGRHI Município 

% Uso de Águas 
Subterrâneas para 

Abastecimento 
Público 

19 Bento de Abreu 100 

19 Guararapes 50 - 75 

19 Rubiácea 100 

19 Lavínia 100 

19 Valparaíso 50 - 75 

20 Flórida Paulista 100 

Fonte: SÃO PAULO, CERH (2006) - Plano Estadual de Recursos Hídricos 2004-2007. 

                                                

1
 Para efeito de análise, o DAEE considera baixa a demanda quando o uso de águas subterrâneas representa até 25% do 

necessário para abastecimento, Médio quando o demandado está entre 25% e 50%. E alta quando mais de 50% do demandado 
no consumo. 
2
 Considera-se baixa demanda quando o volume de água disponível é superior à 1.500 l/hab, Moderado quando o volume varia 

entre 500 e 1.500l/hab e Alto quando o volume disponível é inferior a 500l/hab. 
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No Mapa 7.2.4-2 do caderno de mapas é possível visualizar a distribuição dos 8 pontos de 

captação subterrâneas na AID para abastecimento público. O aqüífero mais demandado 

nessa área é o Bauru com 7 pontos de captação e vazão outorgada de 79 m³/h no total. O 

outro ponto capta recursos hídricos do Aqüífero Guarani com 240 m³/h de vazão outorgada. A 

Tabela 7.2.4-18 a seguir sintetiza as captações de águas subterrâneas para abastecimento 

público dentro da AID. 

Tabela 7.2.4-18 - Captações de Águas Subterrâneas para Abastecimento Público dentro da AID. 

Município Subbacia Aqüífero Vazão (m³/h) 
UTM 

MC 
E (m) N (m) 

Valparaíso Aracanguá/Dr. Leite Bauru 20 512.810 7.653.650 51 

Valparaíso Aracanguá/Dr. Leite Bauru 15 513.250 7.652.320 51 

Valparaíso Aracanguá/Dr. Leite Bauru 15 514.870 7.652.570 51 

Valparaíso Aracanguá/Dr. Leite Bauru 12 512.670 7.652.300 51 

Rubiácea córrego Barra Grande Bauru 5 527.800 7.644.850 51 

Bento de Abreu córrego Barra Grande Bauru 0 519.190 7.646.950 51 

Valparaíso ribeirão do Sapé Guarani 240 513.400 7.651.880 51 

Valparaíso ribeirão do Sapé Bauru 12 512.730 7.652.010 51 

Fonte: DAEE, Relatório de Outorgas. Disponível em http://www.daee.sp.gov.br. Acessado em 

01/02/2011. 

d) Qualidade das Águas Subterrâneas 

Para avaliar os dados qualitativos das águas subterrâneas na AID do empreendimento são 

abordadas as informações divulgadas pela CETESB, disponibilizadas no Relatório de 

Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo que contempla os dados 

coletados no triênio 2007 - 2009.  

A CETESB monitora a qualidade das águas dos aqüíferos em 175 pontos, distribuídas em 7 

das 12 unidades aqüíferas, sendo que o aqüífero Bauru possui a maior quantidade de pontos, 

61, devido a sua grande abrangência no território paulista.  

Os pontos utilizados para o monitoramento são poços tubulares e nascentes, selecionados 

de forma a abranger os diferentes aqüíferos do Estado, em suas diversas áreas e forma de 

ocorrência. Em seguida os dados são tratados e interpretados estatisticamente a cada três 

anos, o que corresponde a uma série de seis resultados analíticos. Dessas informações é 

possível determinar as características geoquímicas basais das águas, bem como avaliar as 

variações de qualidade e tendências, comparando-se com os resultados de campanhas 

anteriores. A qualidade das águas pode ser aferida através dos Valores Máximos Permitidos 

(VMP), que contemplam parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Estes parâmetros 

obedecem aos critérios da Portaria do Ministério da Saúde n° 518 de 25/3/2004, que 

estabelece padrões de qualidade da água para consumo humano e à Lista de Valores 

orientadores para Solos e Águas Subterrâneas (CETESB, 2005) que objetiva estabelecer 

critérios para proteção da qualidade dos solos e águas subterrâneas. 

http://www.daee.sp.gov.br/
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A seguir é apresenta uma síntese da avaliação global que a CETESB realizou para as quatro 

unidades aqüíferas aflorantes na AID. 

Aqüífero Bauru – as águas analisadas nos 61 pontos desse aqüífero se mostram, de um 

modo geral, pouco salinizadas. Também são encontradas concentrações pontuais excessivas 

de crômio e nitrato e, secundariamente, bário. São enquadradas também em dois tipos 

químicos: as bicarbonatadas cálcicas ou mistas, que predominam, e as bicarbonatadas 

sódicas. Secundariamente, são encontradas também águas clorossulfatadas cálcicas. 

Aqüífero Serra Geral – possui águas pouco mineralizadas, nos 14 pontos analisados. São 

preponderantemente bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas mistas e bicarbonatadas 

sódicas. Alguns resultados mostram águas clorossulfatadas cálcicas ou magnesianas e 

clorossulfatadas sódicas. 

Nas UGRHIs que abrigam a Área de Influência Direta existem 20 pontos de monitoramento. 

Na UGRHI 19 são 6, todos monitorando o Aqüífero Bauru. Os outros 14 pontos estão na 

UGRHI 20, sendo 12 no aqüífero Bauru, 1 no Guarani e 1 no Aqüífero Serra Geral. Há 

apenas um ponto dentro da AID, o ponto P-149, localizado no município de Valparaíso, na 

porção central da AID. Este ponto analisa as águas do aqüífero Bauru. A Tabela 7.2.4-19 

abaixo descreve o ponto analisado. 

Tabela 7.2.4-19 - Pontos de Monitoramento de Águas Subterrâneas na AID. 

Município 
Ponto 

CETESB 
Descri-

ção 
Aquífero 

Produndi-
dade de 

Captação (m) 

Nível Está-
tico (m) 

Latitude 
S 

Longitude 
O 

Valparaíso 149 
P42 - 
DAEE 

Bauru 66 a 166 30 21º13’12” 50º52’40” 

Fonte: CETESB (2010) – Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo 2007 – 2009. 

Os resultados do ponto 149 da CETESB, no Aqüífero Bauru mostram águas de boa 

qualidade, pouco mineralizadas, sem grandes variações das concentrações dos diversos 

parâmetros.  

Entretanto observaram-se duas ultrapassagens nos Valores Máximos Permitidos nos níveis 

de Bário e Crômio. No primeiro caso foi observado, na amostra do mês de setembro de 2009, 

0,72 mg/L de Bário quando o VMP é 0,7. No segundo caso foi encontrado 0,056 mg/L de 

Crômio na amostra de abril de 2008, quando o máximo permitido é de 0,05 mg L-1 

Os resultados completos das análises no ponto P-149 estão apresentados na Tabela 7.2.4-20 

a seguir. 
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Tabela 7.2.4-20 - Resultados das análises no Ponto 149 CETESB - Valparaíso. 

Parâmetros 

V
M

P
* 

0
1
/0

4
/2

0
0
7

 

0
1
/1

0
/2

0
0
7

 

0
1
/0

4
/2

0
0
8

 

0
1
/1

0
/2

0
0
8

 

0
1
/0

4
/2

0
0
9

 

0
1
/0

9
/2

0
0
9

 

pH 6,0 - 9,5 7,6 8,2 8 7 7 7,3 

Temperatura (ºC) - 24 24 26 25 25 22 

Condutividade Elétrica (μS cm-1) - 339 306 316 301 340 382 

Sólidos Totais (mg L-1) - 318 248 264 172 238 308 

Sólidos Dissolv.Totais (mg L-1) 1000 310 232 236 160 226 304 

Dureza (mg L-1) 500 160,4 127 157 149 130 171 

Alcalinidade Bicarbonato  
(mg L-1) 

- 140 130 128 133 136 165 

Alcalinidade Carbonato (mg L-1) - 0 0 0 0 0 0 

Alcalinidade Hidróxido (mg L-1) - 0 0 0 0 0 0 

Carbono Org. Dissolv. (mg L-1) - 1,18 <1 8,69 10,8 17,5 5,08 

Nitrogênio Amoniacal (mg L-1) 1,5 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Nitrogênio Nitrato (mg L-1) 10 9,77 2,52 3,13 4,58 3,89 8,06 

Nitrogênio Nitrito (mg L-1) 1 <0,002 <0,003 0,001 <0,001 0,003 <0,001 

Nitrogênio Kjeldhal (mg L-1) - nd 0,32 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Sódio (mg L-1) 200 11,7 8,28 14 10,7 9,3 13,2 

Potássio (mg L-1) - 5,48 4,55 7,3 5,32 4,85 3,44 

Cálcio (mg L-1) - 44,4 33,9 45 42,5 36,4 48,3 

Magnésio (mg L-1) 0,4 12 10,2 11 10,4 9,59 12,2 

Cloreto (mg L-1) 250 11,4 7,4 7,9 7,8 6,75 12 

Fluoreto (mg L-1) 1,5 0,16 0,15 0,4 0,08 0,31 0,14 

Sulfato (mg L-1) 250 <10 <10 <2 <2 2,67 <10 

Alumínio (mg L-1) 0,2 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Antimômio (mg L-1) 0,005 nd nd nd nd nd nd 

Arsênio (mg L-1) 0,01 nd nd nd <0,0002 <0,0002 nd 

Bário (mg L-1) 0,7 0,34 0,25 0,378 0,301 0,25 0,72 

Berílio (mg L-1) 4 nd nd <0,0001 0,002 0,0043 <0,005 

Boro (mg L-1) 0,5 <0,03 <0,03 <0,01 0,02 <0,01 <0,03 

Cádmio (mg L-1) 0,005 nd nd nd nd nd nd 

Chumbo (mg L-1) 0,01 <0,002 <0,004 <0,004 <0,004 0,006 <0,002 

Cobre (mg L-1) 2 <0,01 <0,01 <0,004 <0,004 <0,004 <0,01 

Crômio (mg L-1) 0,05 0,001 0,047 0,056 0,038 0,035 0,03 

Estrôncio (mg L-1) - nd nd 0,808 0,655 0,623 0,09 

Ferro (mg L-1) 0,3 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 

Manganês (mg L-1) 0,4 <0,005 <0,005 <0,0003 <0,0003 0,0035 0,02 

Zinco (mg L-1) 1,05 0,05 0,03 0,043 0,034 0,039 <0,01 

Bactérias Heterot. (UFC mL-1) 500 0 0 7 36 4 4 

Coliformes Totais  
(P/A 100 mL-1) 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli (P/A 100 mL-1) Ausente nd nd nd Ausente Ausente Ausente 

Clostridium perfringens  
(UFC mL-1) 

- nd nd nd nd nd nd 

* Valores Máximos Permitidos: Portaria MS 518/2004 

 Valor acima do VMP 
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Fonte: CETESB (2010) – Qualidade das Águas Subterrâneas 2007 – 2009 

e) Monitoramento da Qualidade da Águas Subterrâneas na Região dos Tanques de 

Armazenamento de Vinhaça 

O empreendimento em questão não realiza monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas sistemático na região dos tanques de armazenamento de vinhaça, contudo 

apresentam drenos testemunhos conforme determina a Norma CETESB – 4.231, e conforme 

já descrito no Volume I, na caracterização do empreendimento. 

7.2.4.3. Planos e Grandes Projetos para a Bacia 

O Comitê das Bacias Hidrográficas (CBH) dos rios Tietê e Aguapeí fizeram prognósticos que 

foram publicados nos Planos de Bacia atuais. O cenário previsto em ambos os planos atinge 

o ano de 2020. Foram contemplados dados relativos ao crescimento vegetativo da população 

nas subbacias, às possíveis mudanças no uso do solo da região e aos novos 

empreendimentos na região. O prognóstico em relação ao Balanço de Demanda e 

Disponibilidade encontra numa situação bastante confortável quanto a sua disponibilidade. 

Para projetos de irrigação e outras atividades agrícolas nas subbacias dessa região, bem 

como em eventuais captações para abastecimento público, os gestores podem conceder 

outorgas com relativa tranqüilidade, tomando as devidas precauções quanto à qualidade das 

águas disponíveis (lançamentos de esgoto, assoreamentos, erosões, etc.).  

O crescimento populacional na região ainda é bastante tímido, o que implica na aplicação 

moderada de recursos nessa região, relativo ao aumento da produção de água para 

abastecimento, bem como de investimentos na ampliação de redes de coleta de esgoto. Mas 

é possível que os prognósticos de crescimento populacional sejam alterados para maior, caso 

sejam anunciados novos investimentos para região. Quanto ao Uso e Ocupação do solo a 

preocupação é o avanço das áreas utilizadas para plantio da cana de açúcar e os impactos 

ambientais por elas causados, como por exemplo, poluição difusa pelo uso de fertilizantes, 

defensores agrícolas e assoreamento dos cursos d’água. Os investimentos mais importantes 

e urgentes em curto prazo deverão estar direcionados para a recomposição das matas 

ciliares com vistas á proteção dos mananciais. Devem ser estimulados gestões e programas 

junto às Prefeituras Municipais da região. Vale ressaltar que já faz parte das condicionantes 

ambientais para o setor (Resolução SMA – 88 de 2008) a restauração de áreas de 

preservação permanente em áreas agrícolas próprias da usina. 

As bacias da UGRHI 19 e 20 se destacam pelo agronegócio. Especialmente no tocante ao 

cultivo de cana-de-açúcar e a produção de álcool e açúcar. Na bacia do Baixo Tietê existem 

22 usinas sucroalcooleiras e na Bacia do Aguapeí são 7 unidades. Assim como a unidade 

Univalem está pleiteando o aumento da produção, a usina da Mata, dos grupos Grendene e 

Brasif, também em Valparaíso, está duplicando a sua capacidade de produção. O grupo 

Equipav está construindo em Brejo Alegre a Usina Biopav que vai produzir açúcar e álcool, 

assim como cogerar Energia Elétrica. 

Ainda no que diz respeito ao setor alcooleiro, a Transpetro (subsidiária da Petrobras 

responsável pelo transporte de produtos combustíveis), instalará um Terminal Coletor de 

Etanol em Araçatuba às margens do rio Tietê. A proposta da estatal é fazer desse terminal, a 

base de escoamento do álcool anidro e hidratado produzido nas usinas da região. A intenção 

é utilizar a bacia hidrográfica Tietê-Paraná para o transporte do produto. O projeto compõe 
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um plano da Petrobras para favorecer a exportação do álcool produzido no País.  O 

combustível partirá do Terminal e seguirá em barcaças pelo rio Tietê até o outro terminal no 

município de Santa Maria da Serra, de onde será escoado por um duto de 100 km até a 

Refinaria Planalto (REPLAN), em Paulínia. O duto encontrará o poliduto já existente que 

encaminhará a substância até o terminal marítimo Ilha d’Água (RJ). 

Com essa facilidade logística que a Transpetro oferecerá às usinas da região, certamente 

aumentará a vocação da região para o agronegócio e para o setor sucroalcooleiro. 

A) Outorgas no ribeirão Sapé 

A Unidade Univalem localiza-se às margens do ribeirão do Sapé, corpo hídrico no qual é feita 

a captação e os lançamentos do site ora em análise. O ribeirão do Sapé é um curso d’água 

de terceira ordem e possui um comprimento axial de aproximadamente 21 km e declividade 

estimada em 70 m. Sua nascente localiza-se na dentro do município de Valparaíso (na 

porção central) e dista cerca de  6,8 km da área urbana. O curso d’água tem um sentido 

predominante norte – sul desembocando no médio curso do rio Aguapeí. Os principais 

tributários do ribeirão do Sapé são o córrego Miguel Maximo e o córrego da Figueira, que se 

localizam no seu alto curso, próximo à área urbana de Valparaíso. As margens do ribeirão do 

Sapé são predominantemente ocupadas por culturas temporárias, principalmente por áreas 

agrícolas de cana-de-açúcar e fragmentos de vegetação nativa em diferentes estágios 

sucessionais.  

A Unidade Univalem é a única exceção aos usos predominante de solo das margens do rio, 

sendo responsável, inclusive, por uma das pequenas barragens presentes no ribeirão do 

Sapé.  

De acordo com o Relatório de Outorgas do DAEE (2011) o ribeirão do Sapé tem atualmente 

oito (8) outorgas superficiais sendo três (3) captações superficiais, 1 lançamento superficial, 

dois (2) barramentos  e duas (2) travessias subterrâneas. As captações superficiais são todas 

reservadas para o uso industrial e tem uma vazão outorgada total de 1.740 m³/h. O 

lançamento superficial também tem uso industrial e a vazão outorgada é de 9,3 m³/h. Os 

demais usos por serem não consultivos não apresentam vazões autorizadas. Apenas os 

barramentos são de usuários industriais e a finalidade de uso é para regularizar a vazão e 

para a elevação de nível. Apenas as outorgas referentes às travessias foram obtidas por 

concessionárias de serviços públicos. 

A Tabela 7.2.4-21 a seguir sintetiza as outorgas relativas ao ribeirão do Sapé. 

Tabela 7.2.4-21 - Outorgas no ribeirão do Sapé. 

Corpo 
d'água 

Distân-
cia da 
Foz 
(km) 

Autos 
DAEE 

Uso Usuário 
Finalidade 

Uso 

Coordenadas UTM 
Va-
zão 

(m³/h) 
E (m) N (m) MC 

ribeirão 
do Sapé 

14 9403747 
Lança-
mento 

Superficial 
Industrial 

Efluentes 
Industriais 

505.450 7.641.550 51 9,3 

ribeirão 
do Sapé 

14 9703115 
Travessia 
Subter-
rânea 

Conces-
sionário 

Duto 505.510 7.641.340 51 0 
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Corpo 
d'água 

Distân-
cia da 
Foz 
(km) 

Autos 
DAEE 

Uso Usuário 
Finalidade 

Uso 

Coordenadas UTM 
Va-
zão 

(m³/h) 
E (m) N (m) MC 

ribeirão 
do Sapé 

14,25 33199 
Barra-
mento 

Industrial 
Elevação 
de Nível 

505.570 7.641.700 51 0 

ribeirão 
do Sapé 

14,3 33199 
Captação 
Superficial 

Industrial 
Abastec-
imento 

Industrial 
505.600 7.641.700 51 745 

ribeirão 
do Sapé 

14 9402166 
Captação 
Superficial 

Industrial 
Abasteci-

mento 
Industrial 

505.600 7.641.500 51 250 

ribeirão 
do Sapé 

14 9402166 
Captação 
Superficial 

Industrial 
Abasteci-

mento 
Industrial 

505.600 7.641.500 51 745 

ribeirão 
do Sapé 

14,2 9402166 
Barra-
mento 

Industrial 
Regulari-

zação 
Vazão 

505.650 7.641.920 51 0 

ribeirão 
do Sapé 

1,9 9703115 
Travessia 
Subter-
rânea 

Conces-
sionário 

Duto 508.840 7.644.350 51 0 

Fonte: DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica. Relatório de Outorgas. Disponível em 

http://www.daee.sp.gov.br. Acessado em 01/02/2011. 

B) Outorgas do Empreendimento 

Segundo o Relatório de Outorgas do DAEE atualmente há 31 outorgas na subbacia do 

ribeirão do Sapé, sendo 3 de barragem (não-consuntivo), 4 captações superficiais, 16 

captações subterrâneas, 2 lançamentos superficiais e 6 travessias subterrâneas. As 

captações superficiais somam um total 0,484 m³/s entre o total das outorgas e os 

lançamentos 0,01 m³/s. O resultado é um balanço hídrico negativo de 0,067 m³/s, 

considerando-se a vazão crítica (Q7,10) calculada anteriormente, que representa um cenário 

conservador de disponibilidade hídrica deste corpo d’água. 

Das 31 outorgas, 3 foram obtidas pelo empreendedor em questão. A autorização foi dada 

pelo DAEE através da Portaria nº180 de 31 de janeiro de 2007 em solução aos 

requerimentos constantes nos Autos nº 9402166, solicitada pela FBA – Franco Brasileira S/A 

Açúcar e Álcool. A Tabela 7.2.4-22 a seguir lista as 3 outorgas do empreendedor. 

Tabela 7.2.4-22 - Outorgas do empreendedor na microbacia do ribeirão Sapé. 

Rio/Aquifero Uso Finalidade 
Vazão 

(m³/h) 

Coord. UTM 
Período 

autorizado 

E(m) N(m) MC H/D D/M 

ribeirão Sapé Barramento 
Regulagem 

de Vazão 
- 505.650 7.641.920 51 - - 

ribeirão Sapé 
Captação 

Superficial 

Abast. 

Industrial 

745 (maio a 

nov.) 

250 (dez a 

abril) 

505.600 7.641.500 51 24 8 
30  

22 

Formação 

Adamantina 

Captação 

Subterrânea 
Sanitário 3 505.860 7.641.610 51 20 30 

http://www.daee.sp.gov.br/
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Fonte: DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica. Relatório de Outorgas. Disponível em 

http://www.daee.sp.gov.br. Acessado em 01/02/2011 e Portaria DAEE nº 180 de 31/1/2007. 

A portaria do DAEE estipula em seu artigo 3º que a captação subterrânea deve ser dotada de 

equipamentos para medição e registro das vazões e derivadas e do nível da água e que o 

outorgado deverá apresentar registro destes dados, bem como análise físico-química e 

bacteriológica da água, uma vez ao ano ou sempre que solicitado. No artigo 4º da portaria o 

autorizado fica obrigado a operar obras segundo as condições impostas pelo DAEE; manter 

obras e serviços em perfeitas condições de estabilidade e segurança; responder civilmente, 

por danos causados à vida, à saúde, e ao meio ambiente, bem como o uso inadequado da 

outorga. 

C) Captação para Abastecimento Público 

Foram levantados, junto ao DAEE, a localização dos pontos de captação de água bruta para 

abastecimento público, tanto superficial quanto subterrâneo. Nas subbacias do 

empreendimento foram identificados 12 pontos de captação, sendo 1 de água superficial e 11 

de águas subterrâneas. Dentro da AID foram mapeados 8 pontos de captação subterrâneas e 

não foram encontrados pontos de captação superficial, tal como apresentado anteriormente 

nos itens 7.2.4.1 e 7.2.4.2 e nos Mapas 7.2.4-1 e 7.2.4-2 do caderno de mapas. 

http://www.daee.sp.gov.br/
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7.3. Meio Biótico 

7.3.1. Flora 

7.3.1.1. Introdução 

Historicamente, a região onde está inserida a Unidade Univalem e suas áreas agrícolas, vem 

sendo intensamente explorada para dar lugar à agricultura e à pecuária. A situação atual da 

cobertura vegetal nativa mostra uma grande alteração dos ambientes, causada pelos 

processos de ocupação do território, apresentando-se na forma de fragmentos florestais, 

dispersos, impactados por atividades antrópicas, assim como pelo pastoreio do gado, pelo 

uso do fogo na queima de culturas e pastos, e exploração de madeira. 

No Estado de São Paulo, os ecossistemas florestais que antes cobriam mais de 80% da 

superfície foram reduzidos a menos de 6% do território paulista no ano de 2000. Hoje, as 

florestas residuais do interior paulista são representadas apenas por fragmentos 

espaçadamente distribuídos, com baixa conectividade entre si. As pequenas extensões de 

florestas correspondem aos parques e reservas e matas residuais em propriedades privadas 

(Kotchetkoff-Henriques & Joly, 1994). 

O presente estudo visou caracterizar a vegetação remanescente da Área de Influência Direta 

– AID da Unidade Univalem, bem como apresentar o estado atual de conservação dos 

fragmentos de mata existentes, para diagnosticar os possíveis impactos ambientais 

decorrentes da ampliação do empreendimento sobre o meio biótico, e para propor medidas 

mitigadoras e/ou de compensação ambiental visando minimizar os impactos e viabilizar o 

processo de ampliação do empreendimento. 

7.3.1.2. Procedimentos Metodológicos 

A) AII 

Para a caracterização dos aspectos ambientais pertinentes à Área de Influência Indireta (AII) 

do empreendimento, o presente estudo deu ênfase à caracterização geral da paisagem e à 

quantificação das diferentes fitofisionomias existentes nas Bacias Hidrográficas do Baixo 

Tietê e do Aguapeí. Para tanto, foram utilizados como recursos, análise de imagens de 

satélite, observações gerais de campo, e informações bibliográficas, sendo também utilizados 

dados relativos ao Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (Kronka 

et al. 2005). 

B) AID e ADA 

A caracterização ambiental específica às Áreas de Influência Direta e Diretamente Afetada 

(AID e ADA), além dos recursos anteriormente citados, envolveu amostragem qualitativa da 

vegetação significativa existente no entorno das áreas passíveis de expansão de plantio de 

cana de açúcar pelo empreendimento.  

O levantamento de dados secundários em um contexto regional e local teve como objetivo a 

elaboração de uma síntese do conhecimento atual sobre a vegetação de interesse. Desta 

forma, foram consultados bancos de dados sobre coleções botânicas, livros, revistas 
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especializadas e outras publicações relevantes para as áreas de influência do 

empreendimento.  

Consultou-se o banco de dados denominado “Specieslink” (http://splink.cria.org.br), sistema 

de informações botânicas, que integra, dados primários de coleções científicas do Estado de 

São Paulo, da Rede Paranaense de Coleções Biológicas Taxonline, da rede de Sistema de 

Informação de Coleções de Interesse Biotecnológico, do herbário do Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro e dados do projeto Biota/Fapesp. Assim, foi gerada uma listagem, com dados 

brutos sobre espécies depositadas e informatizadas. A busca foi realizada por 

município/distrito/vila, integrantes da AID. 

Os estudos de campo foram desenvolvidos entre os dias 18 a 21 de janeiro de 2011, período 

no qual foram realizados levantamentos florísticos, além de inspeção via terrestre, para a 

caracterização fitofisionômica nas AID e ADA. 

A escolha das áreas significativas de vegetação para realização das amostragens foi 

realizada tendo como bases cartográficas georreferenciadas: bases cartográficas referentes 

ao projeto da AID da Unidade Univalem e Imagem de Satélite. Os pontos levantados durante 

a campanha foram georreferenciados por GPS. 

São descritos, a seguir, os principais procedimentos referentes ao levantamento florístico 

realizado nas Áreas de Influência Direta e Diretamente Afetada (AID e ADA) do 

empreendimento. 

Levantamento Florístico 

O levantamento florístico foi realizado nas diferentes fitofisionomias existentes na região, 

buscando cobrir toda a Área de Influência Direta e Diretamente Afetada (AID e ADA). Foram 

escolhidas 15 formações florestais para amostragem em campo que se destacaram nas 

imagens de satélite supra citadas, pela relevância de suas áreas totais e densidades de 

mancha. 

O método escolhido para a amostragem foi o caminhamento, que proporciona maior 

abrangência qualitativa das espécies. 

O levantamento envolveu coleta de material botânico de espécies arbóreas e arbustivas, 

preferencialmente apresentando flor ou fruto, para garantia da identificação taxonômica. A 

classificação adotada para as Angiospermas foi baseada no APG II (2003). Durante o 

levantamento de campo, para cada fitofisionomia encontrada foram observadas 

características como a presença e abertura de dossel, amplitude dos Diâmetros à Altura do 

Peito (DAP) e altura total do estrato arbóreo, presença de epífitas, lianas, espessura de 

serapilheira, entre outras informações. A definição sucessional da vegetação nativa, presente 

nas áreas de influência foi descrita conforme as orientações dos seguintes instrumentos 

legais: Resolução CONAMA 1, 31/01/94; Resolução SMA 64, de 10/09/2009. 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA-  Univalem 

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 63 

 

7.3.1.3. Caracterização da Vegetação da AII e AID 

A) AII 

a) Fitofisionomias presentes 

A área de estudo está situada na Região Administrativa de Araçatuba, cujas formações 

florestais estão inseridas no domínio da Mata Atlântica, onde a cobertura vegetal natural da 

região é classificada pelo Sistema Fitogeográfico Brasileiro como Floresta Estacional 

Semidecidual (SBF, 2006).  

No entanto, estudos florísticos e observações realizadas em campo indicam tratar-se de área 

de transição entre os Biomas Mata Atlântica e Cerrado, caracterizando-se mais 

adequadamente como Ecótono entre esses dois Biomas. Essa peculiaridade, aliada ao 

intenso histórico de ocupação antrópica da região, resulta na presença de diferentes 

tipologias vegetacionais, que ocupam pequenas extensões territoriais, entre as quais: as 

Florestas Estacionais Semideciduais Montana, os Cerradões (Savana Florestada), Cerrados, 

as Matas ciliares, e as Áreas de várzea (Kronka et al. 2005). 

A Floresta Estacional Semidecidual, também denominada Floresta Mesófila Semidecídua ou 

Mata de Planalto apresenta como característica marcante a perda de folhas de seus 

exemplares arbóreos. O termo estacional expressa as transformações de aspecto ou 

comportamento da comunidade conforme as estações do ano. Essa região fitoecológica é 

condicionada pela estacionalidade climática, com um curto período de seca acompanhado de 

uma baixa térmica (Rodrigues, 1999). Esta sazonalidade atinge os elementos arbóreos 

dominantes induzindo a sua decidualidade foliar, e neste tipo de fitofisionomia a porcentagem 

de árvores caducifólias varia de 20% a 50% do conjunto florestal (Velloso, 1982). 

A fisionomia dessa formação é caracterizada por um dossel irregular e denso entre 15 a 20 

metros de altura, onde frequentemente destacam-se espécies arbóreas típicas de dossel 

como: paineira (Ceiba speciosa), araribá (Centrolobium tomentosum), manjoleiro (Acacia 

polyphylla) entre outras. Já, o sub-bosque é formado em sua grande maioria por espécies 

como camboatã (Cupania vernalis), tapira-coiana (Cassia ferruginea), laranjeira-do-mato 

(Esenbeckia febrifuga), catiguá (Trichilia sp.), entre outras (Rodrigues, 1999). 

A Savana Arborizada ou Cerrado stricto sensu ocorre, de acordo com Haridaran (1990), em 

latossolos bem drenados, distróficos e fortemente ácidos, sendo que as espécies típicas 

dessa condição apresentam baixos teores de macronutrientes catiônicos e de fósforo nos 

tecidos foliares. Quanto à fisionomia da vegetação do Cerrado, esta é formada por árvores 

com troncos tortuosos e de casca grossa. Não há árvores de porte elevado, raramente 

ultrapassam-se os 10 metros de altura. As espécies mais comuns dessa formação são: 

cinzeiro (Vochysia tucanorum), brasa-viva (Myrcia lingua), copororoca (Rapanea guianensis e 

Rapanea umbellata), pau-terra (Qualea sp.), canela-de-cerrado (Ocotea pulchella), pindaíba-

brava (Xylopia aromatica), sucupira-roxa (Bowdichia virgilioides), jacarandá-do-cerrado 

(Machaerium acutifolium), quaresmeira-do-campo (Miconia sp.), barbatimão 

(Stryphnodendron adstringens), barbatimão-de-folha-miúda (Dimorphandra mollis), mamica-

de-cadela (Brosimum gaudichaudii), bacupari (Pouteria ramiflora), fruto-de-lobo (Solanum 

lycocarpum) entre outras (Rodrigues,1999). 
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A Savana Florestada (Cerradão) é uma formação de transição entre a Savana e a Floresta 

Estacional Semidecidual (Velloso, 1982), apresenta espécies arbóreas típicas das savanas 

em uma fisionomia florestal, representada pelas seguintes espécies: tapiriri (Tapirira 

guianensis), mandioqueiro (Schefflera sp.), copaíba (Copaifera langsdorffii), piqui (Caryocar 

brasiliensis), jacarandá-paulista (Machaerium villosum), amendoim-do-campo (Platypodium 

elegans) entre outros.  

Em geral esse tipo de formação florestal possui entre 8 a 12 metros de altura, onde 

predominam arvoretas e arbustos que formam uma cobertura vegetal pouco densa se 

comparado a outras formações. Esta fitofisionomia apresenta muitos elementos comuns às 

florestas estacionais, como a ciclagem de nutrientes, a fisionomia, as características de 

luminosidade, além de muitas espécies comuns a essas duas formações, nos vários estratos 

da vegetação, como a copaíba (Copaifera langsdorffii), o jacarandá-paulista (Machaerium 

villosum), o amendoim-do-campo (Platypodium elegans), os angicos entre outros (Rodrigues, 

1999). 

b) Dados bibliográficos existentes 

De acordo com Ab’Saber (1968), no extremo nordeste do Estado de São Paulo, as 

características de fragmentação natural da Floresta Estacional Semidecidual são ainda mais 

acentuadas por situarem-se geograficamente em uma zona de contato entre o domínio dos 

chapadões florestados do Planalto Ocidental Paulista e os chapadões revestidos de Cerrado 

do Triangulo Mineiro e Goiás. 

A vegetação desta região é, em particular, pouco estudada de tal forma que não foram 

encontradas publicações de estudos e levantamentos florísticos. Por este motivo, 

comparações florísticas entre remanescentes florestais não incluem esta região do Estado 

(Salis et al. 1995; Torres et al. 1997; Rodrigues & Nave 2000). 

No entanto, há alguns trabalhos realizados em localidades próximas e apresentando 

similaridades fitofisionômicas que podem ser utilizadas como referências: De Marinis & 

Camargo (1966) fizeram o reconhecimento botânico preliminar na área do município de São 

José do Rio Preto; Coleman (1980) fez um levantamento da flora de pastagens da região 

noroeste do estado de São Paulo; Stranghetti (1996) realizou o levantamento florístico das 

espécies vasculares da floresta estacional semidecídua da Estação Ecológica de Paulo de 

Faria, no norte do estado.  

Kronka et al. (2005) apresenta as áreas de vegetação nativa por UGRHI do Estado de São 

Paulo. Apesar dos municípios que compõem a AII estarem contidos nas UGRHIs das Bacias 

Hidrográficas do Baixo Tietê e do Aguapeí, os dados apresentados por este autor referentes 

à UGRHI do Aguapeí são tratados em conjunto com os da UGRHI do Peixe, conforme 

apresentado na Tabela 7.3.1-1. 

A Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê abrange 42 municípios, ocupa uma área de 1.528.053 ha 

e apresenta 87.451 ha de vegetação natural remanescente que correspondem a 5,72% de 

sua superfície. A formação vegetal que se destaca é a Floresta Estacional Semidecidual 

(58.201 ha). A vegetação remanescente está dividida em 5.049 fragmentos, sendo que deste 

total 3.573 fragmentos (70,77%) apresentam superfície até 10 ha. 
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Por sua vez a UGHRI Aguapeí/Peixe é composta por 59 municípios, ocupa uma área de 

2.546.406 ha e apresenta 165.378 ha de vegetação natural remanescente que correspondem 

a 6,49% de sua superfície. Dentre as categorias de vegetação, a que mais se destaca é a 

Floresta Estacional Semidecidual com 107.122 ha. A vegetação remanescente está dividida 

em 6.130 fragmentos, sendo que deste total 4.349 (70,95%) apresentam superfície até 10 ha, 

evidenciando assim o elevado grau de fragmentação florestal das 2 UGRHIs. 

Tabela 7.3.1-1 - Relação dos UGRHIs que compõe a AII, com indicação das áreas de vegetação 

remanescente e respectiva condição de fragmentação. 

Bacia Área (Ha) 
Veg.Nat. 

(Ha) 
% 

Número de Fragmentos por Classe de Superfície 

<10 
ha 

10 a 20 20 a 50 
50 a 
100 

100 a 
200 

>20
0 

Total 

Baixo 
Tietê 

1.528.053 87.451 5,72 3.573 707 500 152 80 37 5.049 

Aguapeí/ 
Peixe 

2.546.406 
165.378 6,49 4.349 807 642 193 99 40 6.130 

Fonte: Adaptado de Kronka et al. 2005. 

Na Tabela 7.3.1-2 estão discriminadas e quantificadas as fitofisionomias presentes nas 

Bacias Hidrográficas dos municípios que compõem a AII. Nota-se que a maior parte da 

vegetação natural está representada pelas formações de Floresta Estacional Semidecidual 

primária e secundária; entretanto as Savanas destacam-se na Bacia Baixo Tietê e a 

vegetação de várzea na Bacia Aguapeí/Peixe. 

Tabela 7.3.1-2 - Fitofisionomias nas Bacias Hidrográficas da AII. 

Bacia 
Área de 

Drenagem 
(ha) 

Floresta 
Estacional 

Semidecidual (ha) 

Formações de Região 
de Várzea (ha) 

Savana 
(ha) 

TOTAL 
(ha) 

(%) 

Baixo Tietê 1.528.053 58.201 21.610 7.640 87.451 5,7 

Aguapeí/Peixe 2.546.406 107.122 55.212 3.044 165.378 6,5 

Fonte: Adaptado de SIFESP, 2009. 

B) AID 

a) Dados bibliográficos existentes 

Com base no histórico de uso e ocupação da área de estudo, bem como de observações 

gerais de campo, o presente estudo considera os fragmentos remanescentes percorridos 

como vegetação secundária, que varia entre estágio inicial a médio quanto a sucessão 

ecológica. A designação dessas áreas segue a classificação existente no Inventário Florestal 

da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (Kronka et al. 2005), conforme as orientações 

dos seguintes instrumentos legais: Resolução CONAMA 1, 31/01/94; Resolução SMA 64, de 

10/09/2009 que dispõem sobre as fisionomias vegetais e seus respectivos estágios de 

regeneração. 

Dados apresentados pelo Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo 

(Kronka et al. 2005) evidenciam baixos valores de cobertura vegetal nativa na AID, com 

predomínio de fragmentos de vegetação secundária de pequenas dimensões. Conforme 

apresentado na Tabela 7.3.1-3, o município de Valparaíso se sobressai em área com 
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85.600,00 ha e em número de fragmentos totais (230), Guararapes se destaca pelo número 

de fragmentos com mais de 200 ha de extensão (dois), já Flórida Paulista apresenta o menor 

número de fragmentos totais (50).  

A Tabela 7.3.1-4 evidencia que o município de Valparaíso possui cobertura vegetal natural 

mais expressiva com 4.546,46 ha, contendo uma grande quantidade de fragmentos de Mata 

dispersos pelo seu território, ao contrário de Flórida Paulista com a pior expressividade, 

apresentando apenas 2,70 % de seu território recoberto por vegetação remanescente 

(Kronka et al. 2005). 
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Tabela 7.3.1-3 - Relação dos municípios que compõe a AID da Unidade Univalem, com indicação das áreas de vegetação remanescente e respectiva 

condição de fragmentação. 

Município Área (ha) 
Veg.Nat. 

(ha) 
% 

U.C. 
(ha) 

% 
Número de Fragmentos por Classe de Superfície 

<10 ha 10 a 20 ha 20 a 50 ha 50 a 100 ha 100 a 200 ha >200 ha Total 

Bento de Abreu 30.100 1.359 4,5 - - 104 13 13 4 - 1 135 

Flórida Paulista 51.400 1.436 2,8 - - 41 5 3 1 - - 50 

Guararapes 95.400 2.858 3 - - 154 17 23 7 2 2 205 

Lavínia 53.800 2.294 4,3 - - 129 24 18 5 5 - 181 

Rubiácea 23.600 1.051 4,5 - - 75 15 4 4 - 1 99 

Valparaíso 85.600,00 4.546 5,3 - - 154 39 32 1 3 1 230 

Fonte: Adaptado de SIFESP, 2001a. 

Tabela 7.3.1-4 - Dados de cobertura vegetal dos municípios estudados. 

Município 
Área 
(ha) 

Mata Capoeira Cerrado Cerradão Veg. várzea Não classificada Total Reflorestamento 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Bento de 
Abreu 

30.100 656,2 2,18 557,05 1,85 140,96 0,47 - - - - 4,29 0,01 1.358,50 4,51 - - 

Flórida 
Paulista 

51.400 773,63 1,51 295,54 0,57 251,71 0,49 - - 15,73 0,03 52,05 0,1 1.388,66 2,7 9,04 0,02 

Guararapes 95.400 1.270,29 1,33 872,9 0,91 675,82 0,71 - - 2,28 0,002 36,23 0,04 2.857,52 3 96,1 0,1 

Lavínia 53.800 1.567,13 2,91 509,15 0,95 145,1 0,27 38,66 0,07 33,84 0,06 - - 2.293,88 4,26 7,78 0,01 

ubiácea 23.600 776,61 3,29 246,23 1,04 19,72 0,08 - - - - 8,4 0,04 1.050,96 4,45 7,24 0,03 

Valparaíso 85.600 1.277,96 1,49 2.796,38 3,27 466,54 0,55 - - - - 5,58 0,01 4.546,46 5,31 12,16 0,01 

Fonte: Adaptado de SIFESP, 2001b. 
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b) Caracterização dos pontos de amostragem 

Ao longo de quatro dias de amostragem foram percorridos 8 (oito) dos 15 pontos amostrais 

previstos, devido à sua representatividade ao longo da área de estudo. Foram quatro 

fragmentos de Floresta Estacional Semidecídua e quatro fragmentos de vegetação ciliar, 

representativos dos estágios sucessionais pioneiro à médio, conforme apresentado na Tabela 

7.3.1-5 a seguir. Os pontos amostrados são localizados no mapa de uso e ocupação do solo 

apresentado no Anexo 7.4-2 em escala 1:25.000 sobre imagem de satélite e no mapa resumo 

de pontos de amostragem do Mapa 7.1.4-1 do caderno de mapas. 

Tabela 7.3.1-5 - Pontos de amostragem de vegetação na AID da Univalem. 

Frag-
mento 

Município 
Coordenadas 

Fitofisionomia 
Estágio 

Sucessional UTM X Y 

1 Bento de Abreu 22 K 522800 7650964 
Floresta Estacional 
Semidecídua 

médio 

2 Lavínia 22 K 499717 7659889 
Floresta Estacional 
Semidecídua 

inicial a médio 

3 Rubiácea 22 K 530676 7640649 
Floresta Estacional 
Semidecídua 

médio-degradado 

4 Bento de Abreu 22 K 506524 7639996 
Floresta Estacional 
Semidecídua 

médio-degradado 

5 Guararapes 22 K 536380 7640496 
Vegetação Ciliar em 
estágio 

médio-degradado 

6 Guararapes 22 K 525159 7671753 
Vegetação Ciliar em 
estágio 

inicial a médio-
degradado 

7 Valparaíso 22 K 498024 7638699 
Vegetação Ciliar cujo 
estágio 

médio-degradado 

8 Guararapes 23 K 531314 7668397 
Vegetação Ciliar em 
estágio 

pioneiro 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

A lista de espécies de plantas registradas durante este trabalho de levantamento floristico na 

AID e ADA do empreendimento é apresentada no Anexo 7.3-1. A listagem está organizada 

em ordem de família botânica, seguida por nome científico da espécie, nome popular, 

espécies ameaçadas de extinção (Resolução SMA 48/2004 e Instrução Normativa 6/2008), 

espécies endêmicas, origem (nativas ou exóticas), ocorrência (abundante, comum, ocasional 

ou rara) e formas de vida (árvores, arbustos, ervas, estipes de palmeiras, lianas ou cipós e 

epífitas), além da origem do dado (primário ou secundário). 

A seguir, têm-se uma descrição breve de cada fragmento amostrado. Ressalta-se mais uma 

vez que a caracterização sucessional da vegetação nativa existente na AID foi feita conforme 

as orientações da Resolução conjunta SMA/CONAMA 1, 31/01/94 e Resolução SMA 64, de 

10/09/2009. 

Floresta Estacional Semidecidual 

 Ponto 1 – Bento de Abreu - 22 K 522800 / 7650964 

Área estudada localiza-se no município de Bento de Abreu, próxima a rodovia Marechal 

Rondon (SP 300), a 3 km da área urbana municipal e seu entorno é dominado por cana-de-

açúcar. 
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O fragmento amostrado possui aproximadamente 242 ha correspondentes à fitofisionomia da 

Floresta Estacional Semidecídua em estágio médio de regeneração secundária. Esta 

formação apresenta dossel contínuo, o que confere à floresta um aspecto fechado, e os 

indivíduos arbóreos possuem altura média de 12 metros. Em geral, este fragmento de mata 

comporta algumas árvores remanescentes, com altura superior a 25 metros e DAP superiores 

a 70 cm. A maioria dos indivíduos arbóreos detém portes intermediários, com DAPs variando 

entre 15-30 cm conforme fotos 910, 914, 917, 913 no Quadro 7.3.1-1 a seguir. 

O sub-bosque da floresta é denso e fechado, onde se observam Euphorbiaceas, Fabaceas, 

Meliaceaes, Myrtaceas, Lauraceas e Rubiaceas. Epífitas são tipos vegetais frequentes, 

contudo, existe uma elevada densidade de lianas lenhosas e herbáceas nas camadas 

inferiores da floresta. A queda natural das folhas e ramos forma uma camada de serapilheira, 

que varia em espessura de acordo com a localização. Destacam-se algumas perturbações 

antropogênicas nessa área como trilhas, antigas cevas e poleiros de caçadores. 

Dentre as espécies observadas destacam-se: peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), jerivá 

(Syagrus romanzoffiana), ipê-roxo (Tabebuia cf. avellanedae), sangra-d'-água (Croton 

urucurana), farinha-seca (Albizia niopoides), angico (Anadenanthera peregrina), timburi 

(Enterolobium contortisiliquum), jatobá (Hymenaea courbaril), sapuva (Machaerium 

stipitatum), amendoim-do-campo (Platypodium elegans), jequitibá (Cariniana cf. estrellensis), 

paineira (Ceiba speciosa), mutambo (Guazuma ulmifolia), cedro (Cedrela fissilis), marinheiro 

(Guarea guidonia), taiúva (Maclura tinctoria), sete-capotes (Campomanesia guazumifolia), 

uvaia (Eugenia pyriformis), pau-d'alho (Gallesia integrifolia), folha-de-bôlo (Coccoloba mollis), 

marmeleiro (Ruprechtia cf. laxiflora), jenipapo (Genipa americana), cun-cun (Helietta 

apiculata), mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium), cambroé (Casearia gossypiosperma) e 

lixa (Aloysia virgata). 

 

Quadro 7.3.1-1 - Relatório fotográfico do Ponto 1. 

Ponto 1 - Relatório Fotográfico 

Foto 913. Vista do dossel do fragmento de Floresta 

Estacional Semidecidual em estágio médio. 

Foto 917. Detalhe do sub-bosque em ponto 

degradado de Floresta Estacional Semidecidual 

em estágio médio. 
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Ponto 1 - Relatório Fotográfico 

 

Foto 914. Detalhe da serapilheira em ponto 

degradado de Floresta Estacional Semidecidual 

em estágio médio. 

Foto 910. Poleiro de caçador na área de borda do 

fragmento de Floresta Estacional Semidecidual em 

estágio médio. 

 

 Ponto 2 – Lavínia - 22 K 499717 / 7659889 

A amostragem foi realizada em um fragmento no município de Lavínia, próximo à rodovia 

Marechal Rondon (SP 300), a aproximadamente 2 km da área urbana municipal. Seu entorno 

imediato é representado principalmente por pastagens e cana-de-açúcar. 

Este fragmento é o mais extenso da AID, com aproximadamente 4 km de comprimento e 272 

ha, e corresponde à Floresta Estacional Semidecídua secundária em estágio que varia de 

inicial a médio quanto a regeneração. Esta formação apresenta dossel contínuo, o que 

confere à floresta um aspecto fechado, e os indivíduos arbóreos possuem altura média de 12 

metros. Este fragmento de mata comporta árvores remanescentes, com até 30 metros de 

altura e DAPs superiores a 80 cm. A maioria dos indivíduos arbóreos detém portes 

intermediários, com DAPs variando entre 20-35 cm., conforme visualizado nas fotos 852, 853, 

843 e 834 no Quadro 7.3.1-2 a seguir. 

O sub-bosque é denso e fechado, onde se observam Euphorbiaceas, Fabaceas Meliaceaes, 

Myrtaceas e Lauraceas. Epífitas são tipos vegetais pouco frequentes, contudo, existe uma 

elevada densidade de lianas lenhosas e herbáceas nas camadas inferiores da floresta. Em 

determinados pontos o gravatá (Ananas comosus) e ananás (Bromelia antiacantha), formam 

grandes agrupamentos, dominando o estrato herbáceo. A queda natural das folhas e ramos 

forma uma camada de serapilheira, que varia em espessura de acordo com a localização.  

As espécies observadas foram: peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), ipê-roxo (Tabebuia 

cf. avellanedae), angico-do-cerrado (Anadenanthera falcata), angico (Anadenanthera 

peregrina), flamboyant (Delonix regia), timburi (Enterolobium contortisiliquum), sapuva 

(Machaerium stipitatum), amendoim-do-campo (Platypodium elegans), jequitibá (Cariniana cf. 

estrellensis), paineira (Ceiba speciosa), mutambo (Guazuma ulmifolia), taiúva (Maclura 

tinctoria), sete-capotes (Campomanesia guazumifolia), uvaia (Eugenia pyriformis), pau-d'alho 
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(Gallesia integrifolia), pau-formiga (Triplaris americana), cambroé (Casearia gossypiosperma) 

entre outras. 

Destacam-se, pelo elevado porte, com até 120 cm de DAP e 30 m de altura, a peroba-rosa 

(Aspidosperma polyneuron), pau-d’alho (Gallesia integrifolia) e jequitibá (Cariniana cf. 

estrellensis). 

Quadro 7.3.1-2 - Relatório Fotográfico do Ponto 2. 

Ponto 2 – Relatório Fotográfico 

Foto 853. Vista do dossel do fragmento de Floresta 

Estacional Semidecídua em estágio que varia de 

inicial a médio. 

Foto 852. Detalhe do sub-bosque de trecho em 

estágio inicial a médio. 

Foto 834. Detalhe da serapilheira em ponto 

degradado de Floresta Estacional Semidecidual 

em estágio médio. 

Foto 843. Destaque do gravatá (Ananas comosus) 

presente no extrato herbáceo. 

 

 Ponto 3 – Rubiácea - 22 K 530676 / 7640649 

Área situada no município de Rubiácea dista 3,5 km da área urbana municipal, e seu entorno 

é dominado por cana-de-açúcar e pastagens. 
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O fragmento amostrado possui aproximadamente 90 ha, correspondentes à fitofisionomia de 

Floresta Estacional Semidecídua secundária em estágio médio de regeneração, mas com 

sinais de degradação. Esta formação apresenta dossel descontínuo, o que confere à floresta 

um aspecto semi-aberto, e os indivíduos arbóreos possuem altura média de 10 metros. Em 

geral, este fragmento de mata comporta apenas algumas árvores remanescentes com até 25 

metros de altura e DAP superiores a 60 cm. A maioria dos indivíduos arbóreos detém portes 

intermediários, com DAPs variando entre 15-30 cm, conforme visualizado nas Fotos 750, 728, 

725 e 724 do Quadro 7.3.1-3. 

Há sinais claros de invasão por gado no interior das matas, em que o sub-bosque se 

encontra degradado devido ao pisoteio e pastejo das plântulas dos estratos arbustivo e 

arbóreo. Observa-se indivíduos de Euphorbiaceas, Fabaceas, Meliaceaes, Myrtaceas, 

Lauraceas e Rubiaceas, e epífitas são tipos vegetais pouco frequentes, contudo, existe uma 

elevada densidade de lianas lenhosas e herbáceas nas camadas inferiores da floresta. A 

queda natural das folhas e ramos forma uma camada de serapilheira, que varia em 

espessura de acordo com a localização. 

Dentre as espécies observadas destacam-se: peroba-poca (Aspidosperma cylindrocarpon), 

guariroba (Syagrus oleracea), jerivá (Syagrus romanzoffiana), grão-de-galo (Celtis 

pubescens), leiteiro-branco (Micrandra elata), arranha-gato (Acacia plumosa), farinha-seca 

(Albizia niopoides), angico (Anadenanthera macrocarpa), jatobá (Hymenaea courbaril), 

sapuva (Machaerium stipitatum), canafístula (Peltophorum dubium), amendoim-bravo 

(Pterogyne nitens), marinheiro (Guarea guidonia), sete-capotes (Campomanesia 

guazumifolia), pau-d'alho (Gallesia integrifolia), pau-formiga (Triplaris americana), cambroé 

(Casearia gossypiosperma) e guaçatunga (Casearia sylvestris). 

Quadro 7.3.1-3 - Relatório Fotográfico do Ponto 3. 

Ponto 3 – Relatório Fotográfico 

Foto 724. Detalhe do dossel do fragmento em 

estágio médio. 

Foto 722. Detalhe do sub-bosque do fragmento em 

estágio médio, mas impactado pelo gado que 

pasteja o estrato herbáceo-arbustivo. 
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Ponto 3 – Relatório Fotográfico 

Foto 725. Detalhe da serapilheira onde se 

observam vestígios de gado que pasteja o estrato 

herbáceo-arbustivo. 

Foto 728. Trecho alterado do fragmento onde o 

sub-bosque é coberto por lianas. 

 

 Ponto 4 – Bento de Abreu - 22 K 506524 / 7639996 

A área amostrada situa-se no município de Bento de Abreu, próxima a rodovia Doutor Plácido 

Rocha (SP 541) à 15 km da área urbana municipal. Seu entorno imediato é representado por 

plantios de cana-de-açúcar e pastagens. 

O fragmento amostrado possui aproximadamente 75 ha de Floresta Estacional Semidecídua 

secundária em estágio médio, com alguns sinais de degradação. Este fragmento possui 

dossel descontínuo, conferindo à floresta um aspecto semi-aberto, com indivíduos arbóreos 

de altura média de 8 metros. Em geral, este fragmento de mata apresenta apenas algumas 

árvores remanescentes, com alturas superiores a 15 metros e DAPs maiores que 60 cm. A 

maioria dos indivíduos arbóreos detém portes intermediários, com DAP médio de 25 cm. As 

fotos 770, 771, 772 e 773 do Quadro 7.3.1-4 exemplificam o exposto. 

O sub-bosque é ralo devido à presença de gado na mata que pasteja e pisoteia as plântulas 

dos estratos arbustivo e arbóreo. Observa-se Euphorbiaceas, Fabaceas Meliaceaes, 

Myrtaceas e Lauraceas, e epífitas são tipos vegetais pouco frequentes. Entretanto existe uma 

elevada densidade de lianas lenhosas e herbáceas nas camadas inferiores da floresta. A 

queda natural das folhas e ramos forma uma camada de serapilheira, que varia em 

espessura de acordo com a localização. 

Dentre as espécies observadas destacam-se: jerivá (Syagrus romanzoffiana), ipê-amarelo 

(Tabebuia ochracea), capixingui (Croton floribundus), sangra-d'-água (Croton urucurana), 

farinha-seca (Albizia niopoides), angico-do-cerrado (Anadenanthera falcata), angico 

(Anadenanthera peregrina), timburi (Enterolobium contortisiliquum), sapuva (Machaerium 

stipitatum), angico-vermelho (Parapiptadenia rigida), amendoim-do-campo (Platypodium 

elegans), mutambo (Guazuma ulmifolia), cedro (Cedrela fissilis), sete-capotes 

(Campomanesia guazumifolia), uvaia (Eugenia pyriformis), goiaba (Psidium guajava), pau-

d'alho (Gallesia integrifolia), cun-cun (Helietta apiculata), cambroé (Casearia 
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gossypiosperma), guaçatunga (Casearia sylvestris), embaúba (Cecropia pachystachya) entre 

outras. 

Quadro 7.3.1-4 - Relatório Fotográfico do Ponto 4. 

Ponto 4 – Relatório Fotográfico 

Foto 773. Detalhe do dossel de trecho da floresta 

recoberto por lianas. 

Foto 771. Bosqueamento causado pelo gado que 

pasteja o estrato herbáceo-arbustivo. 

Foto 772. Detalhe da serapilheira. Foto 770. Vista geral do fragmento. 

 

Mata ciliar ou ripária 

 Ponto 5 – Guararapes - 22 K 536380 / 7640496 

A área amostrada localiza-se no município de Guararapes e foi caracterizada como 

Vegetação Ciliar em estágio sucessional médio, com sinais de degradação. O fragmento 

estudado possui o entorno dominado por plantios de cana-de-açúcar. 

A área de estudo possui aproximadamente 78 ha, onde se observa exemplares arbóreos 

emergentes de até 25 m de altura e diâmetro de até 70 cm. Seu dossel varia de aberto a 

fechado, com estratificação pouco definida e árvores do dossel entre 8 e 15 metros. No sub-

bosque foi comum a ocorrência de arbustos umbrófilos, principalmente de espécies das 

famílias Myrtaceae e Meliaceae, havendo, nas áreas mais abertas, o domínio de gramíneas. 
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A camada de serapilheira se mostrou espessa e contínua. A diversidade biológica foi 

considerada baixa, com expressiva presença de cipós e de epífitas nos pontos mais 

alterados. As fotos 757, 762, 763 e 764 do Quadro 7.3.1-5 apresentam parte do fragmento. 

As espécies vegetais abundantes e características observadas foram: peroba-poca 

(Aspidosperma cylindrocarpon), guariroba (Syagrus oleracea), jerivá (Syagrus 

romanzoffiana), ipê-amarelo (Tabebuia ochracea), grão-de-galo (Celtis pubescens), arranha-

gato (Acacia plumosa), farinha-seca (Albizia niopoides), angico (Anadenanthera macrocarpa), 

jatobá (Hymenaea courbaril), ingá-branco (Inga laurina), ingá-feijão (Inga marginata), sapuva 

(Machaerium stipitatum), canafístula (Peltophorum dubium), amendoim-bravo (Pterogyne 

nitens), marinheiro (Guarea guidonia), figueira-branca (Ficus guaranitica), primavera 

(Bougainvillea glabra), sete-capotes (Campomanesia guazumifolia), pau-d'alho (Gallesia 

integrifolia), cambroé (Casearia gossypiosperma) e guaçatunga (Casearia sylvestris). 

Quadro 7.3.1-5 - Relatório Fotográfico do Ponto 5. 

Ponto 5 – Relatório Fotográfico 

Foto 757. Destaque do dossel do fragmento de 

vegetação ciliar em estágio médio. 

Foto 764. Sub-bosque do fragmento de vegetação 

ciliar em estágio médio. 

Foto 763. Vista da serapilheira e plantulas no solo 

de parte do fragmento. 

Foto 762. Bromélia (cf. Tillandsia sp.) avistada  

neste fragmento. 
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 Ponto 6 – Guararapes - 22 K 525159 / 7671753 

A área amostrada localiza-se no município de Guararapes e foi caracterizada como 

Vegetação Ciliar secundária em estágio de regeneração que varia de inicial a médio, com 

sinais de degradação antrópica. O fragmento estudado possui o entorno dominado por plantio 

de cana-de-açúcar. 

A área de estudo possui aproximadamente 132 ha, onde se observa exemplares arbóreos 

emergentes de até 20 m de altura e diâmetro de até 60 cm. Seu dossel varia de aberto a 

fechado, com estratificação pouco definida e árvores do dossel entre 4 e 10 metros. No sub-

bosque é comum a ocorrência de arbustos umbrófilos, principalmente de espécies das 

famílias Fabaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae e Meliaceae, havendo, nas áreas mais 

abertas, o domínio de gramíneas. A camada de serapilheira se mostrou espessa e contínua. 

A diversidade biológica foi considerada baixa, com expressiva presença de cipós e de epífitas 

nos pontos mais alterados. As fotos 927, 928, 931 e 936 do Quadro 7.3.1-6 apresentam o 

fragmento visitado. 

As espécies observadas foram: tapiriri (Tapirira guianensis), peroba-poca (Aspidosperma 

cylindrocarpon), peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), jerivá (Syagrus romanzoffiana), 

grão-de-galo (Celtis pubescens), sangra-d'-água (Croton urucurana), leiteira (Sapium 

haematospermum), farinha-seca (Albizia niopoides), angico (Anadenanthera peregrina), 

timburi (Enterolobium contortisiliquum), ingá-branco (Inga laurina), ingá-feijão (Inga 

marginata), pau-de-angu (Machaerium aculeatum), sapuva (Machaerium stipitatum), jequitibá 

(Cariniana cf. estrellensis), paineira (Ceiba speciosa), marinheiro (Guarea guidonia), taiúva 

(Maclura tinctoria), mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium), cambroé (Casearia 

gossypiosperma), açoita-cavalo (Luehea divaricata), embaúba (Cecropia pachystachya), lixa 

(Aloysia virgata) entre outras. 

Quadro 7.3.1-6 - Relatório Fotográfico do Ponto 6. 

Ponto 6 – Relatório Fotográfico 

Foto 936. Dossel do fragmento em estágio 

sucessional que varia de inicial a médio. 

Foto 927. Vista do sub-bosque de parte do 

fragmento em que ao fundo observa-se uma 

peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron) caida. 
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Ponto 6 – Relatório Fotográfico 

Foto 931. Vestígio de fogo em meio à serapilheira. Foto 928. Trecho alterado do fragmento onde o 

sub-bosque é completamente coberto por lianas. 

 

 Ponto 7 – Valparaíso - 22 K 498024 / 7638699 

A área amostrada localiza-se no município de Valparaíso e possui o entorno dominado por de 

áreas de cana-de-açúcar e pastagens. 

O fragmento amostrado possui aproximadamente 70 ha e corresponde à Vegetação Ciliar em 

estágio sucessional que varia de pioneiro a médio, com sinais de degradação antrópica. Esta 

formação possui dossel descontínuo, conferindo à floresta um aspecto semi-aberto, com 

indivíduos arbóreos que possuem altura média de 5 metros. De maneira geral, este 

fragmento de mata apresenta apenas algumas árvores remanescentes, com alturas 

superiores a 10 metros e DAP maiores que 40 cm.  

No sub-bosque foi comum a ocorrência de arbustos umbrófilos, principalmente de espécies 

das famílias Fabaceae e Meliaceae, havendo, nas áreas mais abertas, o domínio de 

gramíneas. A camada de serapilheira se mostrou espessa e contínua. A diversidade biológica 

foi considerada baixa, com expressiva presença de cipós e de epífitas nos pontos mais 

alterados. As fotos 799, 808, 809 e 810 do Quadro 7.3.1-7 exemplificam o fragmento 

amostrado. 

As espécies vegetais observadas foram: jerivá (Syagrus romanzoffiana), chá-bugre (Cordia 

sellowiana), guaiuvira (Patagonula americana), leiteira (Sapium haematospermum), angico 

(Anadenanthera peregrina), timburi (Enterolobium contortisiliquum), ingá-feijão (Inga 

marginata), sapuva (Machaerium stipitatum), amendoim-do-campo (Platypodium elegans), 

tamanqueiro (Aegiphila sellowiana), mutambo (Guazuma ulmifolia), cedro (Cedrela fissilis), 

marinheiro (Guarea guidonia), pitanga (Eugenia uniflora), marmeleiro (Ruprechtia cf. laxiflora), 

mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium), cambroé (Casearia gossypiosperma), embaúba 

(Cecropia pachystachya) e angico-branco (Albizia polycephala). 
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Quadro 7.3.1-7 - Relatório Fotográfico do Ponto 7. 

Ponto 7 – Relatório Fotográfico 

Foto 809. Vista de dossel do fragmento de 

vegetação ciliar. 

Foto 808. Vista interna de parte do fragmento de 

vegetação ciliar evidenciando invasão de 

gramíneas exóticas. 

Foto 810. Detalhe das gramíneas invasoras que 

ocupam parte do extrato herbáceo do fragmento 

de vegetação ciliar. 

799. Vista externa do fragmento evidenciando 

entorno tomado por pastagem. 

 

 Ponto 8 – Guararapes – 23 K 531314 / 7668397 

A área de estudo localiza-se no município de Guararapes e foi caracterizada como 

Vegetação Ciliar em estágio sucessional pioneiro. A vegetação amostrada possui o entorno 

dominado por plantio de cana-de-açúcar e pastagens. 

A área de estudo apresenta exemplares arbóreos de até 6 m de altura e diâmetros  de até 15 

cm. Caracteriza-se pela presença de espécies arbustivas, sem estratificação definida, 

serapilheira ausente, com árvores isoladas, de caráter pioneiro, conforme evidenciado nas 

fotos 948 e 949 do Quadro 7.3.1-8. 
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As espécies observadas foram: tapiriri (Tapirira guianensis), jerivá (Syagrus romanzoffiana), 

erva-grossa (Elephantopus mollis), trapoeraba (Commelina erecta), tiririca-do-brejo (Cyperus 

iria), capim-de-botão (Cyperus luzulae), carrapicho-beiço-de-boi (Desmodium incanum), 

timburi (Enterolobium contortisiliquum), ingá-feijão (Inga marginata), cruz-de-malta (Ludwigia 

elegans), tabôa (Typha angustifolia), embaúba (Cecropia pachystachya), camará (Lantana 

camara) entre outras. 

Quadro 7.3.1-8 - Relatório Fotográfico do Ponto 8. 

Ponto 8 – Relatório Fotográfico 

Foto 948. Trecho de vegetação ciliar em estágio 

pioneiro. 

Foto 949. Vista do trecho de vegetação ciliar em 

estágio pioneiro. 

 

C) ADA 

Área composta em sua maior parte pelo cultivo de cana-de-açúcar e outras culturas (laranja, 

capim braquiária, milho e eucalipto). Na área diretamente afetada não há fragmentos de 

vegetação nativa remanescentes. 

A expansão das áreas de plantio de cana-de-açúcar ocorrerá sobre áreas de pastagens 

degradadas, pastagens arborizadas e culturas diversas, conforme exemplificado nas fotos 

750 e 943 do Quadro 7.3.1-9. Dentre as espécies arbóreas nativas remanescentes isoladas 

nestas áreas destacam-se: guaiuvira (Patagonula americana), grão-de-galo (Celtis 

pubescens), leiteira (Sapium haematospermum), monjoleira (Acacia polyphylla), farinha-seca 

(Albizia niopoides), angico-do-cerrado (Anadenanthera falcata), sapuva (Machaerium 

stipitatum), amendoim-do-campo (Platypodium elegans), cinzeiro (Vochysia tucanorum) entre 

outras. 
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Quadro 7.3.1-9 - Relatório Fotográfico da ADA. 

Relatório Fotográfico – ADA 

Foto 750. Pastagem arborizada presente na 

área de estudo. 

Foto 943. Indivíduos arbustivos presentes em 

áreas de pastagem. 

7.3.1.4. Levantamento Florístico - AID 

O Levantamento florístico realizado nas Áreas de Influência Direta - AID e Diretamente 

Afetada - ADA da Unidade Univalem demonstrou semelhança na composição de espécies 

entre fragmentos amostrados, que apresentaram tanto espécies de Floresta Estacional 

Semidecidual com de Savanas e Savanas Florestadas. De modo geral, os fragmentos 

apresentaram baixa diversidade, apresentando em média 29,5 espécies, sendo o fragmento 

do ponto 9 o mais pobre, e o do ponto 1 o mais rico, com 40 espécies catalogadas. 

O número de famílias por fragmento foi variável (10 – 21), sendo que somente Fabaceae 

esteve presente em todos os fragmentos estudados. Asteraceae, Boraginaceae, 

Commelinaceae, Cyperaceae, Lamiaceae, Nyctaginaceae, Onagraceae, Solanaceae e 

Typhaceae estiveram restritas a um fragmento amostrado. 

Foram registradas 93 espécies de plantas em todo levantamento florístico realizado na AID 

do empreendimento conforme apresentado no Anexo 7.3-1. Este dado representa 63% (total 

de 192) das espécies levantadas para os municípios da AID encontradas na base de dados 

secundários “Specieslink” (http://splink.cria.org.br). 

Considerando-se espécies de árvores, estipes e arbustos, foram registradas 81 espécies 

(87,10% do total), distribuídas em 31 famílias botânicas. A família com maior riqueza foi 

Fabaceae com 20 espécies, seguida das famílias Bignoniaceae e Myrtaceae com cinco 

espécies cada, e Euphorbiaceae e Malvaceae representadas por quatro espécies 

amostradas. Juntas, estas famílias somam quase 50% das espécies registradas conforme 

apresentado na Figura 7.3.1-1 abaixo: 
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Figura 7.3.1-1 - Gráfico da distribuição do número de espécies arbustivo-arbóreas encontradas 

por família. 

 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Para as demais formas de vida, as espécies de ampla ocorrência registradas foram as 

herbáceas: tabôa (Typha angustifolia), erva-grossa (Elephantopus mollis), tiririca-do-brejo 

(Cyperus iria), capim-de-botão (Cyperus luzulae), anil (Indigofera hirsuta), malva-branca 

(Waltheria indica), camará (Lantana camara), além de gravatá (Ananas comosus) e ananás 

(Bromelia antiacantha), da família Bromeliaceae. 

Em termos sucessionais, considerando-se espécies de árvores, estipes e arbustos, o 

levantamento florístico registrou 41 espécies pioneiras (52,56%), 33 espécies secundárias 

(42,31%), quatro clímaxes (5,13%). Resultados esses, que evidenciam o caráter secundário 

das formações percorridas. 

A família Fabaceae é citada, como abundante nas florestas do interior paulista (Leitão Filho, 

1982). Outros trabalhos realizados em florestas de São Paulo como Martins (1991), 

Cavassan et al. (1984), Bertoni & Martins (1987), Pagano & Leitão Filho (1987), confirmam o 

predomínio de espécies desta família. 

Apesar da região possuir um longo histórico de ocupação antrópica, não foram encontradas 

publicações e levantamentos florísticos dentro da AID do empreendimento. Por isso optou-se 

por comparar os dados obtidos com alguns trabalhos realizados em condições 

fitofisionômicas semelhantes à esta e em regiões próximas inseridas na AII, destacando-se 

os trabalhos de Stranghetti & Ranga (1998) e Stranghetti et al. (2003). 

Stranghetti & Ranga (1998) estudaram a composição florística das espécies vasculares da 

Floresta Semidecídua da Estação Ecológica de Paulo de Faria, no município de Paulo de 

Faria - SP, onde foram registradas 201 espécies pertencentes a 60 famílias. As famílias com 

maior número de espécies foram: Fabaceae (14,42%), Bignoniaceae (6,00%), Euphorbiaceae 

(6,00%) e Apocynaceae (3,50%), que juntas contabilizaram 30% de todas as espécies 

coletadas. 
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Stranghetti et al. (2003) estudaram a estrutura florística dessa mesma formação no município 

de Potirendaba - SP em que foram encontradas 79 espécies pertencentes a 31 famílias. As 

famílias mais representativas foram: Fabaceae (11,39%), Asteraceae (8,86%), Rubiaceae 

(8,86%), Bignoniaceae (7,59%) e Apocynaceae (6,33%). 

Desta forma, os resultados do presente estudo corroboram com os demais analisados uma 

vez que Fabaceae é também a família com maior riqueza de espécies amostradas, 

recebendo ainda destaque, as famílias Myrtaceae e Bignoniaceae. 

Finalmente, cabe ressaltar que foram registradas espécies exóticas, ornamentais e frutíferas 

como figueira (Ficus elastica), flamboyant (Delonix regis), manga (Manguifera indica), dentre 

outras, presentes ao longo das rodovias, em áreas particulares e em meio a pastagens. 

Somente duas espécies exóticas foram registradas junto aos fragmentos amostrados, 

podendo ser consideradas como invasoras: santa-bárbara (Melia azedarach) e jambolão 

(Syzygium cumini). 

7.3.1.5. Aspectos conservacionistas e áreas prioritárias 

Na região constata-se o predomínio de uma matriz agropecuária, onde a vegetação nativa 

corresponde a menos de 7% da AID, com predomínio de fragmentos de pequenas dimensões 

e vegetação secundária, conforme apresentado no próximo item 7.4.4.2 – Uso e ocupação do 

solo atual e futuro na AID.  

A maior parte das formações observadas apresenta características de transição da Savana 

para a Floresta Estacional Semidecidual, distinguindo-se o caráter secundário das formações 

quanto à sucessão, pelo predomínio de espécies heliófilas, seletivas xerófitas ou seletivas 

higrófilas junto às drenagens. Grande parte das formações florestais remanescentes 

corresponde a formações ciliares e Áreas de Preservação Permanente - APPs. 

Além das APPs, os demais fragmentos florestais da região vêm sendo mantidos na forma de 

Reserva Legal obrigatória em propriedades particulares. De uma maneira geral, possuem 

reduzida área e encontram-se sob forte influência do efeito de borda, circundados por cultivos 

de cana-de-açúcar, laranja, pastagens e reflorestamentos com eucaliptos. 

A análise da fragmentação da paisagem demonstra que ao noroeste da AID existem 

fragmentos de maior área e consequente importância quando comparados ao restante da 

AID. Este fato corrobora com os dados publicados pelo Zoneamento Sucroalcoleiro, que 

indica que os fragmentos desta região da AID possuem alta importância para o 

estabelecimento de programas para o incremento da conectividade. É nessa região que se 

situa o Ponto 2 de amostragem, um fragmento importante para a manutenção da estrutura da 

paisagem, considerado o mais extenso da AID com 4 km de extensão e 272 há em área. 

Com relação à composição florística da vegetação remanescente, o levantamento florístico 

realizado nas Áreas de Influência Direta e Diretamente Afetada (AID e ADA) da Unidade 

Univalem, demonstrou existir semelhança na composição de espécies entre os fragmentos 

amostrados. Estes, de modo geral, apresentaram baixa diversidade, com presença de 

espécies tanto de Savana/Savana Florestada, quanto de Floresta Estacional Semidecidual, 

com domínio de espécies secundárias quanto ao grau de sucessão.  
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Em resumo, as matas da região de estudo ainda sofrem processos de degradação antrópica, 

dificultando o estabelecimento de espécies vegetais mais tardias quanto à sucessão 

ecológica, especialmente daquelas mais exigentes ou que necessitem de polinizadores e 

dispersores específicos. Esses fatores resultam numa diversidade de espécies botânicas 

relativamente baixa e no predomínio de espécies pioneiras e secundárias registradas nos 

fragmentos de vegetação do presente estudo. 

7.3.1.6. Espécies endêmicas e protegidas 

A) Espécies endêmicas 

Entre as espécies amostradas neste estudo não houve o registro de espécies endêmicas 

para a AID.  

B) Espécies ameaçadas 

A listagem de espécies florestais encontradas em campo foi comparada com as listas de 

espécies consideradas ameaçadas de extinção - Legislação Estadual e Federal (Resolução 

SMA nº 48 de 21 de setembro de 2004, Instrução Normativa nº 6, de 23 de setembro de 

2008). Nessa comparação foi possível verificar que uma espécie amostrada neste estudo 

está citada na listagem das espécies da flora ameaçada de extinção, a maria-pobre 

(Dilodendron bipinnatum) na categoria vulnerável.  

É importante salientar que na listagem de espécies regionais obtida no banco de dados 

“Specieslink” ainda consta a ocorrência de duas espécies vulneráveis: a aroeira-branca 

(Myracrodruon urundeuva) e a grápia (Apuleia leiocarpa), mas que não foram registradas no 

levantamento florístico realizado na AID do empreendimento.  

7.3.2. Fauna Associada 

7.3.2.1. Avifauna 

A avifauna brasileira é considerada uma das mais diversas, contando atualmente com cerca 

de 1.830 espécies (CBRO, 2010). Entretanto, esta diversidade não é igualmente distribuída 

por todo o país, sendo os biomas Amazônia e Mata Atlântica os que concentram grande parte 

dessa diversidade (Marini e Garcia, 2005). Na Amazônia ocorrem mais de 1.300 espécies, 

fazendo deste o bioma mais rico em espécies de aves do Brasil, enquanto que a Mata 

Atlântica abriga cerca de 1.020 espécies (MMA, 2000; Straube, 2003; Marini e Garcia, 2005), 

seguida pelo Cerrado, com aproximadamente 900 espécies, (Silva, 1995a; Silva e Santos, 

2005; Pinheiro e Dornas, 2009). Biomas menos diversos, mas não menos importantes são a 

Caatinga, com cerca de 510 espécies registradas, e o Pantanal, onde são citadas 470 

espécies de aves (Silva et al., 2003; Tubelis e Tomas, 2003; Marini e Garcia, 2005). 

Originalmente coberto pelos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, o Estado de São Paulo 

possui hoje apenas 13,4% de seu território composto por ambientes naturais (São Paulo, 

1997). Originalmente, o Cerrado ocupava 14% do estado, mas após séculos de conversão de 

ambientes naturais em pastos para pecuária e plantações de monocultura, como a soja, 

(Klink & Moreira, 2002), existe atualmente apenas 1% desta formação concentrada em 

pequenas manchas no interior do Estado (São Paulo, 1999; Durigan et al., 2004). Aliado a 

esta enorme destruição, é fato que o conhecimento sobre a avifauna dos fragmentos 
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remanescente de Cerrado do estado de São Paulo são ainda muito escassos (Develey et al., 

2005). 

No Cerrado do estado de São Paulo foram registradas cerca de 490 espécies de aves, das 

quais 82 são consideradas ameaçadas de extinção no estado, e 16 no Brasil (Willis, 2004; 

Willis e Oniki, 1981; Motta-Junior e Vasconcelos, 1996; Motta-Junior et al., 2008; Dias, 2000). 

Entre as espécies citadas para o Cerrado de São Paulo podem ser destacados o inhambu-

carapé, Taoniscus nanus, a águia-cinzenta, Hapyhaliaetus coronatus, a rolinha-do-planalto, 

Columbina cyanopis, o papa-moscas-do-campo, Culicivora caudacuta, o galito, Alectrurus 

tricolor, e o caboclinho-de-papo-branco, Sporophila palustris. 

A Mata Atlântica do interior do Estado de São Paulo também foi severamente alterada, 

restando apenas poucos e pequenos fragmentos de Matas Semidecíduas. Os fragmentos 

mais importantes situam-se na Estação Ecológica de Caetetus e no Parque Estadual do 

Morro do Diabo (SOS Mata Atlântica, 2008). Nos últimos anos, diversos trabalhos e 

inventários foram realizados nos remanescentes de Mata Atlântica no interior do estado de 

São Paulo, como por exemplo, Lençóis Paulistas, Campinas, Itapetininga, Buri, Gália, entre 

outros (Willis, 1979; Willis e Oniki, 1981, 2002, 2003; Motta-Júnior, 1990; Vielliard e Silva, 

1990; Aleixo e Vielliard, 1995; Almeida et al., 1999; Chiarello, 2000; Almeida, 2002; Pozza e 

Pires, 2003; Donatelli et al., 2004, 2007; Antunes, 2005; Cavarzere et al., 2009), o que faz 

com que o conhecimento avifaunístico de algumas destas localidades seja considerado como 

bastante completo no que tange a composição das espécies. Nestes remanescentes do 

interior do Estado já foram registradas espécies endêmicas do Bioma e/ou ameaçadas de 

extinção, como o jaó-do-sul, Crypturellus noctivagus, a pararu-espelho, Claravis godefrida, e 

o pixoxó, Sporophila frontalis. 

As aves são reconhecidas como eficientes bioindicadores por serem um conjunto de espécies 

extremamente diversificado, bem conhecido taxonomicamente, de fácil detecção e 

necessidades ecológicas definidas. Seu estudo é imprescindível na caracterização da biota 

de determinada área e, além disso, também permite que em pouco tempo sejam obtidas 

informações do impacto humano sobre o meio biótico.  

Dentro deste contexto, o presente estudo apresenta uma caracterização preliminar da 

avifauna presente na área de influência direta – AID do empreendimento, localizado na região 

de Valparaíso, ao norte do estado de São Paulo. 

A) Métodos 

a) Área de estudo 

A área de estudo encontra-se na zona de transição entre os domínios Mata Atlântica e 

Cerrado. Os ambientes apresentados na AID incluem capinzais, fragmentos de Floresta 

Estacional Semidecidual secundária em diferentes estágios sucessionais, algumas áreas de 

transição com Cerrado, além de áreas de brejo com predomínio de taboa (Typha 

dominguensis) e áreas de cultivo de principalmente cana-de-açúcar, Pinus sp. e eucalipto.  

b) Desenho amostral 

As amostragens foram realizadas percorrendo-se trilhas pré-existentes e estradas vicinais 

que cortavam a área de influência direta (AID), buscando-se amostrar todos os ambientes 
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presentes. As áreas amostradas estão inseridas nos municípios de Lavínia, Valparaíso, 

Bento de Abreu, Rubiácea, Guararapes e Flórida Paulista.  

c) Coleta de dados 

Os trabalhos de campos foram desenvolvidos entre os dias 18 e 21 de janeiro de 2011, 

gerando um acumulado total de 39 horas de coleta de dados. 

As coletas de dados se concentraram nas primeiras horas da manhã, entre 06:00 e 9:00h, 

nos fragmentos considerados em melhores estágios de conservação percorrendo-se trilhas 

pré-existentes, conforme apresentado na Tabela 7.3.2-1 e noMapa 7.1.4-1 do caderno de 

mapas. No final da manhã (9:00 às 12:00h), períodos da tarde e crepuscular (14:00 às 

19:00), foram amostrados todos os demais ambientes presentes na AID, parando-se a 

intervalos regulares para o registro das espécies presentes. Apesar disso, essa amostragem, 

abrangendo um grande número de ambientes em curto período de tempo, pode ser 

considerada ocasional, especialmente nos períodos da tarde e crepuscular, quando as aves 

já estão em menor atividade, diferentemente do que aconteceu no período da manhã.  

O inventário das espécies foi realizado através do método das listas de espécies, também 

conhecido como método das listas de MacKinnon (MacKinnon e Phillips, 1993; Bibby et al., 

1998). De acordo com diversos autores (e.g. Poulsen et al., 1997; Herzog et al., 2002; O’Dea 

et al., 2004; Ribon, 2010), o método das listas de espécies é especialmente recomendado 

para o levantamento de comunidades de aves tropicais, sobretudo em áreas relativamente 

pouco conhecidas, e quando se pretende obter uma maior relação custo-benefício entre o 

tempo de amostragem no campo e a expressividade dos dados coletados. No presente 

estudo foram utilizadas listas de 10 espécies, conforme recomendado por Herzog e 

colaboradores (2002). 

Os registros e identificações das espécies foram baseados em observações visuais, feitas 

com auxílio de binóculos 10x40 e pelo reconhecimento de vocalizações. Tais registros foram 

documentados, quando possível, por máquina fotográfica digital Sony DSC H50, e pela 

gravação de vocalizações, por meio do gravador Sony PCM-M10, equipado com microfone 

unidirecional Sennheiser MR66. As gravações resultantes deste trabalho serão depositadas 

no Arquivo Sonoro da Seção de Aves do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

(MZUSP). Para verificar a presença de espécies-chave (raras e/ou ameaçadas de extinção) e 

inconspícuas utilizou-se a técnica de playback, que consiste na reprodução de vocalizações 

pré-gravadas como forma de atração para registro das espécies.  

Como dados secundários, foram compilados todos os registros históricos provenientes dos 

municípios inseridos na AID do empreendimento, sendo estes apresentados na coluna 

“Registros Prévios” da Tabela do Anexo 7.3-2.  
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Tabela 7.3.2-1 - Relação das coordenadas geográficas (UTM) dos fragmentos amostrados 

durante o período da manhã 

Pontos de 
amostragem 

Coordenadas (UTM) 
Dia de amostragem 

18/01/2011 19/01/2011 20/01/2011 21/01/2011 

1 22K 0522135/7650837 x     x 

2 22K 0501640/7638330   x     

3 22K 0499682/7659829     x   

4 22K 0525424/7671614       x 

d) Análise de dados 

Com o intuito de verificar a suficiência amostral, foi utilizada a curva de acumulação de 

espécies, através da qual se relaciona a riqueza acumulada pelo número de listas de 

Mackinnon obtidas durante a amostragem.  

Para a análise de abundância foi utilizado o Índice de Frequência nas Listas (IFL), onde a 

abundância relativa é obtida através da divisão do número de listas de Mackinnon em que a 

espécie aparece pelo número total de listas obtidas durante as amostragens.  

O status de conservação de cada espécie foi avaliado tendo como base as listas estadual 

(Silveira et al., 2009), nacional (IBAMA, 2003) e global (IUCN, 2009) de fauna ameaçada de 

extinção. A definição de espécies endêmicas ou com distribuição restrita foi baseada no 

trabalho de Bencke e colaboradores (2006) e Lopes (2009). A sensibilidade das espécies à 

alterações ambientais, bem como o habitat preferencial utilizado pelas mesmas, foi avaliada 

de acordo com Stotz e colaboradores (1996). A nomenclatura científica, sequência 

taxonômica e nomes populares seguem as recomendações do Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos (CBRO 2010). 

B) Resultados 

a) Esforço amostral 

O presente estudo de inventário da avifauna foi realizado ao longo de quatro dias, entre 18 e 

21 de janeiro de 2011. Um total de 39 horas foram dispendidas com as atividades de 

inventário da avifauna. 

b) Suficiência amostral 

A Figura 7.3.2-1 traz a curva de suficiência amostral obtida para as amostragens realizadas 

durante o período em que o presente inventário foi realizado. Nota-se que não existe uma 

tendência à estabilização do número de espécies, demonstrando que um maior número de 

espécies provavelmente serão registradas na área de estudo com o aumento do esforço 

amostral. O fato de a curva não ter atingido uma assíntota evidencia que o presente estudo 

ainda não registrou toda a riqueza de aves dos locais de amostragem, porém é importante 

ressaltar que o presente trabalho de campo foi realizado em apenas uma estação do ano, o 

que pode não ter permitido registrar espécies migratórias, por exemplo. Apesar de a curva de 

suficiência amostral obtida não ter atingido um patamar claro, os resultados do presente 
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estudo podem ser considerados satisfatórios uma vez que seu principal objetivo é apresentar 

uma caracterização preliminar da avifauna da área amostrada e sua relação com os 

ambientes presentes, permitindo assim prever eventuais impactos de modificações 

ambientais. 

Figura 7.3.2-1 - Curva de riqueza observada e estimada de espécies de aves obtidas a partir de 

39 listas de Mackinnon. As linhas pontilhadas correspondem ao intervalo de confiança (95%). 

 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

c) Riqueza, abundância e diversidade  

Durante os trabalhos de campo foi registrado um total de 375 indivíduos pertencentes a 111 

espécies de aves. Alguns destes exemplares são apresentados no Relatório Fotográfico 

presente no Anexo 7.3-3. O total de espécies registradas corresponde a 20 ordens e 40 

famílias, o que é bastante significativo, uma vez que representa, respectivamente, 78% e 

42% do total registrado para o território nacional (CBRO, 2011). A família Tyrannidae, 

conforme esperado, foi a mais representada (n=14), já que é considerada a mais numerosa 

de todas as famílias de aves brasileiras. Entre os não-passeriformes, as famílias Columbidae 

e Accipitridae foram as mais diversas, com sete (07) e seis (06) espécies, respectivamente. A 

Figura 7.3.2-2 ilustra as famílias mais representativas em número de espécies. 
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Figura 7.3.2-2 - Contribuição das famílias de aves registradas durante a amostragem realizada. 

 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

A Tabela 7.3.2-2 traz o número de listas em que cada espécie foi registrada, seguida do seu 

Índice de Frequência nas Listas (IFL), e o histograma da Figura 7.3.2-3 mostra a abundância 

relativa das espécies expressa pelo mesmo IFL.  

Entre as espécies de maior registro, podem ser citadas o quero-quero Vanellus chilensis 

(presente em 14 listas), a rolinha-roxa Columbina talpacoti (12 listas), o tiziu Volatinia jacarina 

(12 listas), o anu-preto Crotophaga ani (11 listas) e o anu-branco Guira guira (10 listas). 

Todas estas espécies possuem como habitat preferencial os ambientes não florestais e são 

consideradas de baixa sensibilidade às alterações ambientais, podendo ser pouco exigentes 

quanto às condições ambientais. 

Entre as espécies que apresentaram o menor número de indivíduos detectados podemos 

citar o mergulhão-pequeno Tachybaptus dominicus (presente em 1 lista) e o pato-do-mato 

Cairina moschata (2 listas). Estas espécies possuem como habitat preferencial os ambientes 

aquáticos e são consideradas como moderadamente sensíveis às alterações ambientais. 

Na Figura 7.3.2-3 a coluna indicada com a espécie Bubulchus ibis inclui também as demais 

espécies registradas em apenas duas listas, enquanto na coluna indicada com a espécie 

Ardea alba estão incluídas as espécies registradas em apenas uma lista. 
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Tabela 7.3.2-2 - Relação do número de listas em que cada espécie foi registrada, seguida do 

seu Índice de Frequência nas Listas. 

Espécies Número de listas Índice de Frequência nas Listas (IFL) 

Vanellus chilensis 14 0.358974359 

Columbina talpacoti 12 0.307692308 

Volatinia jacarina 12 0.307692308 

Crotophaga ani 11 0.282051282 

Patagioenas picazuro 11 0.282051282 

Guira guira 10 0.256410256 

Megarynchus pitangua 10 0.256410256 

Ammodramus humeralis 9 0.230769231 

Caracara plancus 9 0.230769231 

Colaptes campestris 9 0.230769231 

Cyclarhis gujanensis 9 0.230769231 

Pitangus sulphuratus 9 0.230769231 

Tyrannus melancholicus 9 0.230769231 

Zenaida auriculata 9 0.230769231 

Brotogeris chiriri 8 0.205128205 

Euphonia chlorotica 7 0.179487179 

Mimus saturninus 7 0.179487179 

Cariama cristata 6 0.153846154 

Coragyps atratus 6 0.153846154 

Crypturellus tataupa 6 0.153846154 

Furnarius rufus   6 0.153846154 

Taraba major  6 0.153846154 

Amazona amazonica   5 0.128205128 

Aratinga aurea   5 0.128205128 

Aratinga leucophthalma   5 0.128205128 

Athene cunicularia   5 0.128205128 

Falco sparverius   5 0.128205128 

Xolmis velatus   5 0.128205128 

Cyanocorax chrysops   4 0.102564103 

Dendrocygna viduata   4 0.102564103 

Ictinia plumbea   4 0.102564103 

Milvago chimachima  4 0.102564103 

Passer domesticus   4 0.102564103 

Piaya cayana   4 0.102564103 

Rupornis magnirostris   4 0.102564103 

Sturnella superciliaris   4 0.102564103 

Thamnophilus doliatus  4 0.102564103 

Aratinga auricapillus  3 0.076923077 
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Espécies Número de listas Índice de Frequência nas Listas (IFL) 

Dendrocygna autumnalis   3 0.076923077 

Gubernetes yetapa   3 0.076923077 

Myiodynastes maculatus   3 0.076923077 

Pseudoleistes guirahuro   3 0.076923077 

Syrigma sibilatrix   3 0.076923077 

Tityra cayana   3 0.076923077 

Todirostrum cinereum   3 0.076923077 

Bubulcus ibis   2 0.051282051 

Cairina moschata  2 0.051282051 

Columbina squammata   2 0.051282051 

Dacnis cayana  2 0.051282051 

Dryocopus lineatus   2 0.051282051 

Elaenia flavogaster  2 0.051282051 

Falco femoralis   2 0.051282051 

Gampsonyx swainsonii   2 0.051282051 

Heterospizias meridionalis   2 0.051282051 

Hydropsalis albicollis   2 0.051282051 

Icterus cayanensis   2 0.051282051 

Lanio cucullatus   2 0.051282051 

Lepidocolaptes 
angustirostris   

2 0.051282051 

Leptotila rufaxilla   2 0.051282051 

Leptotila verreauxi  2 0.051282051 

Megascops choliba   2 0.051282051 

Mesembrinibis cayennensis  2 0.051282051 

Nemosia pileata   2 0.051282051 

Pygochelidon cyanoleuca   2 0.051282051 

Sicalis luteola   2 0.051282051 

Troglodytes musculus   2 0.051282051 

Turdus leucomelas   2 0.051282051 

Tyrannus albogularis  2 0.051282051 

Tyrannus savana   2 0.051282051 

Ardea alba   1 0.025641026 

Camptostoma obsoletum   1 0.025641026 

Chaetura meridionalis   1 0.025641026 

Chelidoptera tenebrosa  1 0.025641026 

Colaptes melanochloros   1 0.025641026 

Conirostrum speciosum   1 0.025641026 

Crotophaga major   1 0.025641026 

Crypturellus parvirostris   1 0.025641026 

Donacobius atricapilla   1 0.025641026 
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Espécies Número de listas Índice de Frequência nas Listas (IFL) 

Dysithamnus mentalis  1 0.025641026 

Elanus leucurus   1 0.025641026 

Empidonomus varius   1 0.025641026 

Eupetomena macroura   1 0.025641026 

Forpus xanthopterygius  1 0.025641026 

Herpetotheres cachinnans  1 0.025641026 

Hirundo rustica   1 0.025641026 

Jacana jacana   1 0.025641026 

Legatus leucophaius   1 0.025641026 

Lurocalis semitorquatus 1 0.025641026 

Melanerpes candidus   1 0.025641026 

Micrastur ruficollis   1 0.025641026 

Momotus momota   1 0.025641026 

Myiarchus ferox 1 0.025641026 

Myiarchus tyrannulus   1 0.025641026 

Pachyramphus validus   1 0.025641026 

Patagioenas cayennensis   1 0.025641026 

Phaethornis pretrei   1 0.025641026 

Picumnus cirratus 1 0.025641026 

Poecilotriccus latirostris  1 0.025641026 

Porzana albicollis   1 0.025641026 

Progne tapera  1 0.025641026 

Rostrhamus sociabilis  1 0.025641026 

Sporophila caerulescens   1 0.025641026 

Sporophila collaris   1 0.025641026 

Synallaxis albescens   1 0.025641026 

Tachybaptus dominicus  1 0.025641026 

Tangara sayaca 1 0.025641026 

Thamnophilus pelzelni   1 0.025641026 

Theristicus caudatus 1 0.025641026 

Tringa solitaria   1 0.025641026 

Vireo olivaceus   1 0.025641026 

Zonotrichia capensis   1 0.025641026 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 
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Figura 7.3.2-3 - Histograma contendo a abundância relativa de indivíduos registrados por espécie. 

 

Elaboracão: ARCADIS Tetraplan, 2011. 
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A Figura 7.3.2-4 relaciona a porcentagem das espécies de aves registradas durante a 

amostragem, com a sua sensibilidade a alterações ambientais. Um total de 33 espécies 

registradas nas áreas de amostragem são consideradas parcialmente sensíveis às alterações 

ambientais. As demais espécies (78) são consideradas pouco sensíveis às alterações 

ambientais. De acordo com Stotz et al. (1996), espécies altamente sensíveis a distúrbios 

ambientais podem ser usadas como bons indicadores de integridade ambiental. Nenhuma 

espécie altamente sensível foi registrada durante os trabalhos de campo.  

Figura 7.3.2-4 - Porcentagem das espécies registradas nas áreas amostradas de acordo com 

sua sensibilidade a alterações ambientais segundo Stotz et. al. (1996). 

 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

A Figura 7.3.2-5 mostra a proporção de espécies em relação aos seus hábitats preferenciais. 

Verifica-se que a avifauna das áreas amostradas é basicamente composta por espécies de 

hábitat florestal (n=57), ocorrendo em menor escala espécies de ambientes não-florestais 

(n=44) e aquáticos (n=10). 
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Figura 7.3.2-5 - Porcentagem das espécies registradas nas áreas amostradas de acordo com 

seu habitat preferencial segundo Stotz et al. (1996). 

 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Foram registradas 97 espécies que não haviam sido encontradas em estudos anteriores 

realizados na região de amostragens (e. g. Pinto, 1932, 1938, 1944; Willis e Oniki, 2003). O 

número de espécies que não haviam sido detectadas em trabalhos anteriores representa 

87% da avifauna registrada pelo presente estudo, o que evidencia a importância das 

amostragens realizadas durante o presente estudo. Deste total de espécies novas para a 

região, 52% são de espécies florestais, 47% de espécies não florestais e apenas 1% de 

espécies de ambiente aquático. Entre as aves florestais pode-se citar o inhambu-chintã 

Crypturellus tataupa, a curica Amazona amazonica, o udu-de-coroa-azul Momotus momota e 

o urubuzinho Chelidoptera tenebrosa, este último considerado espécie rara e criticamente 

ameaçada de extinção no estado de São Paulo. Entre as aves não florestais cita-se a 

curicaca Theristicus caudatus, a sanã-carijó Porzana albicollis, o joão-de-barro Furnarius 

rufus e o coleiro-do-brejo Sporophila collaris, espécie ameaçada de extinção no estado de 

São Paulo. 

Com relação à atividade reprodutiva, foi possível detectar a presença de um indivíduo juvenil 

de sovi (Ictinia plumbea), além de um ninho de periquitão-marcanã (Aratinga leucophthalma), 

ambos documentados no relatório fotográfico.  

d) Espécies endêmicas, ameaçadas ou de interesse econômico 

Nenhuma espécie registrada corresponde a endemismo ou táxon de distribuição restrita 

associada aos domínios do Cerrado ou Mata Atlântica.  

Nenhuma espécie considerada ameaçada de extinção pela lista nacional da fauna ameaçada 

(IBAMA, 2009) foi registrada durante as amostragens realizadas. Apenas uma espécie 

ameaçada segundo a lista de fauna ameaçada da União Internacional para a Conservação 
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da Natureza (IUCN, 2009) foi registrada: jandaia-de-testa-vermelha, Aratinga auricapillus, 

considerada “quase ameaçada”, categoria que engloba táxons que não que estão próximos 

de atingir os critérios de ameaça, ou provavelmente estarão ameaçados em um futuro 

próximo. 

Considerando, por sua vez, a lista de espécies ameaçadas para o Estado de São Paulo 

(Silveira et al. 2009), foram registradas 5 espécies ameaçadas de extinção: Amazona 

amazonica, Crotophaga major, Momotus momota, Chelidoptera tenebrosa e Sporophila 

collaris.  

O urubuzinho Chelidoptera tenebrosa é uma espécie considerada de ocorrência rara no 

estado de São Paulo e categorizada como “Criticamente Ameaçada”. Encontra-se ameaçada 

devido à fragmentação e destruição de seu hábitat, que é preferencialmente florestal. Seu 

registro data de 19 de janeiro, quando foram visualizados quatro indivíduos pousados em 

uma embaúba, na borda de um dos fragmentos florestais amostrados (22K 601640/7638330). 

A curica Amazona amazonica é uma espécie de distribuição restrita no estado de São Paulo 

e categorizada como “Vulnerável”. Encontra-se ameaçada devido à destruição de hábitat. 

Apesar de seu status Vulnerável, a espécie foi registrada em três dos quatro dias de 

amostragem em diferentes fragmentos e em todas as ocasiões de registro foram visualizados 

mais de dois indivíduos. Seu registro foi documentado por meio de gravação de vocalizações, 

não tendo sido possível o registro fotográfico.  

O anu-coroca Crotophaga major é uma espécie que ocorre preferencialmente em áreas de 

mata adjacentes a rios e lagos e categorizado como “Vulnerável”. Encontra-se ameaçado 

devido à destruição de hábitat. Durante o presente inventário a espécie foi registrada em uma 

única ocasião, por meio de registro visual e auditivo, sendo documentado via gravação de 

sua vocalização. O registro foi feito no dia 20 de janeiro, na borda da mata de um dos 

fragmentos florestais amostrados (22K 0499682/7659829). Tratava-se de um bando de cerca 

de dez indivíduos. 

O udu-de-coroa-azul Momotus momota é uma espécie com ocorrência restrita ao estado de 

São Paulo, com registros apenas para o extremo oeste do estado. Categorizado como 

“Vulnerável”, encontra-se ameaçado devido à destruição de hábitat. Sua ocorrência na área 

do empreendimento foi registrada auditivamente nas primeiras horas da manhã, quando sua 

vocalização pôde ser gravada de forma a documentar o registro (22K 0418374/7650649). É 

interessante ressaltar que na ocasião dos registros (dias 18 e 21 de janeiro) foram detectados 

mais de um indivíduo vocalizando simultaneamente. Na primeira ocasião, foram estimados 

cerca de cinco indivíduos, e na segunda, aproximadamente oito. 

O coleiro-do-brejo Sporophila collaris é uma espécie de papa-capim típico de áreas abertas 

alagadas, sendo encontrado geralmente próximo a taboais (Typha dominguensis). 

Categorizado como “Vulnerável”, a destruição e descaracterização do hábitat, aliados com a 

captura e o comércio ilegal, são as principais ameaças à conservação desta espécie. O 

coleiro-do-brejo foi registrado uma única vez em um dos brejos amostrados por meio de 

visualização direta, onde foi detectada a presença de um casal.  

Os representantes da família Tinamidae estão entre as aves cinegéticas brasileiras mais 

importantes e entre aquelas mais sensíveis às alterações antrópicas. Suas populações são 
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muito afetadas pela pressão de caça, inclusive mais do que pela perda de habitat, já que seu 

consumo é apreciado pelas populações tradicionais. Nas áreas de amostragem foram 

registrados dois representantes dessa família, o inhambu-chororó Crypturellus parvirostris e o 

inhambu-chintã Crypturellus tataupa. Embora o primeiro deles (inhambu-chororó) seja uma 

espécie que se beneficia do desmatamento, uma vez que habita as áreas abertas, inclusive 

plantações de cana-de-açucar e pasto, a presença destes tinamídeos em uma área pode ser 

considerada como um indicador de que a área sofre pouca pressão de caça. 

C) Discussão 

A realização da presente amostragem mostrou-se de extrema importância para 

complementação da lista das espécies da região, visto que adicionou um total de 97 espécies 

que não haviam sido registradas até o momento, totalizando 179 espécies de aves para a 

região do empreendimento.  

A compilação de estudos anteriores realizados na área do empreendimento revelou a 

ocorrência de 68 espécies que não foram detectadas durante as amostragens realizadas. 

Entre eles destacam-se os registros de duas espécies consideradas criticamente ameaçadas 

de extinção no estado de São Paulo, o araçari-de-bico-branco Pteroglossus aracari e o 

araçari-castanho Pteroglossus castanotis, este último altamente sensível a alterações 

ambientais. Igualmente sensíveis às alterações ambientais, foram registrados preteritamente 

o uru Odontophorus capueira, o chocão-carijó Hypoedaleus guttatus, o vira-folha Sclerurus 

scansor, o arapaçu-da-taoca Dendrocincla merula, o limpa-folha-ocráceo Philydor 

lichtensteini, o limpa-folha-coroado Philydor atricapillus, a araponga-do-horto Oxyruncus 

cristatus e o tiê-do-mato-grosso Habia rubica.  

Considerando que a presença de espécies sensíveis às alterações ambientais em áreas de 

mata indicam o bom estado de conservação ambiental, a ausência destas espécies no 

presente estudo pode indicar que a região sofreu significativa alteração ambiental histórica. 

Cabe ressaltar entretanto, que este levantamento representa amostragem de apenas uma 

estação do ano, e coletas futuras poderão incrementar a riqueza de dados primários 

registrados para AID do empreendimento.  

Além das espécies altamente sensíveis às alterações ambientais, é importante citar a 

presença do macuco (Tinamus solitarius) na lista pretérita da região, considerado como 

vulnerável (VU) na lista da fauna ameaçada do estado de São Paulo. Espécie de alto 

interesse cinegético sofre grande pressão de caça, principalmente em locais próximos a 

centros urbanos. A presença desta espécie é importante, pois desempenha o papel de 

dispersora de sementes, além de ser um indicador de boa qualidade de hábitat, pois vive em 

áreas preservadas e necessita de territórios extensos e com a presença de árvores frutíferas. 

Ao lado do macuco, o inhambuguaçu Crypturellus obsoletus é uma das espécies muito 

apreciadas por caçadores e também foi detectada durante estudos anteriores. Da mesma 

maneira que apontado para as espécies de alta sensibilidade, a ausência dessas espécies 

cinegéticas pode indicar um significativo grau de degradação ambiental na região. 

Entre as famílias de aves que tiveram representantes detectados exclusivamente em estudos 

anteriores, estão os Odontophoridae, Cracidae, Trogonidae, Galbulidae, Ramphastidae, 

Conopophagidae, Scleruridae, Pipridae, Cotingidae e Cardinalidae.  Os representantes das 

famílias Odontophoridae e Cracidae estão entre as aves cinegéticas brasileiras mais 

importantes, ao lado dos Tinamidae. Sua ausência reflete algum grau de degradação 
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ambiental, já que são aves de fácil detecção e sua presença não foi citada nem mesmo por 

moradores locais. Os representantes da família Cotingidae são especializados no consumo 

de frutos, sendo um importante dispersor de sementes e mantenedor de áreas florestais, 

juntamente com os Trogonidae. Sua ausência também é um importante indicador de áreas 

florestais degradadas ou em regeneração. 

Foram amostradas 14 espécies coincidentes entre os levantamentos primários e secundários. 

Dentre elas podem ser citados o quiriquiri Falco sparverius, o pica-pau-verde-barrado 

Colaptes melanochloros e a juruviara Vireo olivaceus, espécies de sensibilidade baixa às 

alterações ambientais. 

O expressivo número de espécies (97 spp.) que anteriormente não haviam sido citadas para 

a região, aliado ao fato da curva do coletor não ter se estabilizado, indica a importância do 

presente estudo e mostra a necessidade de novas amostragens de campo, de preferência 

durante a estação seca (quando a detecção das aves é facilitada devido às suas atividades 

reprodutivas) para que a avifauna seja caracterizada de forma mais satisfatória.  

D) Conclusões 

A análise da avifauna registrada na área de influência direta do empreendimento revelou que 

as áreas amostradas são importantes para a comunidade de aves, pois abrigam um número 

expressivo de aves florestais (57 spp.), além de espécies ameaçadas de extinção em nível 

estadual (Amazona amazonica, Crotophaga major, Momotus momota, Chelidoptera 

tenebrosa e Sporophila collaris). Além disso, registros de espécies parcialmente sensíveis a 

alterações ambientais (e.g. Cairina moschata, Aratinga auricapillus, Momotus momota), 

indicam boa qualidade ambiental, reforçando a importância destas áreas para a conservação 

da avifauna. O estado de qualidade ambiental também é evidenciado pela presença de 

espécies vitimadas por pressões de caça e captura para abastecimento do comércio ilegal, 

como os tinamídeos, psitacídeos e emberizídeos. 

A frequência dos registros de tinamídeos e a sua distribuição entre os locais de amostragem 

demonstram que a área ainda sofre pouca pressão de caça e que esforços devem ser feitos 

para que os fragmentos presentes na região se mantenham preservados. Por se tratarem de 

aves cinegéticas e consequentemente indicadoras com relação a impactos antrópicos, as 

espécies desta família devem ser objeto de monitoramento durante as fases do 

empreendimento. 

O registro de seis espécies de psitacídeos (incluindo a ameaçada curica Amazona 

amazonica) e duas espécies de emberizídeos (o coleiro-do-brejo Sporophila collaris e o 

coleirinho Sporophila caerulescens), frequentemente capturadas para o comércio ilegal de 

aves, evidencia a importância da área na manutenção da diversidade de aves. 

7.3.2.2. Herpetofauna 

A) Introdução 

Atualmente são conhecidas aproximadamente 6.638 espécies de anfíbios e 8.734 espécies 

de répteis no mundo (Frost, 2011, Uetz & Hallerman, 2011). No Brasil, foram registrados até o 

momento 877 anfíbios e 721 répteis (Sociedade Brasileira de Herpetologia, 2011a,b) 

representando 13% e 8% de todas as espécies mundiais, respectivamente. A Mata Atlântica 

representa o bioma brasileiro com maior diversidade de anfíbios, totalizando mais de 400 
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espécies descritas (Haddad et al. 2008). Mais de 80% destas são endêmicas deste bioma, 

que conta ainda com um grande número de espécies a serem descritas. Para os répteis, a 

estimativa é de 67 espécies de lagartos e 134 de serpentes presentes na Mata Atlântica 

(Rodrigues, 2005), um número notadamente inferior ao de anfíbios. Por outro lado, os 

recentes esforços amostrais direcionados para o bioma do Cerrado permitiram a elaboração 

de uma lista, que alcança atualmente 316 espécies, das quais 141 são anfíbios e 175 são 

répteis (Bastos, 2007). 

O Estado de São Paulo, por sua vez, apresenta registros de aproximadamente 250 espécies 

de anfíbios e 200 espécies de répteis (Araújo et al. 2009a; Rossa-Feres et al. 2008), um 

número alto que representa, respectivamente, cerca de 29% e 28% das espécies conhecidas 

para o Brasil. Embora anfíbios e répteis tenham uma taxonomia bem estruturada, seu 

conhecimento é ainda bastante incompleto no Brasil. Enquanto 80% dos trabalhos de 

inventários faunísticos de vertebrados no Brasil tratam de aves e mamíferos, a herpetofauna, 

juntamente com a ictiofauna, dividem os 20% restantes (Lewinsohn & Prado, 2002). 

A alta diversidade encontrada no estado de São Paulo pode ser atribuída à heterogeneidade 

de habitat e micro-habitas presentes na Floresta Atlântica, Cerrado e áreas de ecótono entre 

estes dois biomas. O interior do estado de São Paulo, embora apresente uma herpetofauna 

menos diversificada, é considerado uma área de grande importância para a conservação, por 

apresentar grandes áreas de transição entre estes dois biomas (Rosa-Feres et al. 2008). No 

Estado de São Paulo diversos trabalhos analisando a composição de espécies de anfíbios e 

répteis em áreas de preservação permanente indicam uma maior similaridade entre as 

fisionomias mais secas do estado, como áreas de Cerrado e Floresta Estacional, e outro 

subgrupo relacionando às áreas de florestais mais úmidas próximas ao mar (Santos et al. 

2009, Araujo et al. 2009b, Forlani et al. 2010). 

Atualmente apenas 3.457.301 hectares da superfície do estado apresentam cobertura vegetal 

natural, incluindo todas as suas fitofisionomias, o que corresponde a 13,9% do seu território 

(Kronka et al. 2005). A região ocidental do estado é, sem dúvida, a mais devastada, com 

menos de 6% de cobertura florestal, dispersa em pequenos fragmentos (Kronka et al. 2005). 

Estes índices são preocupantes uma vez que a maior ameaça às espécies é a destruição ou 

alteração do habitat por atividades agrícolas ou crescimento urbano (Rosa-Feres et al. 2008) 

Dentre as atividades agroindustriais no interior paulista, o cultivo de cana de açúcar pode ser 

considerado uma das principais. A expansão de cana de açúcar não teve uma ação direta na 

supressão de áreas de vegetação nativa, uma vez que, na maioria dos casos, ocorreu a 

substituição de outras coberturas já antropizadas (em geral pastagens e outras culturas). As 

tendências atuais parecem indicar a continuidade deste paradigma, com a expansão da 

cultura da cana, principalmente no Oeste de São Paulo, substituindo áreas de pastagens 

(Castiglioni 2004). 

Segundo Guarnieri e Jannuzzi (1992), entre os principais impactos ambientais do cultivo da 

cana-de-açúcar estão os efeitos no solo, rios e águas subterrâneas em decorrência do uso de 

agrotóxicos, emissões de poluentes pela prática corrente de queimar a cana-de-açúcar e 

empobrecimento da diversidade biológica (vegetal e animal). 

Nos Estudos de Impacto Ambiental a análise das comunidades de répteis e anfíbios é 

indispensável, já que estes grupos representam uma porção significativa da riqueza local de 
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espécies em qualquer localidade. Adicionalmente, a forte associação de determinadas 

espécies com a estrutura do hábitat no caso dos répteis e, especialmente, a necessidade de 

água de boa qualidade para reprodução dos anfíbios os tornam bons indicadores de status 

de conservação dos hábitats (Duellman & Trueb, 1994; Greene, 1997). 

O presente trabalho teve como objetivo inventariar a fauna de Anfíbios e Répteis que ocorrem 

nas áreas de influência do empreendimento, localizado no município de Valparaiso, São 

Paulo. Este estudo é composto por dados secundários levantados na literatura, coleções 

científicas e dados primários referentes à campanha de coleta de campo. 

B) Métodos 

O diagnóstico da herpetofauna (incluindo anfíbios, serpentes, lagartos, jacarés e tartarugas) 

foi realizado com base em dois tipos de dados, os registros secundários, obtidos através de 

levantamentos bibliográficos e de espécimes coletados na região depositados em coleções 

científicas; e da realização de uma viagem para coleta de dados primários na AID da Unidade 

Univalem, a partir de avistamentos, vocalizações e entrevistas realizadas no campo. O 

objetivo foi o de produzir a lista mais completa possível para a área, de forma a caracterizar 

adequadamente a herpetofauna local, e a distribuição destas no ambiente, e os possíveis 

impactos decorrentes da ampliação do empreendimento para este grupo. Também foram 

considerados o grau de ameaça e a sensibilidade das espécies registradas. 

a) Área de Estudo 

A vegetação nativa na região de Valparaiso, no interior do Estado de São Paulo, é 

atualmente restrita aos reduzidos fragmentos de mata Estacional Semidecidual com 

influencia de Cerrado. Estes poucos fragmentos se encontram em sua maioria isolados, 

devido às extensas áreas cultivadas. Dentre os ambientes presentes na área, deu-se maior 

importância a fragmentos de grande porte e que apresentassem recursos aquáticos, para 

aumentar as chances do encontro de representantes da herpetofauna, conforme Relatório 

fotográfico apresentado no Anexo 7.3-4. 

Estudos sobre a herpetofauna da região são escassos em relação à determinação da 

composição de espécies e alterações em curto, médio e longo prazo. Apenas a publicação de 

Bernarde & Kokubum (1999) foi encontrada para a região da AID. 

b) Desenho Amostral 

Dentro da AID foram selecionados seis fragmentos (pontos de amostragem 1 a 6) para a 

realização do inventário de campo conforme apresentado na Tabela 7.3.2-3. Estes 

fragmentos foram previamente selecionados através de análises de mapas e imagens de 

satélites. Cada ponto foi amostrado apenas uma vez durante o dia (reconhecimento) e outra 

durante a noite (período mais ativo para a herpetofauna). Outros cinco pontos de 

amostragem (7 a 11) representam pontos esporádicos, ou seja, que tiveram registros de 

espécies durante os deslocamentos entre os pontos pré-estabelecidos (estes não tiveram 

cálculo de tempo). No total foram computadas 8 horas de busca noturnas nos sítios pré-

estabelecidos e 15 horas de buscas diurnas nas estradas e reconhecimento dos sitos 

amostrais, totalizando um esforço amostral de 23 horas. Estes pontos de amostragem são 

localizados no mapa de uso do solo apresentado no Anexo 7.4-2 e estão representados de 

forma resumida também no Mapa 7.1.4-1 do caderno de mapas.  
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Tabela 7.3.2-3 – Pontos amostrados na AID e suas respectivas coordenadas em UTM 

Ponto Amostral 
Coordenadas geográficas 

UTM 22K 

1 522164 / 7650944 

2 536379 / 7639942 

3 505645 / 7640536 

4 507113 / 7654646 

5 500057 / 7659659 

6 520660 / 7670222 

7 530208 / 7640354 

8 531287 / 7668381 

9 504456 / 7655586 

10 495732 / 7658518 

11 513357 / 7652715 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

c) Coleta de Dados 

Dados Secundários 

A partir do levantamento de dados secundários foi apresentada uma lista referente à 

herpetofauna com ocorrência registrada para os municípios de Bento de Abreu, Florida 

Paulista, Lavínia, Rubiácea e Valparaiso. Foram utilizados os bancos de dados das seguintes 

coleções herpetológicas: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), 

Instituto Butantan, São Paulo (IBH) e Coleção de Herpetofauna do Museu de Zoologia da 

Universidade Estadual de Londrina (MZUEL).  Devido às bases de dados destas coleções 

serem antigas e em alguns casos não atualizadas, alguns registros não foram considerados 

por apresentar taxonomia duvidosa ou incoerente com a distribuição atual da espécie.  

Apenas um trabalho publicado foi utilizado na produção da lista de provável ocorrência 

Bernarde & Kokubum, 1999, realizado no município de Guararapes. 

Dados Primários 

Para complementar as informações obtidas a partir dos dados secundários, foi realizado 

levantamento de campo entre os dias 17 e 21 de janeiro de 2011. Durante esta viagem 

procurou-se amostrar diferentes sítios utilizados pela herpetofauna, dentro da AID, com o 

intuito de se obter uma lista de dados primários que represente os diferentes ambientes 

presentes no local. A área de estudo apresenta predomínio de formações do bioma Mata 

Atlântica seca, ou Florestas Estacionais Semideciduais, com influência do Cerrado.  

O método de levantamento consistiu em buscas visuais e auditivas no período diurno, 

crepuscular e noturno, em diferentes pontos amostrais (Tabela 7.3.2-3), com o intuito de 

localizar a herpetofauna em atividade. As amostragens diurnas ocorreram entre as 9h e às 

12h, e as amostragens noturnas a partir das 19h. Foram vistoriados também troncos podres, 
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pedras, cascas de árvores, e outros micro-hábitats utilizados por esses animais. Durante as 

buscas noturnas foram utilizadas lanternas para possibilitar a visualização dos animais.  

Devido ao caráter de especificidade da vocalização dos anuros, foi possível registrar e 

identificar vários espécimes (Heyer et al. 1994). Durante a busca ativa dos animais, 

vocalizações de alguns anuros foram gravadas. As gravações foram posteriormente 

comparadas com arquivos sonoros pré-existentes, ou com publicações de cantos e CDs 

confeccionados por pesquisadores da área, com a finalidade de auxiliar nas identificações. 

d) Análise de dados 

A classificação do status de conservação das espécies encontradas foi embasada nas Listas 

oficiais de espécies ameaçadas da fauna ameaçada de extinção no Estado de São Paulo 

(Bressan et al. 2009) e Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção (MMA, 

2008). 

O padrão de distribuição da herpetofauna registrada em relação ao endemismo e ocorrência 

nos diferentes biomas do estado de São Paulo (Cerrado e Mata Atlântica) foi categorizado de 

acordo com livros e textos científicos (Araujo et al. 2009; Rosa-Feres et al. 2008; Zaher et al. 

2011). 

De modo a estimar a eficiência da amostragem, uma curva de acumulação de espécies com 

1000 aleatorizações foi elaborada através do programa EstimateS 8.2 (Colwell, 2009). 

A partir dos dados primários as espécies foram avaliadas quanto a sua freqüência entre os 

pontos amostrais. Aquelas consideradas mais freqüentes e/ou comuns para a área 

apresentaram o maior número de registros entre os pontos amostrais. 

C) Resultados 

a) Esforço Amostral 

Durante os trabalhos de campo foram amostrados diferentes sítios potenciais para a 

herpetofauna durante cinco dias consecutivos. Durante quatro dias ocorreram amostragens 

no período noturno e diurno e no último dia apenas amostragem diurna. Alguns registros 

foram realizados esporadicamente nas estradas através de observações visuais e auditivas. 

b) Suficiência Amostral 

A análise da curva do coletor apresentada na Figura 7.3.2-6 permite verificar se o número de 

espécies registradas está próximo do real. A sub-amostragem da área de estudo é inferida 

pois a curva de acúmulo de espécies não atinge o platô de estabilização, indicando que 

novas espécies podem ser adicionadas à lista se um maior tempo de amostragem for 

empregado na área estudada. 
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Figura 7.3.2-6 – Curva de acúmulo de espécies observadas, e curvas de estimadores de riqueza 

para os cinco dias de amostragem da Herpetofauna da AID do empreendimento. 

 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Através de analises de estimadores de riqueza utilizados na Figura 7.3.2-6, estima-se que até 

sete espécies (Jacknife I: 26,2 ± 2.65; Bootstrap: 22,2± 2,66) poderiam ser acrescentadas ao 

total de 19 espécies registradas.  

Embora a curva de acúmulo de espécies não alcance o platô de estabilização, os resultados 

obtidos no campo são satisfatórios, pelo registro de 19 espécies. Destas, quatro não estão 

presentes nos dados secundários, conforme apresentado na lista de espécies registradas 

para AID no Anexo 7.3-5. A 
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Tabela 7.3.2-4 sumariza os dados encontrados. A riqueza obtida pelos dados primários, 

apesar de inferior a trabalhos publicados para o interior paulista, é complementada pelos 

dados secundários e se equipara às listas presentes em regiões próximas (Bernarde & 

Kokubun, 1999; Toledo et al. 2003; Brasileiro et al. 2005; Bertoluci et al. 2007; Zina et al. 

2007; Sawaya et al. 2008; Thomé, 2006; Araujo et al. 2009b, Santos et al. 2009; Brassaloti et 

al. 2010). 

c) Riqueza, frequência e diversidade 

Através de dados secundários obtidos em literatura, coleções científicas e o levantamento de 

dados primários na AID foram listados 65 espécies com ocorrência para a região do 

empreendimento. Os anfíbios foram o grupo mais diverso, representando 42% das espécies, 

seguidos das serpentes com 40%, lagartos com 11%, anfisbenas com 6%, e tartarugas com 

1% do total de espécies encontradas. No Anexo 7.3-5 encontra-se a tabela de espécies da 

herpetofauna registrada, indicando o tipo de registro, a fonte de dados e o status de 

conservação.  

Todas as 27 espécies de anfíbios registradas pertencem à ordem Anura, não tendo sido 

registrado nenhum representante das ordens Gymnophiona e Caudata. As espécies de 

anfíbios registrados para a região de Valparaiso estão distribuídas em 5 famílias: Bufonidae 

(1), Hylidae (12), Leiuperidae (4), Leptodactylidae (8), Microhylidae (2).  

Para os répteis foram registradas 13 famílias pertencentes às ordens Testudines e Squamata. 

Os Squamata compreendem três grupos taxonômicos: as serpentes, os lagartos ou 

“Lacertília” e as Anfisbenas. As serpentes formam o grupo mais diverso, com o registro de 26 

espécies distribuídas em 4 famílias: Boidae (1), Colubridae (5), Dipsadidae (17) e Viperidae 

(3). Os lagartos foram representados por 7 espécies distribuídas em 5 famílias: Anguidae (1), 

Gekkonidae (1), Polychrotidae (1), Scincidae (1), Teiidae (2) e Tropiduridae (1). As 4 espécies 

de anfisbenas pertencem a família Amphisbaenidae. A ordem Testudines, popularmente 

conhecidas como tartarugas, foi representadas pela família Chelidae (1). 
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Figura 7.3.2-7 – Proporção dos grupos da herpetofauna registrados para a AID 

 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Do total de espécies registradas apenas 6% (4 spp.) foram amostradas exclusivamente pelos 

dados primários, 69% (45 spp.) exclusivamente através dos dados secundários e 25% (16 

spp.) foram registradas por ambos os métodos. Os répteis, em especial as serpentes, são 

relativamente difíceis de serem amostrados, pois ocorrem normalmente em baixas 

densidades e muitos apresentam hábitos secretivos (Sazima & Haddad, 1992).  
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Tabela 7.3.2-4 - Riqueza obtida para os grupos da Herpetofauna, através dos dados primários, 

secundários e a combinação dos dois métodos para a região de Valparaiso, SP 

Grupo Dados Primários Dados Secundários Riqueza Total 

Anfíbios 16 24 27 

Serpentes 1 26 26 

Anfisbenas - 4 4 

Lagartos 2 6 7 

Tartarugas - 1 1 

TOTAL 19 61 65 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

A partir do levantamento realizado em campo foi possível avaliar quais espécies de anfíbios 

foram as mais frequentes, ou seja, registras em um maior número de pontos. Dentre as 16 

espécies de anfíbios registradas em campo, três espécies foram consideradas as mais 

frequentes, Dendropsophus minutus, Physallaemus cuvieri e Leptodactylus fuscus, presentes 

em quatro pontos amostrais (Tabela 7.3.2-5). A rã Eupemphix nattereri representa o segundo 

grupo mais frequente, registrada em três pontos. Seis espécies foram pouco frequentes, 

registradas em apenas dois sítios amostrais: Rhinella schneideri, Dendropsophus nanus, 

Scinax fuscovarius, Scinax similis, Physalaemus marmoratus e Elachistocleis bicolor. Com 

apenas um único registro, seis espécies foram consideradas as menos frequentes, Hypsiboas 

albopunctatus, Leptodactylus furnarius, Leptodactylus jolyi, Leptodactylus latrans, 

Leptodactylus mystacinus, Leptodactylus podicipinus. 

Devido ao baixo índice de encontro para os répteis, não foi possível avaliar a frequência de 

encontro para esse grupo. 

Tabela 7.3.2-5 – Espécies registradas pelos dados primários, método de registro e o ponto 

amostral, na região de Valparaiso, SP 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE MÉTODO 
PONTO 
HERP 

Anfíbios Bufonidae Rhinella schneideri A 10,11 

Anfíbios Hylidae Dendropsophus minutus A,V 1,5,4,9 

Anfíbios Hylidae Dendropsophus nanus V 1,5 

Anfíbios Hylidae Hypsiboas albopunctatus A 1 

Anfíbios Hylidae Scinax fuscovarius A,V 4,5 

Anfíbios Hylidae Scinax similis V 1,5 

Anfíbios Leiuperidae Eupemphix nattereri A,V 1,3,5 

Anfíbios Leiuperidae Physalaemus marmoratus V 1,5 

Anfíbios Leiuperidae Physallaemus cuvieri V 1,2,4,5 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus furnarius V 1 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus fuscus A,V 1,4,5,9 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus jolyi V 4 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus latrans A 4 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus mystacinus V 1 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus podicipinus V 5 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE MÉTODO 
PONTO 
HERP 

Anfíbios Microhylidae Elachistocleis bicolor A,V 1,5 

Lacertilia Teiidae Tupinambis merianae A,E 4,7 

Lacertilia Tropiduridae Tropidurus torquatus A 4,8 

"Serpentes" Viperidae Crotalus durissus E 4 

Método do registro: A- avistamento; E – entrevista; V – vocalização 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Dentre as 65 espécies registradas, apenas 4,62% (3 spp.) podem ser consideradas restritas a 

formações florestais, 9,23% (6 spp.) são restritas ao Cerrado e a grande maioria 86,15% (56 

spp.) ocorrem em áreas de transição ou em ambas as formações, conforme apresentado na 

listagem do Anexo 7.3-5.  

d) Espécies endêmicas, ameaçadas ou de interesse econômico 

Nenhuma das espécies registrada para a região do empreendimento está presente nas listas 

oficiais de espécies ameaçadas de extinção do Brasil (MMA, 2008) e do estado de São Paulo 

(Bressan et al. 2009). A ausência de espécies ameaçadas se deve ao padrão das espécies 

encontradas, que de modo geral apresentam ampla distribuição, ocorrendo em mais de um 

bioma e em diferentes estados do Brasil.  

A única espécie exótica encontrada para a área estudada foi a lagartixa de parede 

Hemidactylus mabouia. Consta terem sido os imigrantes que a trouxeram no século XVII do 

sul da Europa e Norte da África (Lema, 2002). Hoje pode ser encontrada em toda área 

costeira do sul do Brasil até as Guianas, na Bacia Amazônica até o Equador e Peru (Ávila-

Pires, 1995). Segundo Vanzolini (1978 e 1980), H. mabouia tem distribuição continental na 

América do Sul, sugerindo que esse padrão de ocorrência pode ter sido facilitado pelo fato da 

espécie viver em áreas abertas e de clima seco, o que explica a grande distribuição no Brasil 

Central, que é coberto por Cerrado. A ocorrência constante em áreas antrópicas e 

periantrópicas é muito comum, principalmente em edificações humanas. Esta condição 

também mostra o quão generalista é a espécie, sendo encontrada até em grandes cidades 

como São Paulo (Benesi, 2007). 

D) Discussão 

A herpetofauna encontrada na região de Valparaiso, mas especificamente na AID da 

ampliação da Unidade Univalem, segue o padrão para outras áreas do interior do estado de 

São Paulo. Sua posição geográfica no ecótono entre Cerrado e Mata Atlântica possibilita um 

intercâmbio de espécies entre essas duas formações. Espécies como os anfíbios Rhinella 

schneideri, Leptodactylus furnarius, L. labirinthycus, Hypsiboas albopunctatus, 

Dendropsophus elianeae, Scinax similis, Eupemphix nattereri, Physalaemus marmoratus, 

Pseudopaludicola falcipes, Leptodactylus podicipinus e Dermatonotus muellerii, e as 

serpentes Epicrates crassus, Crotalus durissus, Bothrops moojeni, Mastigodryas bifossatus e 

Liotyphlops ternetzii são alguns representantes da fauna de influência e típica do Cerrado. Já 

as espécies de anfíbios Scinax perereca, Leptodactylus mystaceus, a anfisbena 

Amphisbaena microcephalum, e as serpentes Bothrops jararaca e Erythrolamprus aesculapii 

são representantes associados à Mata Atlântica do Sudeste. 

A região de Valparaiso era originalmente coberta por Floresta Estacional Semidecídua e 

Cerrado, porém anos de expansão agrícola e pecuária transformaram-na em uma paisagem 
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degradada e com poucos fragmentos de grande porte conectados (Bernardes & Kokubum, 

1999). Esta alteração da paisagem resulta no predomínio de espécies mais generalistas que 

se adaptam melhor a alterações ambientais.  

No estado de São Paulo a fauna de anfíbios e répteis pode ser dividida em dois subgrupos: o 

primeiro corresponde às áreas mais próximas ao litoral, no domínio da Floresta Ombrófila 

(Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Bocaina) onde o clima é mais úmido. O 

segundo agrupa espécies de áreas com formação vegetal aberta e/ou mais secas, Floresta 

Estacional e Cerrado, que ocorrem no Planalto Ocidental do interior do estado, onde o clima 

é caracterizado por uma estação seca bem marcada (Santos et al. 2009, Araujo et al. 2009b 

Forlani et al. 2010). A região do presente estudo, se enquadrada no segundo grupo, por 

apresentar uma herpetofauna com predomínio de espécies típicas de ambientes abertos e 

bordas de mata. 

Com uma herpetofauna composta de 27 anfíbios e 38 répteis, a região de Valparaiso pode 

ser considerada de elevada riqueza em comparação com outros estudos realizados no 

interior paulista (Bernarde & Kokubun, 1999; Toledo et al. 2003; Brasileiro et al. 2005; 

Bertoluci et al. 2007; Zina et al. 2007; Sawaya et al. 2008; Thomé, 2006; Araujo et al. 2009b, 

Santos et al. 2009; Brassaloti et al. 2010). Em relação aos anfíbios, algumas localidades 

registram valores de riqueza similares a área analisada neste estudo (E.E. Itirapina: 28 spp.; 

E.E. Caetetus: 34 spp; Guararapes: 26 spp., E.E. Assis: 23 spp.). Já dentre os répteis, a 

única área amostrada no interior paulista é a Estação Ecológica de Itirapina (Sawaya et al. 

2008; Thomé, 2006), que registra 36 espécies (nove a mais que este estudo), e 

aproximadamente o dobro de espécies de lagartos (~12spp.). A grande diversidade 

encontrada para esta região pode ser atribuída à realização de um inventário no município de 

Guararapes (Bernarde & Kokubun, 1999) e aos registros presentes nas coleções 

herpetológicas do Instituto Butantan e Coleção de Herpetofauna do Museu de Zoologia da 

Universidade Estadual de Londrina.  

Cabe ressaltar que a maioria dos trabalhos para o interior do estado utilizados para as 

comparações foram realizados em Unidades de Conservação (Brasileiro et al. 2005; Bertoluci 

et al. 2007; Sawaya et al. 2008; Thomé, 2006; Araujo et al. 2009b, Santos et al. 2009; 

Brassaloti et al. 2010), evidenciando o potencial para manutenção da biodiversidade desta 

região, que não apresenta áreas protegidas por unidades de conservação. 

Mesmo que a herpetofauna da região de Valparaiso tenha o predomínio de espécies 

generalistas e maior plasticidade ambiental, estudos recentes no interior do estado de São 

Paulo (Silva & Rossa-Feres, 2007) demonstram uma relação direta de maior riqueza da 

herpetofauna com a presença de fragmentos de florestas. Esta dependência de áreas 

florestais, mesmo para espécies que ocorrem em áreas abertas, está associada à 

necessidade de refúgios mais úmidos e protegidos durante o período de estiagem rigorosos, 

típicos desta região. Assim, a conservação de espécies de áreas abertas também depende 

da preservação da heterogeneidade da paisagem regional e da manutenção de áreas de vida 

mínimas para essas espécies (Rossa-Feres et al, 2008). 
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7.3.2.3. Ictiofauna 

A) Introdução 

Dentre as 54.711 espécies de vertebrados, os peixes constituem o maior grupo, com 51% do 

total de espécies válidas (Nelson, 2006).  

Particularmente na região tropical, caracteristicamente mais diversificada e com interações 

mais complexas quando comparada às zonas temperadas, a fauna de peixes segue esta 

mesma regra, apresentando grande diversidade tanto em termos de famílias quanto de 

habitats em que ocorrem (Lowe-McConnell, 1999). De modo geral, a ictiofauna dos 

ecossistemas de águas doces neotropicais encontra-se ainda subestimada em 4.475 

espécies, podendo chegar a mais de 6.000 com a inclusão de novas espécies ainda não 

descritas, incluindo aquelas que ocupam vastos sistemas de rios e lagos tropicais, 

especialmente pequenos riachos e nascentes (Langeani et al., 2007).  

Todavia, ao longo do tempo, em decorrência do crescimento populacional e desenvolvimento 

econômico das regiões adjacentes às bacias hidrográficas, em particular nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil (Agostinho et al., 2007), os rios vêm sofrendo modificações marcantes nas 

condições da biota aquática e na qualidade das águas (Tundisi et al., 2008).  

Neste contexto, o grupo dos peixes é um dos mais afetados por alterações na qualidade das 

águas, pois esses animais são submetidos de forma abrupta aos novos processos 

limnológicos vigentes no ambiente, bem como pela perda de habitats e formação de outros 

(como lagoas marginais, remansos, poções e corredeiras), o que pode provocar alterações 

profundas na ictiofauna local, geralmente com perda da biodiversidade (Agostinho et al., 

2007). 

Desta forma, o estudo e monitoramento da ictiofauna permitem conhecer diferentes aspectos 

biológicos dos peixes e ajudam a compreender como as diferentes comunidades de peixes 

respondem às alterações causadas pela construção de empreendimentos, bem como 

permitem definir medidas e programas de manejo e estratégias de conservação para 

minimizar os impactos sobre tais comunidades.  

A fragmentação ambiental assume importância econômica quando deprime os estoques 

pesqueiros das espécies-chave (peixes “nobres”) de grupos funcionais nas diferentes 

modalidades de pesca (Oyakawa et al., 2009).  

O presente estudo apresenta uma caracterização da ictiofauna existente na área de 
influência direta – AID da Univalem, visando subsidiar a avaliação de eventuais impactos 
decorrentes da ampliação prevista. 

B) Métodos 

a) Área de estudo 

A AID do empreendimento em questão abrange territórios dos municípios: Valparaiso, 

Guararapes, Rubiácea, Bento de Abreu, Lavínia e Flórida Paulista, onde toda a área 

destinada ao plantio de cana-de-açúcar originalmente fazia parte dos biomas Cerrado e Mata 

Atlântica, mais especificamente composto de florestas Estacionais semideciduais. A AID já 

possui características de intensa degradação ambiental, sendo possível observar através de 

imagens de satélite uma paisagem explorada pela agricultura. A vegetação nativa só é 
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encontrada próximo aos rios e córregos devido à manutenção das Áreas de Preservação 

Permanentes previstas no Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65). 

A AID do empreendimento está inserida nas Unidades de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos – UGRHI 19, do baixo rio Tietê, e 20, do rio Aguapeí. 

A UGRHI 19 – bacia do Baixo Tietê possui área de 15.588 km² e tem suas nascentes no 

estado de São Paulo, no município de Salesópolis, a 1.120 metros de altitude, dentro dos 

limites da Serra do Mar atravessando praticamente todo o estado até desembocar no rio 

Paraná percorrendo 1.150Km. É composta por 42 municípios e abriga aproximadamente 2% 

da população paulista com 752.698 habitantes (CETESB, 2008).  

A bacia é definida, basicamente, pelas bacias hidrográficas de vários ribeirões afluentes ao 

denominado Baixo Tietê, que vai desde a barragem da UHE Mário Lopes Leão (Promissão) 

até à sua foz no reservatório de Jupiá (da UHE Souza Dias) no rio Paraná. Nesse trecho do 

rio Tietê, estão implantados os reservatórios das UHEs de Nova Avanhandava e Três Irmãos 

(Figura 7.3.2-8). O canal de Pereira Barreto interliga este último reservatório com o de Ilha 

Solteira no rio Paraná. Em toda a região apenas 4% da área possui cobertura vegetal nativa 

composta por Floresta Estacional Semidecídua e Cerrado (CETESB, 2008). 

No tocante a qualidade da água, a UGRHI 19 apresenta 77% de esgoto tratado, e os corpos 

d’água obtiveram resultados enquadrados como BOM e ÓTIMO segundo medições 

realizadas (CETESB, 2008), à exceção do ribeirão dos Patos.   

Apesar do empenho de pesquisadores para conhecer a ictiofauna na bacia do Tietê, esta 

ainda é pouco conhecida, e muitas espécies podem estar correndo sério risco de extinção 

antes menos de serem descritas, principalmente, aquelas presentes nos pequenos corpos 

d’água como os riachos e rios de menor porte (Agostinho et al.,2007).  

Já a UGRHI 20 – Aguapeí é composta por 32 municípios, abriga 1% da população paulista 

com 364.862 habitantes (CETESB, 2008). Os principais rios e reservatórios desta unidade 

são os Rios Aguapeí, Paraná, Feio ou Tibiriçás, Caingangue, Ribeirões Aguapeí-Mirim, Feio 

ou Lajeado, Iacri, Sapé e Claro, onde 4,8% de todo o terrítério desta bacia é composta por 

vegetação nativa pertencentes aos Biomas Mata Atlântica (Floresta Estacional Semidecídua) 

e Cerrado (CETESB, 2008). 

Mesmo com 85% do esgoto gerado tratado, esta UGRHI enfrenta problemas sérios de 

poluição de cursos d’água, principalmente próximo ao município de Marília com medições 

que caracterizam a situação das águas superficiais como RUINS ou PÉSSIMAS (CETESB, 

2008). 

O rio Aguapeí (ou Feio), principal corpo d’água dessa UGRHI, percorre aproximadamente 

300km em paralelo ao rio Tietê e tem a qualidade de suas águas avaliada pelo 

monitoramento de três pontos  localizados em Guarantã, Santópolis do Aguapeí, a jusante da 

confluência do Tibiriçá e em Junqueirópolis. Em relação aos três pontos, todos apresentaram 

qualidade BOA ao longo de todo o ano (CETESB, 2008). 
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Figura 7.3.2-8 - rio Tietê divido em Bacias Hidrográficas. 

 

1: Alto Tietê, 2 – Médio Tietê, 3: Piracicaba/Jundiaí, 4: Tietê/Jacaré, 5: Tietê/Batalha e 6: Baixo Tietê. 

Fonte: Núcleo União Pró-Tietê (2011). 

b) Desenho amostral e coleta de dados primários 

Para a expansão da Unidade Univalem foi realizado o diagnóstico da ictiofauna com dados 

primários na AID do empreendimento. A campanha foi realizada entre os dias 21 e 25 de 

julho de 2011, todos com coleta de dados. Os métodos de coleta foram diversificados de 

acordo com as características do local, visando amostragem qualitativa e quantitativa nos 

pontos de coleta, conforme apresentado no item a seguir. 

As amostras foram efetuadas em 5 (cinco) pontos localizados na AID do empreendimento 

conforme apresentado na Tabela 7.3.2-6, e no Mapa 7.1.4-1 do caderno de mapas.  

Tabela 7.3.2-6 - Pontos de Coleta de Ictiofauna. 

Nome do rio 
Coordenadas UTM 
(SAD 69, Fuso 22S) 

Ambiente 
Vegetação 
marginal 

ribeirão Jacaré 512351 / 7662620 Lótico/lentico mata ripária 

ribeirão Azul 529120 / 7657889 Lótico/lentico mata ripária 

ribeirão Sapé 505591 / 7639391 Lotico/lêntico mata ripária 

ribeirão Quinze de Janeiro 493754 / 7651103 Lótico/lentico mata ripária 

córrego Barra Grande 531006 / 7644905 Lótico/lentico mata ripária 

 

Com o objetivo de amostrar a ictiofauna, com diferentes tamanhos e espécies, foi utilizado 

simultaneamente um conjunto de 6 redes de espera com diferentes malhas (1, 3, 5, 6, 8 e 10 

cm), e dimensões de 5 metros de comprimento e 1 metro de altura. Estas foram colocadas 

em posição vertical à coluna d’água durante aproximadamente 24 horas, com coleta dos 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA-  Univalem 

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 111 

espécimes ao final do dia e ao amanhecer. Após a visita matinal, as redes foram transferidas 

de ponto de coleta e essa mesma rotina ocorreu nos 5 (cinco) pontos de amostragem. 

Para a captura de exemplares nas margens, nos locais onde foi possível o deslocamento 

pelo leito do rio (trechos rasos) sondando a vegetação marginal, foram utilizadas peneiras de 

aproximadamente meio metro quadrado com malhagem de 5 mm. Em cada ponto realizou-se 

o peneiramento durante 3 horas, divididas em uma hora pela manhã, uma ao meio dia e uma 

no período da tarde.   

Cada unidade de esforço amostral foi complementada com a utilização de dois covos de 

acrílico com 45 cm de comprimento e malha de 3 mm, iscados com ração animal, operando 

por um período aproximado de 12 horas durante uma noite, visando contemplar eventuais 

alterações na atividade da ictiofauna (e.g., Mattox & Cunningham, 2010). 

Todos os espécimes capturados e identificados no momento da captura foram fotografados e 

soltos, e apenas aqueles que não puderem ser identificados adequadamente foram fixados 

em solução diluída de formol a 4%. Preliminarmente à fixação, os espécimes foram 

anestesiados com solução de benzocaína. Posteriormente, o material foi identificado e 

depositado no Instituto de Pesca, cuja carta de aceite é apresentada no Anexo II.  

As espécies foram consideradas abundantes quando encontradas em mais de 75% das 

amostragens (FO%>75%), frequentes quando encontradas em mais de 50% das 

amostragens (50%<FO<75%), pouco frequentes quando 25%<FO%<50% e raras quando 

FO<25%.   

A análise da riqueza de espécies foi efetuada através do programa EstimateS 8.2 (Cowell, 

2009). O índice de riqueza foi obtido comparando-se os estimadores Jackknife 1 e MAO TAU, 

ambos calculados pelo EstimateS. Os índices de diversidade de cada região estudada foram 

calculados empregando-se a fórmula de Shannon-Wiener (Marrguram, 1988; Zar, 1999). 

Cada espécie capturada foi descrita da forma mais sucinta e precisa possível em termos de 

suas particularidades ecológicas. Foram avaliados os seguintes quesitos: (i) espécies 

ameaçadas e protegidas por legislação federal (MMA, 2008) e estadual (Decreto Estadual no. 

56.031/2010), além de classificação na lista da IUCN (2011); (ii) espécies endêmicas; (iii) 

espécies de interesse econômico; (iv) espécies indicadoras de qualidade ambiental; (v) 

espécies exóticas e seu possível impacto para a bacia hidrográfica; e, (vi) espécies 

migratórias. 

 

C) Resultados 

 

Dados Secundários 

Na bibliografia especializada consultada (Paes, 2006; Vidotto & Carvalho, 2007; Paes, 2010), 

foram encontradas 31 espécies de peixes (Tabela 7.3.2-7), das quais 12 espécies (38,7% do 

total) pertencem à família Characidae; 3 espécies (9,7%) pertencem a cada uma das famílias 

Heptapteridae, Loricariidae e Poeciliidae; 2 espécies (6,5%) constituintes das famílias 
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Callichthyidae e Cichlidae; e apenas uma espécie (3,2%) pertencente a cada uma das 

famílias Crenuchidae, Curimatidae, Erythrinidae, Lebiasinidae, Gymnotidae e Sternopygidae. 

Todas são classificadas como espécies de menor risco de extinção em nível federal e 

estadual segundo a lista do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 

(MMA, 2008) e da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo – Vertebrados 

(SMA, 2010). A  Tabela 7.3.2-7 foi elaborada a partir dos estudos realizados na região do 

baixo Tietê por Paes (2006; 2010) e Vidotto & Carvalho (2007), além dos dados disponíveis 

em http://splink.cria.org.br. 

Tabela 7.3.2-7 - Lista de peixes provenientes de dados secundários existentes (Paes, 2006 e 

2010; e Vidotto & Carvalho, 2007) para a AID da Univalem. 

Ordem/Família/espécie Nome popular St-SP St-BR 

Characiformes 

Characidae 

Aphyocharax dentatus Tetra LC   

Astyanax altiparanae Lambari LC   

Astyanax fasciatus Lambari LC   

Hemigrammus marginatus Tetra LC   

Hyphessobrycon anisitsi Tetra LC   

Hyphessobrycon eques Tetra LC   

Knodus moenkhausii Lambarizinho LC   

Moenkhausia sanctaefilomenae Tetra-olho-de-fogo LC   

Oligosarcus pintoi Peixe-cachorro LC   

Piabina argentea Piaba LC   

Roeboides descalvadensis Saicanga     

Serrapinnus notomelas Pequira LC   

Crenuchidae 

Characidium zebra Mocinha LC   

Curimatidae 

Steindachnerina insculpta Saguiri-do rabo-amarelo LC   

Erythrinidae 

Hoplias malabaricus Traíra LC   

Lebiasinidae 

Pyrrhulina australis Lambarizinho Canivete LC   

Cyprinodontiformes 

Poeciliidae 

Pamphorichthys hollandi Barrigudinho LC   

Phalloceros caudimaculatus Barrigudinho     

Poecilia reticulata* Lebiste     

Gymnotiformes 

Gymnotidae 

Gymnotus carapo Carapó LC   

Sternopygidae 

Eigenmannia virescens Ituí LC   

Perciformes 

Cichlidae 

Cichlasoma paranaense Cará-do-Paraná LC   

Crenicichla britskii Joaninha LC   

Siluriformes 
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Ordem/Família/espécie Nome popular St-SP St-BR 

Callichthyidae 

Corydoras aeneus Coridora véu de noiva LC   

Hoplosternum littorale Tamoatá     

Heptapteridae 

Imparfinis schubarti Mandinzinho LC   

Pimelodella avanhandavae Mandi LC   

Rhamdia quelen Jundiá LC   

Loricariidae       

Hisonotus insperatus Cascudo LC   

Hypostomus ancistroides Cascudo LC   

Hypostomus nigromaculatus Cascudo LC   

Legenda:  

St-SP: Status de conservação para o Estado de São Paulo (SMA, 2010): LC - de menor risco. 

St-BR: Status de conservação para o Brasil (MMA, 2008) 

* Espécie exótica  

 

Dados Primários 

a) Composição faunística. 

Apenas duas ordens foram encontradas: Siluriformes, representada pela família Loricariidae, 

e Characiformes, representada pelas famílias Characidae, Parodontidae e Erythrinidae, 

totalizando 33 indivíduos (Tabela 7.3.2-8). 

Os pontos de amostragem selecionados para monitoramento e o relatório fotográfico das 

espécies amostradas na presente campanha podem ser visualizados no Anexo III. 
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Tabela 7.3.2-8 - Espécies encontradas na AID da Usina Univalem. 

Táxon Nome Popular 
Ponto de 

amostragem 

Status de Conservação 
Habitat 

Frequência de 
ocorrência nas 

amostras IUCN (2011) SP (2010) Brasil (MMA, 2008) 

Characiformes 

Characidae 

Astyanax altiparanae  Lambari do rabo amarelo 4,5 - LC - Lótico, lêntico  50% 

Astyanax fasciatus Lambari do rabo vermelho 2,4 - LC - Lótico, lêntico  50% 

Erythrinidae 

Hoplias malabaricus Traíra 5 - LC - Lótico, lêntico  25% 

Parodontidae 

Parodon sp Piauzinho/ canivete 2,5 - LC - Lótico, lêntico  50% 

Siluriformes 

Loricariidae 

Hypostomus  sp1 Cascudo 2,3 - LC - Lótico, lêntico  50% 

Hypostomus  sp2 Cascudo 2 - LC  - Lótico, lêntico  25% 

Hypostomus  sp3 Cascudo 5 - LC  - Lótico, lêntico  25% 

Heptapteridae 

Rhamdia quelen Jundiá 5 - LC  - Lótico, lêntico  25% 

SP (2010): Status de conservação para o Estado de São Paulo: LC - de menor risco. 
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b) Descrição da ictiofauna nos pontos amostrais 

Ponto 1 

No Ribeirão Jacaré (UTM: 512351 / 7662620) não foi possível coletar nenhum espécime com 

os artefatos. Tal situação pode estar ligada diretamente às características físicas do corpo 

hídrico em questão e não necessariamente a um provável impacto relacionado a atividades 

antrópicas, principalmente devido ao fato do ribeirão possuir profundidade média de 20 cm, 

com fundo arenoso e elevada correnteza. Ademais, as margens arenosas não permitem a 

instalação de mata ciliar próxima ao corpo hídrico, não favorecendo a alimentação e 

colonização de larvas e alevinos. 

Ponto 2 

O Ribeirão Azul (UTM: 529120 / 7657889), localizado em Guararapes, está às margens de 

uma estrada rural com vastas plantações de cana ao redor. Possui a característica marcante 

de ter suas margens bem preservadas, além de fundo com variação lamo-pedregosa. Nesse 

local foram amostradas 2 ordens: Siluriformes, representada pela família Loricariidae 

(espécies Hypostomus sp1 e Hypostomus sp2), e Characiformes, representada pelas famílias 

Characidae (Astyanax fasciatus), e Paradontidae (Parodon sp.). Um exemplar das espécies 

Parodon sp, Hypostomus sp1 e Hypostomus sp2 foram coletado para depósito em acervo.  

Nesse ponto, apesar do peneiramento ativo e dos covos estrategicamente armados, não foi 

possível coletar nenhum exemplar de peixe com tais petrechos. Entretanto, dentre as redes 

armadas, as de 1 e 3 cm de espaçamento entre os entrenós foram as mais eficientes, 

capturando 7 exemplares de Hypostomus sp1, 2 exemplares de Hypostomus sp2, 1 exemplar 

de Parodon sp. e 1 exemplar de Astyanax fasciatus (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). 

Foi o ponto amostral com maior captura de espécimes, totalizando 11 indivíduos (Figura 

7.3.2-9). 

 

Figura 7.3.2-9- Porcentagem de espécimes no ponto 2. 
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Ponto 3 

Ribeirão Sapé (UTM: 505591 / 7639391) é caracterizado por forte correnteza e fundo lamo-

pedregoso. O local apresenta forte odor, evidenciando provável presença de matéria orgânica 

dissolvida na água, além de reduzida transparência e indícios de eutrofização devido à 

abundante presença de quironomídeos. Foram encontrados 7 exemplares da família 

Loricariidae, representada por Hypostomus sp1 coletados em rede de espera espaçamento 

de 3 cm. Através dos demais artefatos não foi coletado nenhum exemplar.  

Ponto 4 

No Ribeirão Quinze de Janeiro (UTM: 493754 / 7651103) foram encontrados 8 exemplares da 

familia Characidae, pertencentes às espécies Astyanax altiparanae e Astyanax fasciatus. 

Este ponto apresenta baixa profundidade e fundo arenoso, entretanto está em uma área bem 

protegida. Apenas através da rede de 1 cm de espaçamento entrenós foi possível capturar os 

exemplares citados.  Nas redes com demais espaçamentos, covos e peneiramento não foi 

coletado nenhum exemplar (Figura 7.3.2-10). 

 

Figura 7.3.2-10 - Porcentagem de espécimes no ponto 4. 

 

Ponto 5 

O Córrego Barra Grande (UTM: 531006 / 7644905) apresentou a maior diversidade em 

relação aos demais pontos amostrais. Duas ordens foram encontradas: Siluriformes, 

representada pelas famílias Loricariidae (Hypostomus sp3) e Heptapteridae (Rhamdia 

quelen), e Characiformes, representada pelas famílias Characidae (Astyanax altiparanae), 

Parodontidae (Parodon sp) e Erythrinidae (Hoplias malabaricus) (Figura 7.3.2-11). Tal fato 

possivelmente está ligado à profundidade, transparência da água, acúmulo de matéria 

orgânica no sedimento e ainda elevada aeração.  

Foram capturadas 6 espécies diferentes, sendo que um exemplar de Hoplias malabaricus foi 

coletado por estar morto. Vale ressaltar que Hypostomus sp3 estava em pleno processo 

reprodutivo, verificado devido ao aumento no ventre. 
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Figura 7.3.2-11 - Porcentagem de espécimes no ponto 5. 

 

 

 

Figura 7.3.2-12 - Número de indivíduos coletados em cada ponto amostral. É possível notar que 

o ponto 2 apresentou o maior número de espécimes (11), enquanto nenhum peixe foi amostrado 

no ponto 1. 

As espécies mais abundantes foram Hypostomus sp1, Astyanax fasciatus e Astyanax 

altiparanae, respectivamente Figura 7.3.2-13. 

 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA-  Univalem 

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 118 

 

Figura 7.3.2-13 - Número de indivíduos coletados de cada uma das espécies amostradas.  

 

c) Variação Entre Métodos de Captura 

Dentre os métodos utilizados, o mais eficiente foi a aplicação de rede com malhas de 

espaçamento de 1 e 3cm entre nós. Através do peneiramento não foi possível coletar 

nenhum espécime, e através dos covos houve coleta em apenas um ponto amostral (Córrego 

Barra Grande).  

d) Análise dos Dados e Eficiência Amostral  

O presente estudo amostrou uma riqueza de 8 espécies registradas pela coleta de 33 

indivíduos, conforme Figura 7.3.2-14. 

A riqueza determinada pelo estimador Jackknife 1 foi de 11,2, um pouco acima da riqueza 

observada em campo. A curva de rarefação, após 500 randomizações, apresenta uma 

riqueza estimada na ordem de 8 espécies, coincidindo com o valor de riqueza encontrado 

neste estudo. Esta curva tem a finalidade de validar a estimativa de acúmulo de espécies. 

Resultados díspares entre as curvas podem demonstrar que o esforço amostral precisaria ser 

intensificado para que a riqueza amostrada se aproxime da riqueza real (Figura 7.3.2-15). 

Comparando os dados obtidos pelas curvas do coletor (Figura 7.3.2-14) e de rarefação (Figura 

7.3.2-15), observa-se uma tendência de crescimento no número de espécies coletadas, sendo 

que em ambas ainda não houve estabilização dessa variável.  

Os intervalos de confiança de ambas as curvas obtidas pelo programa EstmateS, giram em 

torno de duas espécies para mais ou para menos. Analisando as curvas, percebe-se que 

estes intervalos se circunscrevem ao longo do perímetro das mesmas, sugerindo que as 

observações realizadas seguiram uma tendência normal dentro do esforço amostral pré-

determinado. 

Com relação à diversidade, analisada por meio do índice de diversidade de Shannon (H', 

considerando log em base 10) (Magurran, 1988, Zar, 1999), observaram-se valores diferentes 
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para todos os pontos amostrais. Segundo tal índice, o ponto 5  apresentou a maior 

diversidade (0,673), seguido pelo ponto 2 (0,499) e, por fim, pelo ponto 4 (0,301). Não foi 

possível esse cálculo para o ponto 3, devido à presença de apenas uma espécie amostrada, 

e para o ponto 1, por não ter ocorrido coleta de nenhum exemplar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.2-14 - Curvas de Acúmulo de Espécies. Curva do Coletor 1: relação entre espécies e 

indivíduos amostrados; Curva do Coletor 2: relação entre esforço amostral e espécies 

amostradas. 

 

 

  

Figura 7.3.2-15 - Comparação entre riqueza estimada (estimador Jackknife 1) e observada (Sobs 

Mao Tau) (raferação obtida após 500 randomizações). Verifica-se que ainda não houve 

estabilização das curvas, sendo a riqueza estimada superior à obtida na campanha. 
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e) Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Nenhuma das espécies coletadas está inserida nas listas estadual e federal oficiais de 

espécies ameaçadas de extinção. 

f) Espécies endêmicas, raras ou não descritas. 

Não foram encontradas espécies enquadradas neste perfil. 

g)  Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Todas as espécies encontradas apresentam considerável valor econômico, visto que as 

mesmas possuem registros de criação em cativeiro, representando importância para 

piscicultura, pesca esportiva e de subsistência.  

Sob o ponto de vista médico veterinário, apenas o gênero Hypostomus pode apresentar 

algum risco de acidente com o manuseio devido a presença de barbilhões e espinhos 

superficiais. 

h)  Espécies indicadoras de qualidade ambiental. 

Não foram encontradas espécies que indicassem algum distúrbio ou particularidade em 

relação aos ambientes estudados. 

D) Discussão 

De modo geral, a ictiofauna registrada nos dados secundários foi representada 

predominantemente por espécies de pequeno-médio porte, de fecundação externa, não-

migradoras (sedentárias ou que realizam pequenos deslocamentos reprodutivos e/ou 

alimentares) e sem cuidado parental, comuns em pequenos riachos e rios (Agostinho & Júlio 

Jr., 1992).  

A ordem Characiformes foi a mais rica em espécies.  De acordo com Castro & Arcifa (1987), 

essas espécies predominam em ambientes lênticos, sendo pré-ajustadas para habitarem 

ambientes alterados pelo homem, uma vez que características como sedentarismo, alto 

potencial reprodutivo, plasticidade trófica, baixa longevidade e, principalmente, ampla 

tolerância a adversidades ambientais lhes conferem vantagens na colonização de ambiente 

sob maior influência antrópica. Estas espécies mais resistentes, como Hoplias malabaricus, 

exibem adaptações respiratórias e são capazes de permanecer sob condições ambientais 

restritivas, com temperatura variável e hipoxia (Barrella, 2001).  

Outras espécies de pequeno porte presentes no levantamento secundário foram Serrapinnus 

notomelas, Odontostilbe microcephala (piquiras) e Hyphessobrycon eques (mato-grosso), 

geralmente comuns junto à vegetação nas lagoas marginais.  

Em relação aos dados primários, a presença do gênero Astyanax (peixes conhecidos por 

lambaris) foi a mais frequente. Segundo Oyakawa et al. (2010), os lambaris são as espécies 

mais representativas em estudos amostrais envolvendo a família Characidae. O gênero 

Astyanax é o mais comum no Estado de São Paulo (Nomura, 1975).  

Muitos caracídeos são diurnos, com boa acuidade visual (Orsi, 2001) e alimentam-se 

oportunisticamente (Bennemann et al., 2000). Abundância de caracídeos nos mais variados 

sistemas de água doce se deve ao fato de que, nesta ordem, predominam as espécies de 
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pequeno porte, mais aptas a concluir seu ciclo de vida em ambientes semi-lênticos (Orsi, 

2001), uma das características dos locais de coleta. 

As famílias Loricariidaee e Heptapteridae foram as que apresentaram a segunda maior 

riqueza de espécies no levantamento secundário. A família Loricariidae apresenta mais de 70 

gêneros e na categoria neotropical são excedidos em número de espécies apenas pelos 

Ciclídeos, Caracídeos e Ciprinídeos. Barlow (1993) mencionou que os Loricariidae preferem 

águas de maior transparência, por serem mais produtivas em algas epilíminicas que se 

desenvolvem graças à penetração de luz.  

Fugi & Hahn (1991) afirmam que o espectro alimentar dos cascudos (Loricariidae) apresenta 

predominância de microalgas, e, em menor escala, invertebrados, com estes itens variando 

de acordo com a região de ocorrência das espécies, tendo citado os grupos Cladocera, 

Acarina, Copepoda, Ostracoda e Nematoda como de maior frequência na dieta alimentar de 

Loricariichthys platymetopon. Os peixes pertencentes a esta família possuem um 

comportamento baseado na tática de pastejo, sendo encontrados próximos ao fundo do 

riacho sobre rochas, troncos e vegetais submersos, raspando a matriz perifítica (Casatti, 

2002). Alguns trabalhos anteriores destacam a presença de detrito ou sedimento como item 

principal na dieta de espécies do gênero Hypostomus (Agostinho et al, 1997). Hypostominae, 

geralmente restrita a água doce, é composta por espécies bentônicas que podem ser 

encontradas em bancos de areia ou rios rochosos. A maioria destes animais possui hábitos 

crepusculares e durante o dia permanecem sob pedras ou em troncos de árvores mortas.  

No presente estudo, a diferenciação sp1, sp2 e sp3 justifica-se pelo fato que, devido ao 

limitado conhecimento da distribuição da ictiofauna da região Neotropical, ao grande número 

de espécies e à grande variação intraespecífica com relação à morfologia e ao padrão de 

pigmentação observado no grupo, frequentemente ocorre dificuldade no processo de 

identificação, muitas vezes resultando em classificação equivocada de muitas espécies 

(Giuliano-Caetano, 1998).  

A família Heptapteridae representa uma das maiores radiações de bagres neotropicais, 

sendo composta por aproximadamente 150 a 200 espécies válidas, distribuídas do sul da 

Argentina ao norte do México (Bockmann & Guazzelli 2003). Há poucos registros sobre a 

biologia em ambiente natural da família Heptapteridae e isso se reflete no conhecimento 

produzido. Estudos sobre a biologia de Rhamdia quelen são principalmente voltados para seu 

potencial para piscicultura, uma vez que apresenta grande aceitação pelo mercado 

consumidor. Segundo Gomes et al. (2000), o bagre R. quelen tem hábitos noturnos, com 

preferência por locais calmos e profundos dos rios. Ressalta-se que o ponto de coleta em que 

o espécime foi coletado, apesar de ser um trecho de corredeiras, apresenta vários poços 

possivelmente utilizados pela espécie.  

Durante o inverno, período no qual foi realizada essa amostragem, a vazão dos cursos 

d’água e outras variáveis correlatas foram menores, sugerindo diminuição de oferta alimentar, 

através de processos como incorporação de material alóctone para o sistema (Rankin & 

Jensen, 1993). Tal fato pode ter afetado o registro de peixes nesta época devido à escassez 

de alimento. Além disso, em temperaturas mais frias, os peixes diminuem consideravelmente 

seu metabolismo basal, tendo como consequência a redução da mobilidade natatória (Rankin 

& Jensen, 1993); portanto, as baixas temperaturas da água no inverno, entre 12 e 15ºC, 
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poderiam diminuir a taxa de captura em função da menor probabilidade de encontro dos 

mesmos.  

 

7.3.2.4. Mastofauna 

A) Introdução 

Atualmente são reconhecidas cerca de 5.400 espécies de mamíferos distribuídas pelo mundo 

(Wilson & Reeder, 2005), sendo que aproximadamente 12% delas (654 espécies) ocorrem no 

Brasil (Reis et al., 2006a), tornando este país o mais rico em número de espécies de 

mamíferos (Reis et al., 2006a). Para o Estado de São Paulo são registradas cerca de 240 

espécies de mamíferos terrestres (Vivo et al., 2009), o que equivale a cerca de 37% da 

diversidade encontrada no território brasileiro. 

Ao longo da história, o Estado de São Paulo vem sofrendo alterações em suas paisagens 

devido à implantação de pastagens, lavouras, mineração, hidrelétricas, industrialização e 

urbanização, e, como consequência, a vegetação nativa foi consideravelmente reduzida à 

aproximadamente 12% do original e fragmentada em “ilhas”, proporcionando um mosaico 

complexo de ocupação humana com forte pressão antrópica sobre a diversidade faunística 

(Costa, 1986). 

Os hábitos predominantemente noturnos, as áreas de vida relativamente grandes e as 

densidades populacionais baixas da maioria das espécies de mamíferos de médio e grande 

porte dificultam os estudos deste grupo (Pardini et al., 2003), o que acaba gerando um 

conhecimento deficiente em relação à estrutura, composição e dinâmica das comunidades 

dessa categoria de mamíferos. Além disso, poucos estudos com foco sobre a diversidade, no 

caso dos mamíferos, têm sido conduzidos em paisagens antropogênicas, especialmente em 

agroecossistemas (Campos & Santos, 2007; Dotta & Verdade, 2007). 

De acordo com Miranda (2006), estudos relacionados à preservação e/ou a reconstituição de 

remanescentes de ecossistemas naturais para a conservação de espécies silvestres são 

frequentes e prioritários, porém pouca atenção tem sido dada ao papel efetivo das 

propriedades agrícolas na manutenção da diversidade da fauna. Este mesmo autor aponta 

que, em áreas de cultivo de cana-de-açúcar, a riqueza e a diversidade faunística de 

vertebrados terrestres nos diversos hábitats que compõem a propriedade estudada 

apresentam índices elevados, mesmo quando comparados a ecossistemas naturais. 

Conforme Beecher e colaboradores (2002), nas propriedades agrícolas onde se pratica o 

cultivo orgânico e o manejo agroecológico é esperado encontrar uma maior diversidade 

biológica. No caso de mamíferos de médio e grande porte, Dotta & Verdade (2007) 

apontaram que, de acordo com a abundância relativa, a assembleia como um todo é mais 

abundante quando comparada às pastagens. 

Em estudos ambientais, a análise de mamíferos é indispensável, pois é sabido que esse 

grupo de animais desempenha um papel importante na manutenção e regeneração de 

ecossistemas, apresentando funções ecológicas essenciais, além de poder ser consideradas 

espécies-chave na estruturação de comunidades biológicas, através da predação, dispersão 

de sementes, polinização, pastagem e frugivoria (Cuarón, 2000). 
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O presente trabalho teve como objetivo inventariar a fauna de mamíferos de médio e grande 

porte que ocorrem nas áreas de influência do empreendimento, localizado no município de 

Valparaíso, São Paulo. O empreendimento consiste na expansão de plantio de cana-de-

açúcar pelo Grupo COSAN para abastecimento da Unidade Univalem, sem supressão 

vegetal nativa, e na substituição de áreas de pastagem ou áreas já utilizadas para plantação 

de cana-de-açúcar por áreas novas de cultivo. Este estudo é composto por dados primários 

referentes à campanha de coleta de campo e dados secundários levantados na literatura, 

coleções científicas e entrevistas. 

B) Métodos 

a) Áreas de Estudo 

A área de influência do empreendimento está inserida na região do Planalto Ocidental 

Paulista, que tem clima subtropical com inverno seco e verão quente/úmido. Com relação à 

vegetação original, a área de estudo (área influência direta) encontra-se na zona de transição 

entre os domínios Mata Atlântica e Cerrado, predominando a fisionomia Floresta Estacional 

Semidecidual. Os ambientes representados na área de influência direta incluem capinzais, 

fragmentos de Floresta Estacional em diferentes estágios sucessionais, além de áreas de 

brejo com predomínio de taboa (Typha dominguensis). As áreas amostradas estão inseridas 

nos municípios de Valparaíso, Lavínia, Bento de Abreu, Rubiácea e Guararapes. 

A área diretamente afetada (ADA), região onde se localiza o empreendimento, encontra-se 

bastante alterada, sendo composta na sua maioria por capinzais, cultivo de cana de açúcar e 

pastagens que são utilizadas principalmente para a criação de gado. 

A área de influência direta (AID) apresenta uma maior diversidade de fisionomias e recursos 

naturais. Dentro dos pontos amostrados na AID, estão presentes fragmentos florestais de 

remanescentes de vegetação nativa, fragmentos com plantações de pinheiros (Pinus sp.) e 

eucaliptos (Eucalyptus sp.), áreas alagadas sazonalmente, e pequenos brejos permanentes.  

b) Desenho Amostral 

O diagnóstico da mastofauna de médio e grande porte foi realizado com base em registros 

primários e registros secundários. Os registros primários foram obtidos a partir do trabalho de 

campo realizado entre os dias 17 e 20 de janeiro de 2011. Procurou-se amostrar os 

diferentes locais utilizados pela mastofauna de médio e grande porte, dentro da ADA e AID, 

com o objetivo de se obter um levantamento das espécies existentes. 

No presente trabalho os mamíferos considerados de médio porte são aqueles que possuem 

massa corporal entre 2 e 7 kg aproximadamente, e os de grande porte são os que 

apresentam massa corporal acima de 7 kg (Emmons & Feer, 1997). Nesta categoria estão 

incluídos os representantes das ordens Cingulata, Pilosa, Primates, Carnivora, 

Perissodactyla, Artiodactyla, Rodentia (algumas poucas espécies) e Lagomorpha. 

As amostragens foram realizadas percorrendo trilhas pré-existentes e estradas vicinais que 

atravessam a AID, buscando amostrar todos os ambientes presentes. O método de 

levantamento consistiu em buscas visuais na fase diurna (das 7h às 11h, e das 15h às 18h), 

no crepúsculo vespertino (das 18h às 20h) e início da noite (das 20h às 22h), nos diferentes 

pontos amostrais, caracterizados na Tabela 7.3.2-9 e no Mapa 7.1.4-1 do caderno de mapas, 

com o objetivo de localizar rastros, pegadas, fezes e obter visualização direta. Devido ao 
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caráter esquivo dos mamíferos, as principais fontes de registro e identificação foram feitas 

principalmente a partir das pegadas, que foram fotografadas e posteriormente comparadas 

com arquivos pré-existentes e/ou com a literatura (Emmons & Feer, 1997; Oliveira & Cassaro, 

2005; Borges & Tomás, 2008; De Angelo et al., 2008). 

Tabela 7.3.2-9 - Caracterização dos pontos de amostragem da mastofauna. 

Ponto 
Coordenadas 

UTM X Y 

1 22K 521910 7650891 

2 22K 530823 7640188 

3 22K 497973 7638817 

4 22K 499658 7659835 

5 22K 491434 7660323 

6 22K 533886 7659256 

7 22K 525197 7671313 

 

Dados secundários 

Os registros secundários foram obtidos através do (1) levantamento dos espécimes coletados 

na região e que foram depositados ao longo dos anos no Museu de Zoologia da Universidade 

de São Paulo (MZUSP), que abriga a melhor representação da mastofauna do Estado de São 

Paulo, (2) de levantamentos bibliográficos e (3) de entrevistas. Os espécimes depositados na 

coleção do MZUSP foram analisados e identificados diretamente, assim como os seus 

registros de localidade geográfica foram confirmados a partir das informações contidas nas 

etiquetas de identificação dos espécimes e também das informações de livros-tombo da 

coleção. O levantamento bibliográfico foi obtido a partir de informações publicadas em 

periódicos científicos, livros, relatórios, teses, dissertações, resumos e anais de congressos 

ou outras reuniões científicas. O objetivo foi o de produzir uma lista mais completa possível 

para a região, de forma a caracterizar adequadamente a mastofauna de médio e grande 

porte local, e os possíveis impactos sobre estas. A partir do levantamento de dados 

secundários foi apresentada uma lista referente aos mamíferos de médio e grande porte com 

ocorrência registrada para a região da AID do empreendimento, assim como para as regiões 

vizinhas, dentro de um raio de aproximadamente 50 km de distância da Unidade Univalem. 

Além disso, foram utilizados mapas de distribuição geográfica disponíveis no sítio eletrônico 

da IUCN3 com a finalidade de detectar e confirmar a presença das espécies que podem ser 

encontradas na região estudada. 

c) Análise de Dados 

A nomenclatura taxonômica seguiu, em geral, aquela proposta no catálogo mundial das 

espécies de mamíferos organizado por Wilson & Reeder (2005), exceto em alguns casos, que 

                                                

3
 Disponível em <http://www.iucnredlist.org/com> 
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seguiram os trabalhos de Gregorin (2006) para Alouatta, Silva Junior (2001) para Cebus, 

Iack-Ximenes (1999) para Dasyprocta e Rossi (2000) para Mazama. 

São fornecidas para a mastofauna de médio e grande porte da AID da Unidade Univalem as 

suas respectivas categorias tróficas, extraídas de Fonseca e colaboradores (1996), e também 

a categoria de ameaça em que se encontram nas listas oficiais publicadas pelos seguintes 

órgãos: “International Union for Conservation of Nature and Natural Resources” (IUCN, 2009); 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) (Chiarello et al., 2008); e Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo (SMA) (Bressan et al., 2009). 

Para a estimativa de riqueza de espécies de mamíferos de médio e grande porte existentes 

na região de amostragem foi utilizado o estimador “Jackknife 1” a partir do programa 

EstimateS 8.2 (Colwell, 2008). O estimador “Jackknife 1” é considerado um dos estimadores 

recomendados, pois apresenta uma melhor exatidão dos dados, permitindo determinar a 

riqueza real de espécies (Hortal et al., 2006). 

C) Resultados 

a) Esforço Amostral 

O trabalho de campo foi realizado no período de quatro dias (17 a 20 de janeiro de 2011), 

durante a manhã (das 7h às 11h), tarde (das 15 às 18h), crepúsculo vespertino (das 18 às 

20h) e início da noite (das 20 às 22h), totalizando 11h/dia. O esforço amostral total foi 

equivalente a 44 horas. 

b) Suficiência Amostral 

Nove espécies de mamíferos de médio e grande porte foram registradas no levantamento de 

campo (Tabela 7.3.2-10). A Figura 7.3.2-16, apresenta a curva do coletor, que permite 

verificar se o número de espécies registradas está próximo ao que pode ser realmente 

encontrado na área amostrada. De fato a curva não apresenta uma tendência à estabilização, 

indicando que novas campanhas de levantamento de dados primários, em especial em outras 

épocas do ano, poderão incrementar a riqueza de espécies amostradas para o grupo na 

região da AID. Ressalta-se que este foi um levantamento expedito apenas para 

caracterização inicial da fauna relacionada à região de influência do empreendimento, e que 

novas campanhas de amostragens deverão estar previstas nas próximas fases de 

licenciamento da ampliação da Unidade. 
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Figura 7.3.2-16 - Curva de riqueza observada [Sobs (Mao Tau)] e estimada (Jackknife 1) de 

espécies de mamíferos de médio e grande porte. As linhas pontilhadas correspondem ao 

intervalo de confiança (95%) 

 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

 

Mastofauna de médio e grande porte 

Para a região da AID do empreendimentoforam registradas ao todo 39 espécies de acordo 

com os dados primários e secundários, conforme apresentado na Tabela 7.3.2-10 e Figura 

7.3.2-17. Em conjunto, as ordens Carnivora e Artiodactyla foram responsáveis por mais da 

metade da representatividade das espécies (53%). A ordem Carnivora foi a que apresentou 

maior número de representantes (39% da diversidade), com 15 espécies distribuídas em 

cinco famílias: Felidae (gatos) (N= 5 espécies), Canidae (cães) (N= 4 espécies), Mustelidae 

(iraras, lontras e furões) (N= 3 espécies), Procyonidae (quatis e mão-peladas) (N= 2 

espécies) e Mephitidae (jaritatacas) (N= 1 espécie). Uma das espécies de Carnivora, o cão-

doméstico (Canis familiaris), é exótica e apresentou um número elevado de pegadas na 

região estudada. Em seguida, o grupo com maior representatividade foi Artiodactyla (18%), 

distribuídas em três famílias, Tayassuidae (porcos-do-mato, N= 2 espécies), Suidae (porcos, 

N= 1 espécie) e Cervidae (N= 4 espécies). As demais ordens juntas (Cingulata, Pilosa, 

Primates, Perissodactyla, Rodentia e Lagomorpha) representam 43% da diversidade de 

espécies.  

As nove espécies amostradas a partir dos dados primários são esperadas para a região e 

equivalem à 23% das espécies já registradas. São elas: Euphactus sexcintus, Cebus nigritus, 

Chrysocyon brachyurus, Canis familiaris, Procyon carnivorus, Sus scrofa, Dasyprocta azarae, 

Hydrochoerus hydrochaeris e Lepus europaus (Tabela 7.3.2-10). O Relatório Fotográfico no 
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Anexo 7.3-7 apresenta alguns dos exemplares e evidências levantados durante o trabalho de 

campo. 

Com relação ao nível trófico, nove categorias foram definidas, conforme apresentado na 

Tabela 7.3.2-10 e resumido da Tabela 7.3.2-11, sendo que o grupo com maior 

representatividade de espécies foi o dos frugívoros/herbívoros, com 11 espécies, equivalendo 

a 28,2% dos registros, seguido por frugívoros/onívoros (sete espécies/17,9%), carnívoros 

(seis espécies/ 15,4%) e insetívoros/onívoros (seis espécies/15,4%). Essas quatro categorias 

tróficas, em conjunto, representam 76,9% da diversidade de espécies registradas.
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Tabela 7.3.2-10 - Lista das espécies de mamíferos de médio e grande porte da AID da Unidade Univalem, a partir dos registros primários e 

secundários, com a classificação, nomes populares, tipos de registro e graus de ameaça 

Ordem Família Nome científico Nome Popular Categoria trófica 
Fonte Grau de ameaça 

peg avi ent col lit IUCN MMA SMA 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus tatu-galinha Insetívoro/onívoro       X X LC LC LC 

Cingulata Dasypodidae Euphractus sexcinctus tatu-peba, tatu-peludo Insetívoro/onívoro   X   X X LC LC LC 

Cingulata Dasypodidae Cabassous tatouay tatu-de-rabo-mole-grande Insetívoro/onívoro       X X LC DD DD 

Cingulata Dasypodidae Cabassous unicinctus tatu-de-rabo-mole-pequeno Insetívoro/onívoro       X X LC LC DD 

Pilosa Bradypodidae Bradypus variegatus preguiça-de-três-dedos herbívoro/podador       X X LC LC LC 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim mirmecófago       X X LC LC LC 

Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira mirmecófago     X X X VU VU VU 

Primates Cebidae Cebus nigritus macaco-prego frugívoro/onívoro   X X X X NT LC NT 

Primates Pitheciidae Callicebus nigrifrons sauá, guigó, zogue-zogue frugívoro/onívoro       X X NT LC NT 

Primates Atelidae Allouatta clamitans bugio, guariba frugívoro/herbívoro     X X X LC LC NT 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis jaguatirica frugívoro/herbívoro       X X LC VU VU 

Carnivora Felidae Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno carnívoro       X X VU VU VU 

Carnivora Felidae Leopardus wiedii maracajá carnívoro       X X NT VU EM 

Carnivora Felidae Puma concolor puma, suçuarana, onça-parda carnívoro     X X X LC VU VU 

Carnivora Felidae Puma yagouaroundi gato-mourisco, jaguarundi carnívoro       X X LC LC LC 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous cachorro-do-mato frugívoro/onívoro       X X LC LC LC 

Carnivora Canidae Chrysocyon brachyurus lobo-guará frugívoro/onívoro X   X X X NT VU VU 

Carnivora Canidae Lycalopex vetulus raposa-do-campo Insetívoro/onívoro       X X LC LC VU 

Carnivora Canidae Canis familiares cachorro-doméstico frugívoro/onívoro X X       I I I 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis lontra piscívoro       X X DD LC NT 

Carnivora Mustelidae Eira barbara irara carnívoro       X X LC LC LC 

Carnivora Mustelidae Galictis cuja furão-pequeno carnívoro       X X LC LC DD 

Carnivora Mephitidae Conepatus semistriatus cangambá,jaritataca Insetívoro/onívoro         X LC LC DD 

Carnivora Procyonidae Nasua nasua quati frugívoro/onívoro     X X X LC LC LC 
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Ordem Família Nome científico Nome Popular Categoria trófica 
Fonte Grau de ameaça 

peg avi ent col lit IUCN MMA SMA 

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus mão-pelada, guaxinim frugívoro/onívoro X     X X LC LC LC 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris anta frugívoro/herbívoro       X X VU LC VU 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu cateto,caititu, porco-do-mato frugívoro/herbívoro     X X X LC LC NT 

Artiodactyla Tayassuidae Tayassu pecari queixada,porco-do-mato frugívoro/herbívoro       X X NT LC EM 

Artiodactyla Suidae Sus scrofa javali frugívoro/herbívoro X   X   X I I I 

Artiodactyla Cervidae Blastocerus dichotomus cervo-do-pantanal herbívoro/pastador       X X VU VU CR 

Artiodactyla Cervidae Mazama americana veado-mateiro frugívoro/herbívoro       X X DD LC VU 

Artiodactyla Cervidae Mazama guazoubira veado-catingueiro frugívoro/herbívoro       X X LC LC LC 

Artiodactyla Cervidae Ozotoceros bezoarticus veado-campeiro frugívoro/herbívoro       X X NT LC CR 

Rodentia Erethizontidae Coendou prehensilis ouriço-cacheiro frugívoro/granívoro       X X LC LC LC 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca paca frugívoro/herbívoro     X X X LC LC NT 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta azarae cutia frugívoro/herbívoro   X X X X DD LC LC 

Rodentia Caviidae Hydrochoerus hydrochaeris capivara herbívoro/pastador   X X X X LC LC LC 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis tapiti, coelho-do-mato herbívoro/pastador       X X LC LC LC 

Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus lebre-européia herbívoro/pastador X X       I I I 

Legendas: Registro: peg = pegadas, avi = avistamento, ent = entrevista, col = coleção do Museu de Zoologia da USP, lit = literatura; Graus de ameaça: 

LC = pouco preocupante; VU = vulnerável; EN = em perigo; CR = criticamente ameaçado; DD = dados deficientes; IUCN = International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources; MMA = Ministério do Meio Ambiente; SMA = Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 
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Figura 7.3.2-17 – Riqueza de espécies dos grupos taxonômicos registrados para a mastofauna 

de médio e grande porte. As colunas em vermelho referem-se aos registros primários e as 

colunas em azul referem-se aos registros secundários 

 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

 

Figura 7.3.2-18 - Proporção de espécies dos grupos taxonômicos registrados para a 

mastofauna de médio e grande porte. 

 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 
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Tabela 7.3.2-11 - Número de espécies por categoria trófica e representação percentual (%) na 

comunidade de mamíferos de médio e grande porte levantados (dados primários e secundários) 

para AID da Unidade Univalem, SP. 

Categoria trófica Número de espécies Percentual 

Frugívoro/Herbívoro 11 28,2% 

Frugívoro/Onívoro 7 17,9% 

Carnívoro 6 15,4% 

Insetívoro/Onívoro 6 15,4% 

Herbívoro/Pastador 4 10,3% 

Mirmecófago 2 5,1% 

Frugívoro/Granívoro 1 2,6% 

Herbívoro/Podador 1 2,6% 

Piscívoro 1 2,6% 

Total 39 100,0% 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

c) Espécies endêmicas, ameaçadas ou de interesse econômico 

Das 39 espécies registradas, 36 são consideradas nativas para a região e três espécies são 

exóticas: o cão-doméstico (Canis familiaris), o javali (Sus scrofa) e a lebre-européia (Lepus 

europeaus). Entre as espécies nativas, 18 estão presentes em pelo menos alguma categoria 

das três listas de animais ameaçados, conforme apresentado na Tabela 7.3.2-10. 

Levando em consideração apenas a lista de mamíferos ameaçados do Estado de São Paulo, 

11 espécies estão ameaçadas: oito espécies são incluídas na categoria “vulnerável” (VU) [o 

tamanduá-bandeira (Myrmecophaga trydactyla), a jaguatirica (Leopardus pardalis), o gato-do-

mato-pequeno (Leopardus tigrinus), a onça-parda (Puma concolor), o lobo-guará (Chrysocyon 

brachyurus), a raposa-do-campo (Lycalopex vetulus), a anta (Tapirus terrestris) e o veado-

mateiro (Mazama americana)], duas estão listadas na categoria “em perigo” (EN) [o maracajá 

(Leopardus wiedii) e o queixada (Tayassu pecari)] e uma considerada “criticamente 

ameaçada” (CR) [o cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus)]. Levando em consideração 

apenas os dados primários, das seis espécies nativas registradas apenas uma espécie, o 

lobo-guará (C. brachyurus), teve a presença confirmada a partir de pegadas. 

D) Discussão 

Três espécies de ocorrência histórica não foram incluídas na lista de espécies registradas na 

AID, pois estão atualmente extintas ou apresentam distribuição duvidosa na região. Essas 

espécies são a onça-pintada (Panthera onca), o tatu-canastra (Priodontes maximus) e a 

ariranha (Pteronura brasiliensis). O cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus) foi incluído 

na lista, porém, de acordo com informações atuais, é muito provável também que esteja 

extinto na região de Valparaíso, apresentando apenas populações pequenas e isoladas na 

parte oeste do Estado de São Paulo (Duarte & Vogliotti, 2009). Das seis espécies nativas 

registradas nos dados primários, apenas uma, o lobo-guará (C. brachyurus) consta na lista de 

animais ameaçados do Estado de São Paulo, sob o status de “vulnerável”. 

Três espécies registradas nos dados primários são exóticas e comumente encontradas na 

região de estudo. A lebre-européia (Lepus europaeus) está presente desde o Estado do Rio 

Grande do Sul até São Paulo (Auricchio & Olmos, 1999; Reis et al.,2006b) e é certo que suas 
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populações vêm aumentando em função da substituição de florestas por áreas destinadas à 

agricultura e pecuária (Reis et al., 2006b). Na década de 1990 o javali (Sus scrofa) invadiu o 

Brasil através das fronteiras com a Argentina e Uruguai, estando presente no Estado de São 

Paulo. Há relatos de cruzamento desta espécie com formas ferais de porcos-domésticos 

(Tiepolo & Tomas, 2006). 

De acordo com Percequillo e Kierulff (2009), as espécies que compõem os mamíferos 

terrestres de médio e grande porte, apesar de pertencerem a linhagens evolutivas distintas e 

possuírem características comportamentais e ecológicas muito divergentes, apresentam em 

comum alguns aspectos biológicos que os tornam suscetíveis a serem ameaçados de 

extinção, tais como: (1) áreas de vida relativamente extensas, podendo ocorrer em uma 

ampla variedade de habitat, desde que estes estejam em bom estado de conservação e que 

possuam alguma continuidade; (2) sensibilidade à perturbação ambiental e à pressão de 

caça; e (3) especialistas de habitat ou guilda trófica. Além disso, o Estado de São Paulo 

apresenta uma parcela muito pequena de sua cobertura vegetacional, e a perda de hábitat 

natural em conjunto com uma pressão de caça contínua e modificações da estrutura dos 

remanescentes de vegetação nativa ao longo dos últimos dois séculos afetam os mamíferos 

de médio e grande porte, que são compostos por espécies mais exigentes, conforme 

demonstrado anteriormente (Percequillo & Kierulff, 2009). 

Em relação aos carnívoros, durante muito tempo o comércio de peles, juntamente com a 

perda de hábitat, foram os principais fatores responsáveis pela diminuição e ameaça das 

populações naturais à extinção, mas outros fatores como o atropelamento e a poluição de 

habitas vêm afetando as diferentes espécies de carnívoros (Chiarello et al., 2008). Visto que 

são animais que ocupam o topo da pirâmide alimentar, precisando de grandes áreas para 

obter a quantidade de presas necessárias à sua subsistência, a destruição, fragmentação e 

alteração de habitats representam a principal causa de ameaça para todas as espécies deste 

grupo. Para mitigar essas ameaças, várias ações específicas podem ser efetivadas, mas as 

principais dizem respeito à proteção de habitats, com a criação de Unidades de Conservação, 

além da efetiva proteção daquelas já existentes, procurando sempre promover a 

conectividade entre habitats protegidos. 

7.3.3. Áreas Protegidas 

Neste item é apresentado o levantamento contendo a identificação e localização das áreas 

protegidas (naturais e culturais) existentes na AII, tais como: Unidades de Conservação, 

Áreas Tombadas, Áreas de Proteção aos Mananciais, Terras Indígenas e Comunidades 

Quilombolas. 

As informações secundárias utilizadas para elaboração do presente diagnóstico de áreas 

protegidas foram obtidas nas seguintes fontes oficiais: 

 Governo Federal: IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 

FUNAI (Fundação Nacional do Índio), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis), MMA (Ministério do Meio Ambiente) e Fundação 

Cultural Palmares; 

 Governo Estadual: CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico 

Arqueológico, Artístico e Turístico), Fundação Florestal e Instituto Florestal. 
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De acordo com as informações levantadas não existem Áreas de Proteção aos Mananciais, 

Áreas Naturais Tombadas ou Comunidades Quilombolas dentro da AII do empreendimento. 

Segue abaixo detalhamento dos tipos de área protegidas levantadas. 

A) Unidades de Conservação da Natureza 

As Unidades de Conservação (UCs) constituem espaços detentores de atributos naturais e / 

ou culturais de especial relevância para conservação, preservação e uso sustentável, e 

desempenham um importante papel na manutenção da diversidade biológica. 

Para o levantamento das Unidades de Conservação, utilizou-se como recorte a AII do meio 

físico e biótico, a UGRHI 19 – Baixo Tietê, e a UGRHI 20 – Aguapeí. A delimitação dessa 

área para a pesquisa está associada à importância das Unidades de Conservação na 

manutenção dos recursos naturais na região, e, além disso, extrapolam os limites políticos 

dos municípios. As UCs identificadas na AII são apresentadas no Quadro 7.3.3-1. 

O PE Aguapeí abrange terras situadas tanto na UGRHI 19 quanto na UGRHI 20. Na UGRHI 

19 encontra-se ainda a Reserva Biológica de Andradina, além das seguintes áreas de 

importância ambiental: Parque Ecológico de Araçatuba e Parque Ecológico de Guararapes, 

Fazenda do Jacarezinho em Araçatuba, Campus da USP em Araçatuba, Pesque Pague 

Country de Araçatuba, Yuba de Mirandópolis e Fazenda Santa Fé.4 Já na UGRHI 20, além do 

PE Aguapeí, encontra-se a Estação Ecológica de Marília.5  

A Estação Ecológica de Marília substituiu em 2010, após a publicação Decreto 56.615 de 

28/12, a antiga Estação Experimental de Marília, criada em 1951. O local, situado na porção 

norte do município de Marília, encontra-se em uma região de baixo nível de preservação 

ambiental, sendo considerada de prioridade máxima para a criação de Unidades de 

Conservação.6 

                                                

4
 Fonte: CBH-BT Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 19. 

Disponível em: http://www.sigrh.sp.gov.br. Acesso em Abr/2011. 

5
 Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do Aguapeí. Disponível em: http://www.comiteap.sp.gov.br/site_estr_inst_20.html. Acesso 

em Abr/2011. 

6
 Fonte: Instituto Florestal. Disponível em http://www.iflorestal.sp.gov.br/noticias/news90.asp. Acesso em Abr/2011. 
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Quadro 7.3.3-1 - Unidades de Conservação (UCs) localizadas na AII. 

Nome  Instância Grupo 
Decreto 

Estadual  

Super-

fície (ha) 
Municípios Objetivo 

Dist. aprox. 

da AID (km) 

P.E. 

Aguapeí 
Estadual 

Proteção 

Integral 

n° 43.269 

de 2 de 

julho de 

1998 

9.043,97 

Castilho, Nova 

Independência, 

Guaraçaí, 

Junquerinópolis, Monte 

Castelo, São João do 

Pau D´ alho. 

Protege grandes extensões de várzeas, sendo 

uma região alagada durante a estação das chuvas. 

São encontrados nesse ambiente, animais típicos 

do pantanal sul-matogrossense como o colhereiro 

e o cervo-do-pantanal. Criado pela CESP quando 

da implantação da UHE Porto Primavera 

19,8 

Reserva 

Biológica 

de 

Andradina 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Lei 

Estadual 

N° 4920 de 

17/12/1985 

168 Andradina 

Protege remanescentes de Mata Atlântica na 

transição para a vegetação de Cerrado, abrigando 

espécies da fauna em extinção, como o sauá 

(pequeno primata) 

37,3 

Estação 

Ecológica 

Marília 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Dec. 

56.615 de 

28/12/10 

607,14 Marília 
Protege remanescentes de Mata Atlântica, além de 

espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção 
98,18 

RPPN 

Trilha dos 

Coroados 

Particular 

Unidade 

de 

Conserva-

ção 

Privada 

Portaria 78 

- DOU 195 

- 

10/10/2006 

- seção/pg. 

1/57 

209,6 Presidente Alves   154,17 

Fonte: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Secretaria do Meio Ambiente (SMA), Instituto Estadual de Florestas, 

Instituto Florestal (IF) e Fundação Florestal. 

 

http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
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B) Terras Indígenas 

As Terras Indígenas (Tis), apesar de não constituírem categoria de Unidades de 

Conservação, têm um papel importante na preservação dos ecossistemas. As Terras 

Indígenas tem como função garantir o suporte da vida social dos povos indígenas, 

possibilitando a manutenção de seus modos de vida (subsistência, sistema de crenças e 

conhecimentos, sistema de organização social). Assim, quando uma área é demarcada como 

TI seu uso é destinado única e exclusivamente aos povos indígenas ali existentes. Com isso, 

garante-se a também a proteção dos recursos naturais, ou seja, a proteção da vegetação, da 

fauna e dos recursos hídricos. 

Considerando a importância das Terras Indígenas na preservação e conservação dos 

recursos naturais, a pesquisa de levantamento de TIs foi realizada na AII delimitada para os 

meios físico e biótico e abrange a UGRHI 19 - Baixo Tietê e a UGRHI 20 – Aguapeí. As TIs 

levantadas na AII são a TI Vanuire e a TI Icatu, conforme apresentado no Quadro 7.3.3-2. 

Como as TIs estão situadas distantes da área de ampliação do empreendimento, não são 

esperados impactos (positivos e / ou negativos) sobre as mesmas, principalmente por 

estarem localizadas à montante daquelas destinadas à ampliação da Unidade Univalem. 

Quadro 7.3.3-2 - Terras Indígenas na AII do meio físico-biótico. 

Município 
Terra 

Indígena 
Grupo 

Indígena 
Superfície 

(ha) 
Popu-
lação 

Situação Atual 
Dist. aprox. da 

AID (km) 

Arco Iris e 
Tupã 

Vanuire Kaingang 708 189 
Homologada, Dec. 289, 

de 29.10.91 
(DOU – 30/10/91) (CRI) 

53,8 

Braúna Icatu 
Terena e 
Kaingang 

301 99 
Homologada, Dec. 314, 

de 29.10.91 
(DOU – 30/10/91) 

39,5 

Fonte: FUNAI, Terras Indígenas, Situação Fundiária, Lista de áreas. Disponível em: 

http://www.funai.gov.br/mapas/fr_mapa_fundiario.htm. 2006. Acesso em Mar/2011. 

C) Comunidades Quilombolas 

As Comunidades Quilombolas são importantes áreas protegidas. Sua função é proteger os 

remanescentes dos Quilombos, promovendo a manutenção de seu modo de vida. Com a 

regularização das áreas utilizadas pelos quilombolas, promove-se a preservação dos 

recursos naturais. Para o levantamento das Comunidades Quilombolas utilizou-se como 

recorte a AII do meio físico e biótico. Na AII não existem Comunidades Quilombolas 

regularizadas ou em processo de regularização. 

D) Sítios Arqueológicos 

Em Valparaíso existe um sítio arqueológico registrado no Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos (IPHAN) em 2006 (CNSA: SP01171). O sítio corresponde a um túnel de 47 

metros de comprimento associado com uma fileira de poços equidistantes 2 metros, cujas 

profundidades variam de 6 a 12 metros. O Sítio se chama Gervásio, é categorizado como 

histórico, e se encontra em propriedade particular, em área cujo uso atual é por pastagens. 
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No sítio há vestígios de canais tipo trincheiras e valetas, além de vestígios de edificações. O 

grau de integridade do sítio é de mais de 75%, tendo como fatores de destruição: erosão 

eólica, erosão fluvial, vandalismo, atividades agrícolas e construção de moradias, sendo de 

alta relevância. 

E) Bens Culturais Tombados 

O patrimônio cultural foi levantado na AII delimitada para o meio socioeconômico, que 

abrange: Guararapes, Rubiácea, Bento de Abreu, Valparaíso, Lavínia, Flórida Paulista (estes, 

componentes da AID), Adamantina, Andradina, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.  

Os bens, tombados pelo CONDEPHAAT, constituem importantes remanescentes da 

arquitetura de diferentes períodos nos municípios. Somente os municípios de Marília e São 

José do Rio Preto apresentam bens culturais tombados conforme apresentado no Quadro 

7.3.3-3. Ressalta-se que estes bens culturais tombados não sofrerão influência da ampliação 

da Unidade Univalem (em Valparaíso) e das suas áreas de plantio (municípios da AID já 

indicados), tanto pelas características deste tipo de empreendimento, como pela distância. 
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Quadro 7.3.3-3 - Bens tombados nos município da AII. 

Municípios  
Nome do 

Patrimônio 
Instância Destina proteger Localização 

Data do 

Tombo 

Número 

do 

processo 

Descrição 

Marília 

Casa 

Assobradada  
Estadual  

Imóvel construído 

em 1928 

Rua Dom Pedro nº 

87 
23/10/2008 24.405/86 

O imóvel foi construído em 1928 e 

é o único exemplar de casa em 

alvenaria do período do Alto 

Cafezal ainda existente 

Escola SESC - 

SENAC  
Estadual  

Edifício 

representativo da 

arquitetura 

moderna paulista 

Rua Nelson 

Spielmann esquina 

com a Rua Paraíba 

31/01/2005 27945/90 

Inaugurado em 12 de abril de 1958, 

o edifício projetado pelo arquiteto 

Oswaldo Correia Gonçalves é 

exemplar representativo da 

arquitetura moderna paulista, 

baseada nos princípios do 

funcionalismo e racionalismo de Le 

Corbusier 

São José do 

Rio Preto 

Antiga Fábrica 

Swift Armour 
Estadual  

A fábrica teve 

construção iniciada 

em 1937 e 

funcionou até 1973 

Av. Duque de 

Caxias, s/ nº 
31/03/2009 39842/00 

A fábrica tem como pontos altos a 

Chaminé e a Casa das Caldeiras e 

Máquinas. As diversas partes do 

imóvel foram tombadas com 

diferentes graus de proteção 

Fonte: CONDEPHAAT, Bens Tombados, 2011; IPHAN, Bens culturais registrados, 2011. 
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7.4. Meio Socioeconômico 

O presente diagnóstico visa apresentar as principais características das áreas de influência 

do empreendimento quanto aos seus aspectos socioeconômicos e de uso e ocupação do 

solo, para que seja possível, posteriormente, presumir os possíveis impactos negativos e 

positivos decorrentes da ampliação das atividades industriais Unidade Univalem e áreas 

agrícolas do Grupo COSAN para abastecimento da mesma. 

Para o Meio Socioeconômico foram elaborados:  

 Diagnóstico Socioeconômico da AII e AID a partir de dados secundários para os 

temas: dinâmica econômica e estrutura produtiva, dinâmica demográfica, atendimento 

à saúde, trabalho e renda, infraestrutura viária, saneamento e infraestrutura urbana, 

educação, habitação, segurança, finanças municipais e organização social; 

 Estudo de Percepção Ambiental nos municípios da AID a partir de dados primários 

(pesquisa de campo); 

 Levantamento e Mapeamento do Uso e Ocupação atual do Solo na AID sobre imagem 

de satélite e dados primários de campo; 

 Diagnóstico do Patrimônio Paleológico, Arqueológico e Monumentos de Valor 

Histórico-Cultural das áreas inseridas na AID do empreendimento. 

7.4.1. Definição das Áreas de Influência 

7.4.1.1. Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID) 

A ADA compreende a porção territorial representada pelo parque industrial, pelas áreas 

agrícolas atuais e potencial expansão do plantio. A unidade industrial está instalada no 

município de Valparaiso e as áreas de plantio e de potencial expansão se espalham por este 

município e também por Bento de Abreu, Guararapes, Lavínia, Rubiacéia e Flórida Paulista, 

onde ocorrerão os impactos diretos do empreendimento e cujos territórios formam a AID do 

meio socioeconômico. A AID do Meio Socioeconômico encontra-se ilustrada no Mapa 7.1.2-2 

do caderno de mapas, já mencionado no início deste Volume. 

7.4.1.2. Área de Influência Indireta (AII) 

A delimitação da AII é baseada no sistema de interdependência entre os centros urbanos 

predominantes na região do empreendimento, de acordo com seus papéis ou funções na 

rede urbana regional. Essas relações concretizam-se e são geradas tendo por base a matriz 

de transporte, impondo fluxos com convergências para seus principais núcleos urbanos. 

Em função dos bens e serviços ofertados e consumidos em cada centro urbano, são 

constatadas polaridades, interdependências e a abrangência da influência das cidades sobre 

as regiões, definindo o papel na rede urbana; desde centros de influência nacional/mundial 

até regional, zonal e local. 

A análise da hierarquia funcional dos centros urbanos da região do empreendimento permitiu 

referenciar o padrão de polarização regional, conforme resultados descritos com base no 

estudo Região de Influência das Cidades - REGIC (IBGE, 2008). Para delimitar a AII, 

considerou-se a hierarquia funcional, assim como o padrão de polarização, estabelecida 

entre os municípios onde se situam e por onde se expandirão as áreas de plantio do Grupo 
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COSAN para abastecimento da Unidade Univalem. A região está polarizada pelas capitais 

regionais de São José do Rio Preto, Araçatuba e Marília, situados nas Regiões de governo 

homônimas A AII do Meio Socioeconômico encontra-se ilustrada no Mapa 7.1.3-2 do caderno 

de mapas. 

A AII compõe-se, portanto, dos 6 municípios da AID, mais os municípios que regionalmente 

atendem às necessidades destes que, conforme apresentado no REGIC, são 5: Adamantina, 

Andradina, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto, somando um total de 11 municípios. 

Na Figura 7.4.1-1 tem-se uma representação esquemática que permite visualizar a rede 

urbana na região do empreendimento.  

Figura 7.4.1-1 - Interações Espaciais da Área de Influência Indireta do empreendimento. 

 

Fonte: Elaborado por ARCADIS Tetraplan, 2011, com base no estudo Região de Influência das 

Cidades - REGIC (IBGE, 2008). 

A hierarquia dos centros urbanos assim identificados levou em conta a classificação dos 

centros de gestão do território, a intensidade de relacionamentos e a dimensão da região de 

influência de cada centro, bem como as diferenciações regionais. 

De acordo com o REGIC (IBGE, 2008), no Brasil, 70 centros integram o nível de capital 

regional que, como as metrópoles, também se relacionam com o estrato superior da rede 

urbana. Com capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles, têm 

área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino para um conjunto de 

atividades por grande número de municípios. Este nível tem três subdivisões. O primeiro 

grupo inclui as capitais estaduais não classificadas no nível metropolitano e Campinas. O 

segundo e o terceiro têm variações de porte: 
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 Capital regional A – constituído por 11 cidades, com médias de 955 mil habitantes e 

487 relacionamentos; 

 Capital regional B – constituído por 20 cidades, com médias de 435 mil habitantes e 

406 relacionamentos; 

 Capital regional C – constituído por 39 cidades com médias de 250 mil habitantes e 

162 relacionamentos. 

São categorizadas como Centros Sub-regionais 169 cidades, que têm área de atuação mais 

reduzida e onde ocorrem atividades de gestão menos complexas, que estão subdivididos nos 

seguintes grupos: 

 Centro sub-regional A – constituído por 85 cidades, com médias de 95 mil habitantes 

e 112 relacionamentos; 

 Centro sub-regional B – constituído por 79 cidades, com médias de 71 mil habitantes 

e 71 relacionamentos. 

O nível de Centro de zona é formado por 556 cidades brasileiras de menor porte e com atuação 

restrita à sua área imediata, exercem funções de gestão elementares. Subdivide-se em: 

 Centro de zona A – 192 cidades, com medianas de 45 mil habitantes e 49 

relacionamentos; e 

 Centro de zona B – 364 cidades, com medianas de 23 mil habitantes e 16 

relacionamentos. 

O nível de Centro local, nível em que foram caracterizados todos os municípios diretamente 

afetados pelo empreendimento, exceto Guararapes, reúne as demais 4.473 cidades cuja 

centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos 

seus habitantes e têm população dominantemente inferior a 10 mil habitantes (8.133 

habitantes em média).  

As áreas com grande diversidade de comércio estão relacionadas a grandes centros urbanos 

ou a capitais de Estado, áreas que ofertam produtos para um grande volume de população 

local ou são responsáveis pela distribuição para uma região em seu entorno. Em comparação 

com o setor comércio, os serviços apresentam-se espacialmente muito mais concentrados, 

com maior presença nos grandes centros urbanos e industriais do País.  

Áreas densamente ocupadas tendem a apresentar maior diversidade de oferta de serviços, 

uma vez que, quanto maior o número de população, tanto maior a demanda de serviços de 

transporte, comunicação, atividades imobiliárias, educação, saúde e serviços sociais, limpeza 

urbana, atividades recreativas, culturais e desportivas, serviços pessoais, serviços 

domésticos, entre outros. 

A diversidade do setor de serviços está também relacionada com a presença de atividades 

industriais, agropecuárias e mesmo de outros serviços dinâmicos. As empresas demandam de 

modo crescente serviços especializados – em especial “serviços prestados principalmente às 

empresas” – anteriormente incorporados às atividades da indústria. 

Em linhas gerais, há uma seletividade dos investimentos no espaço. Variações do nível de 

renda da população, de remuneração da mão-de-obra, de dinâmica econômica, de políticas 

locais e regionais, e de dotação de infraestrutura são aspectos que tornam os locais mais ou 
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menos atrativos e vantajosos, o que coincide com a maior diversidade de oferta de atividades 

de comércio e serviços. 

Como resultante desse processo observa-se que a concentração de atividades aumenta a 

atração populacional e conduz a variações positivas de renda, remuneração, demanda por 

políticas públicas, e maior dinamismo econômico. Por outro lado, essa atração populacional 

pode acarretar em pressão sobre a estrutura de bens e serviços públicos, tais como saúde, 

educação e infraestrutura. 

Na construção da rede urbana e da hierarquia funcional dos centros urbanos, elaborada pelo 

REGIC, buscou-se identificar a centralidade das cidades e delimitar as suas regiões de 

influência, com base nas ligações diretas dos centros menores na busca por bens e serviços, 

ou seja, a intensidade de relacionamento, medida, entre outras, pelo número de vezes em 

que são apontadas como destino.  

Os municípios de São José do Rio Preto, Araçatuba e Marília são apontados como destino de 

muitos municípios menores para obter produtos e serviços específicos, tais como compras 

em geral, educação superior, aeroportos, serviços de saúde. Entretanto, por estes municípios 

não terem boas classificações para alguns desses itens, alguns desses serviços específicos 

são procurados ocasionalmente fora da AII. A Tabela 7.4.1-1 apresenta os municípios 

divididos por alguns dos níveis de centralidade apresentados no REGIC.  

Tabela 7.4.1-1 - Níveis de centralidade das cidades da AII. 
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Nível de 
centralidade REGIC 
- 2008 

Nível de 
centralidade, de 1 a 
5, com 11 sub-
categorias 

2B 4A 3B 2C 5 4B 5 2C 5 5 5 

Nível de 
centralidade de 
Gestão Empresarial 

Nível de centralidade 
de 1 a 8 

4 6 8 5   8   5       

Nível de 
centralidade de 
comercio 

Nível de centralidade 
de 1 a 6 

1 3 3 2 5 4 5 2 6 5 6 

Nível de 
centralidade de 
serviços 

Nível de centralidade 
de 1 a 6 

4 5 5 4 5 5 6 4 6 5 6 

Nível de 
centralidade de 
comercio e serviços 

Nível de centralidade 
de 1 a 6 

3 4 4 3 6 5 6 3 6 5 6 

Nível de 
centralidade de 
graduação 

Nível de centralidade 
de 1 a 6 

4 5 5 5   6   4       

Nível de 
centralidade de pós-
graduação 

Nível de centralidade 
de 1 a 6 

4     5       4       
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Variáveis 
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Classe de 
complexidade de 
atendimento em 
saúde 

Nível de 
complexidade de 1 a 
6 

2 3 4 2   5   3       

Nível de 
centralidade de 
saúde 

Nível de centralidade 
de 1 a 6 

3 6 6 4   6   4       

Fonte: REGIC - IBGE, 2008 

O estudo da rede urbana foi aprofundado com a aplicação de um questionário pela Rede de 

Agências do IBGE, com intuito de verificar a ligação entre as cidades não classificadas como 

centros de gestão e quais são os fluxos prioritários para atendimento de determinados tipos 

de demandas.  

Atribuindo classes de 1 a 6, sendo 1 a cidade mais citada para o atendimento das demandas 

e 6 a menos citada, o estudo ranqueou as cidades demonstrando principalmente a 

importância regional de São José do Rio Preto, e secundariamente de Araçatuba e Marília 

(Tabela 7.4.1-2).  

Tabela 7.4.1-2 - Nível de ligações entre as cidades da AII. 
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Classes de relacionamentos para transporte 3 5 5 4   6   4   6 6 

Classes de relacionamentos para compras 2 5 5 4   6   4   6   

Classes de relacionamentos para cursos 3 4 5 4       3   6   

Classes de relacionamentos para lazer 2 5 5 3   6   4   6   

Classes de relacionamentos para saúde 2 5 5 4   6   4   6   

Classes de relacionamentos para jornal 3 6 5 4 6 6   6       

Classes de relacionamentos para aeroportos 2   5 4       5       

Classes de relacionamentos para produtos 4 5 4 4 5 5   5   6 6 

Classes de relacionamentos para insumos 3 4 5 4 6 6   4   6   

Fonte: REGIC - IBGE, 2008. 

A Figura 7.4.1-2 detalha a estrutura da rede e as interações da região, indicando conexões 

diretas ao centro principal e conexões mediadas por centros secundários. No mesmo mapa 

está representada a hierarquia dos centros pertencentes à rede e daqueles a ela adjacentes. 
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Além disto, estão apresentadas, em cinza, todas as ligações dos centros - acima do nível 

local – relativas à busca por bens e serviços, informadas nos questionários da pesquisa. A 

presença de uma ligação indica que o centro foi apontado como opção (de primeira, segunda, 

terceira ou quarta ordem) para algum(s) dos itens pesquisados. 

Figura 7.4.1-2 - Estrutura da Rede de interações da Região do empreendimento. 

 

Fonte: REGIC - IBGE, 2008. 

7.4.2. Diagnóstico socioeconômico da AID e da AII 

Para elaboração do diagnóstico foram levantados e analisados dados secundários acerca de 

temas como dinâmica demográfica, desenvolvimento econômico, infraestrutura e 

desenvolvimento social. Os dados secundários utilizados para a elaboração do diagnóstico 

socioeconômico têm como origem fontes oficiais como a Fundação SEADE, o IBGE, o 

DATASUS (Ministério da Saúde), o EDUDATA BRASIL (Ministério da Educação), dentre 

outros. Procurou-se utilizar as informações oficiais mais recentes disponibilizadas pelos órgãos. 

No entanto, alguns dados como aqueles fornecidos pelo Censo Demográfico, referem-se ao 

ano de 2000, já que os resultados do último Censo, realizado em 2010, ainda não foram 

publicados na íntegra pelo IBGE. 

As taxas de crescimento/evolução referente aos valores das variáveis estudadas e encontradas 

nas fontes oficiais supra citadas, foram calculadas segundo a seguinte fórmula matemática: 

𝑗 =    
𝑉𝑓

𝑉𝑖
 

1
𝑇
 − 1 ∗ 100% 
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A taxa média de crescimento/evolução j de uma determinada variável estudada é calculada a 

partir do seu valor final Vf e do valor inicial Vi, e do tempo T percorrido entre os valores inicial e 

final observados. 

7.4.2.1. Dinâmica Econômica e Estrutura Produtiva 

A) Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) Setorial 

De acordo com os dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, na 

AID do empreendimento o setor que mostrou maior taxa de crescimento ao ano entre 2003 e 

2008 foi o de serviços (8,26%), seguido pelo setor industrial (2,00%) enquanto o setor 

agropecuário teve decréscimo de -5,51% a.a.  

De forma geral, nenhum dos setores acompanhou a dinâmica Estadual, que teve crescimento 

percentual do PIB setorial com tendências divergentes, crescendo 5,65%, na agricultura, 

11,94% na Indústria e 12,21% no setor de serviços. 

Considerando-se os resultados da AII, que engloba municípios de maior influência regional, o 

decréscimo da agricultura foi de -2,72% a.a., continuando a ser divergente com relação ao 

Estado, embora as taxas de crescimento do setor de serviços (10,82%) e industrial (10,04%) 

tenham sido próximas aos percentuais do Estado. Especificamente para indústria, é importante 

assinalar a disparidade de crescimento do PIB entre a AID (2,00%) e a AII (10,04%), 

confirmando a polarização da produção industrial nas capitais e centros sub-regionais.  

Os valores do PIB setorial dos municípios da AID e da AII nos anos de 2003 e 2008 são 

apresentados Tabela 7.4.2-1, onde também é apresentada a taxa de crescimento, o percentual 

de participação com relação ao Estado de São Paulo.  
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Tabela 7.4.2-1 - Evolução do PIB Setorial, em milhões. 

Município 

Agropecuária  Industrial  Serviços  

2003 2008 
Taxa de 

Crescimento 
% 

2003 2008 
Taxa de 

Crescimento 
% 

2003 2008 
Taxa de 

Crescimento 
% 

Guararapes 32,78 21,63 -7,98 7,23 8,68 3,72 26,79 39,38 8,01 

Rubiácea 16,15 11,03 -7,34 11 14,14 5,15 13,41 17,79 5,82 

Bento de Abreu 18,08 11,3 -8,97 13,5 10,96 -4,08 16,95 24,05 7,25 

Valparaíso 35,92 24,92 -7,05 75,34 79,02 0,96 87,99 134,02 8,78 

Lavínia 14,54 17,56 3,85 13,31 19,34 7,76 26,18 41,81 9,82 

Flórida Paulista 5,82 6,45 2,08 2,14 3,1 7,69 13,41 17,66 5,66 

Total AID 123,29 92,89 -5,51 122,52 135,24 2 184,73 274,71 8,26 

Adamantina 19,1 14,2 -5,76 56,25 86,85 9,08 205,41 307,3 8,39 

Andradina 37,9 33,93 -2,19 132,81 179,24 6,18 316,56 466,31 8,05 

Marília 23,81 26,94 2,5 327,89 594,16 12,63 1.289,33 2.104,70 10,3 

Araçatuba 44,56 41,2 -1,56 240,46 464,19 14,06 1.123,97 1.941,61 11,55 

São José do Rio Preto 16,5 17,25 0,89 563 942,68 10,86 3.045,85 5.247,11 11,49 

TOTAL AII 265,16 226,41 -2,72 1.442,93 2.402,36 10,04 6.165,85 10.341,74 10,82 

Total do Estado de São 
Paulo 

11.413,12 14.217,09 5,65 129.656,19 203.547,21 11,94 288.070,59 456.765,82 12,21 

Participação AII no 
Estado % 

2,32 1,59 NA 1,11 1,18 NA 2,14 2,26 NA 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 
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O decréscimo do PIB do setor agropecuário se estendeu pela maioria dos municípios 

analisados, sendo por vezes ligeiramente positivo, divergindo da tendência de alta estadual já 

demonstrada. O setor industrial decresceu apenas no município de Bento de Abreu, tendo 

crescimento abaixo da média estadual nos municípios de Guararapes, Rubiácea, Valparaíso, 

Lavínia, Flórida Paulista, Adamantina e Andradina.  Em São José do Rio Preto, Araçatuba e 

Marília foi observado crescimento industrial próximo ou acima da média estadual. O setor de 

serviços não obteve índices negativos, mas a média de crescimento foi inferior ao Estado de 

São Paulo, com exceção novamente das capitais regionais de São José do Rio Preto, 

Araçatuba e Marília que tiveram percentuais de crescimento acima dos 10%, próximo à média 

estadual. Regionalmente, o município de Lavínia também teve destaque positivo no setor de 

serviços com crescimento de 9,82%. 

Estes dados podem ser visualizados de forma simplificada na Figura 7.4.2-1, que mostra a taxa 

de crescimento de cada setor, entre os anos de 2003 e 2008, para AII, AID e Estado de São 

Paulo.  
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Figura 7.4.2-1 – Gráfico da Taxa de crescimento percentual do PIB Setorial. 
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Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

Visto que o crescimento setorial da indústria e dos serviços foi maior nos municípios polo da 

região, é possível identificar a concentração do PIB nestes municípios como tendência, ao 

analisar a Figura 7.4.2-2, no qual é retratada a disparidade produtiva entre os municípios da 

AID e os da AII. Nele são apresentados 3 níveis hierárquicos: os municípios da AID, com baixo 

desempenho nos 3 setores; municípios com um pequeno destaque no setor de serviços, como 

Adamantina e Andradina e, por fim, os 3 centros regionais (São José do Rio Preto, Marília e 

Araçatuba), nos quais é novamente retratado o padrão produtivo industrial e de serviços 

diferenciado.  
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Figura 7.4.2-2 - Gráfico do Produto Interno Bruto Setorial dos municípios da AID, em milhões 

de Reais, referente ao ano de 2008. 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

B) Evolução do PIB nos municípios da AID 

Entre 2003 a 2008 o PIB na AID ampliou-se em 3,86% ao ano (a.a.), alcançando R$ 989,52 

milhões, com crescimento muito inferior ao Estado de São Paulo, cujo crescimento foi de 9,42% 

a.a.. A participação da AID na economia estadual sofreu leve redução, diminuindo de 0,16% 

para 0,12% no período.  

O município que mais cresceu no período foi Lavínia, com 7,58% a.a.. Os demais municípios 

também obtiveram taxa de crescimento positiva, com exceção de Bento de Abreu, que teve 

decréscimo de 0,86% no PIB. Guararapes tem produção destacada dentre os municípios da 

AID, com PIB de R$ 519,88 milhões no ano de 2008, sendo seguido por Valparaíso, município 

sede da Unidade Univalem, que tinha PIB de R$ 262,12 milhões no mesmo ano, enquanto os 

demais PIBs municipais não ultrapassavam os R$ 70 milhões anuais.  Esses valores podem 

ser observados na Tabela 7.4.2-2. 
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Tabela 7.4.2-2 - Evolução do PIB (em milhões). 

Município 
PIB 

Taxa de Crescimento 
2003 2008 

Guararapes 426,21 519,88 4,05 

Rubiácea 42,74 45,64 1,32 

Bento de Abreu 51,57 49,38 -0,86 

Valparaíso 217,51 262,12 3,8 

Lavínia 58,03 83,61 7,58 

Flórida Paulista 22,6 28,89 5,03 

Total AID 818,66 989,52 3,86 

Total do Estado de São Paulo 511.735,92 802.551,69 9,42 

Participação no Estado 0,16% 0,12% ND 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

C) Evolução do PIB per capita na AID 

Analisando-se o PIB per capita, verifica-se que a AID esteve em posição acima da média 

paulista no ano de 2003, mas ficou abaixo dessa média no ano de 2008, devido à taxa média 

de crescimento negativa dentre os municípios da área de influência direta para o período. 

Flórida Paulista, com 6,26%, foi o município que apresentou maior taxa de crescimento 

percentual do PIB per Capita entre 2003 e 2008 na AID, seguido de Guararapes (4,13%) e 

Valparaiso (1,06%), que também tiveram percentuais positivos enquanto os demais 

municípios tiveram variação negativa para o período (Tabela 7.4.2-3 e Figura 7.4.2-3). 

Tabela 7.4.2-3 - Evolução do PIB per capita anual na AID. 

Localidade 
PIB per Capita 

Taxa de Crescimento 

2003 2008 

Guararapes 14.348,08 17.570,19 4,13 

Rubiácea 19.285,51 17.332,21 -2,11 

Bento de Abreu 21.551,64 16.860,45 -4,79 

Valparaíso 11.221,25 11.826,02 1,06 

Lavínia 11.584,33 9.238,25 -4,43 

Florida Paulista 7.306,52 9.900,45 6,26 

Media da AID 14.216,22 13.787,93 -0,61 

Média do Estado de São Paulo 13.258,84 19.547,86 8,07 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

Embora Rubiácea e Bento de Abreu tenham apresentado decréscimo no PIB per capita em 

2008, esses municípios apresentavam os melhores números da AID, sendo, junto com 

Guararapes, os únicos a terem mais de 15 mil reais de produção por habitante.  
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Figura 7.4.2-3 - Gráfico do PIB per Capita dos municípios da AID em reais no ano de 2008. 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

7.4.2.2. Dinâmica Demográfica 

A) Taxa de crescimento populacional na AID 

A população na AID vem crescendo pouco acima da média estadual, tendo alcançado em 

2010 70.405 mil habitantes. Valparaiso teve taxa de crescimento de 1,8% a.a., sendo este o 

município que apresentou o maior crescimento demográfico da AID, enquanto Flórida 

Paulista é o único município que vem, nas últimas 3 décadas, tendo leve decréscimo 

populacional (Figura 7.4.2-4 e Tabela 7.4.2-4).  

Quanto ao porte dos municípios, todos os municípios da AID podem ser considerados 

pequenos, não ultrapassando 31 mil habitantes, sendo Guararapes e Valparaíso os maiores, 

com população de 30.600 e 22.617 habitantes respectivamente. Os menores municípios são 

Rubiácea, Bento de Abreu e Flórida Paulista que têm populações entre 2.500 e 3.000 

habitantes. 
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Figura 7.4.2-4 - Gráfico da Taxa de crescimento da População Residente nos Municípios da 

AID, entre 1980 e 2010. 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

Tabela 7.4.2-4 - Evolução da População nos municípios da AID. 

Localidade 
População Total Residente Taxa de 

Crescimento 
ao ano 1980 1990 2000 2010 

Guararapes 22.452 26.248 28.822 30.600 1,04 

Rubiácea 2.197 2.590 2.340 2.729 0,73 

Bento de Abreu 2.036 2.356 2.394 2.674 0,91 

Valparaíso 13.251 16.193 18.554 22.617 1,8 

Lavínia 6.127 5.515 5.134 8.782 1,21 

Flórida Paulista 3.598 3.554 3.226 3.003 -0,6 

Total AID 49.661 56.456 60.470 70.405 1,17 

Total do Estado de São Paulo 31.436.273 31.436.273 36.974.378 41.139.672 0,9 

 Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

Através da análise da Figura 7.4.2-5 é possível constatar que Guararapes e Valparaíso 

tiveram crescimento constante nas últimas 3 décadas. Já Rubiácea, Bento de Abreu e Flórida 

Paulista passaram por estagnação. Lavínia foge dos padrões, com leve decréscimo entre 

1980 e 2000 e forte crescimento entre 2000 e 2010. 
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Figura 7.4.2-5 - Gráfico da População Total Residente dos Municípios da AID em 1991, 2000 e 

2010. 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

B) Evolução da população urbana e rural 

A população rural dentro da AID cresceu no período entre 2000 e 2010, no ritmo de 1,5% a.a., 

sendo destaque o município de Lavínia, que teve acréscimo de 16,2% a.a.. Além de Lavínia, 

apenas Rubiacéia teve acréscimo de população rural, com taxa de crescimento de 0,9% no 

período. Todos os demais municípios tiveram decréscimo de população, assim como o Estado de 

São Paulo, que teve redução de -3,5% a.a. no período. 

Com a exceção de Flórida Paulista, que teve decréscimo de -0,1% a.a., a população urbana 

aumentou em todos os municípios da AID em média 1,5% a.a., acompanhando a tendência de 

crescimento do Estado de São Paulo de 1,4% a.a.. Na Tabela 7.4.2-5 são apresentados os 

dados populacionais nos anos de 2000 e 2010 dos municípios da AID e o crescimento no 

período. 
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Tabela 7.4.2-5 - Evolução da população urbana e rural. 

Município 
População Rural Taxa de 

Crescimento 
ao ano  

População Urbana Taxa de 
Crescimento 

ao ano  

2000 2010 2000 2010 

Guararapes 2.711 2.274 -1,74% 26.111 28.326 0,82% 

Rubiácea 1.070 1.166 0,86% 1.270 1.563 2,10% 

Bento de Abreu 446 230 -6,41% 1.948 2.444 2,29% 

Valparaíso 2.484 1.105 -7,78% 16.070 21.512 2,96% 

Lavínia 998 4.495 16,24% 4.136 4.287 0,36% 

Florida Paulista 755 564 -2,87% 2.471 2.439 -0,13% 

Total AID 8.464 9.834 1,51% 52.006 60.571 1,54% 

Total do Estado  2.436.374 1.699.926 -3,54% 34.538.004 39.552.234 1,36% 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

A Figura 7.4.2-6 evidencia que a maioria dos municípios da AID acompanha a tendência de 

diminuição da população rural e aumento da urbana, embora a população rural nestes 

municípios ainda seja maior do que no Estado de São Paulo. Nos gráficos fica evidente 

também que Lavínia e Rubiácea destoam do padrão, contando ainda com percentual de 

população rural muito grande se comparados com os demais municípios.  



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA-  Univalem 

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 155 

Figura 7.4.2-6 - Gráficos da evolução da população Rural e Urbana, em %, nos Municípios da 

AID em 2000 e 2010. 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

C) Grau de Urbanização 

A AID apresentou evolução no grau de urbanização semelhante a do Estado, embora o grau 

de urbanização médio da AID ainda seja muito inferior à média estadual, oscilando menos do 

que 0,5%. Dentro da AID observa-se que todos os municípios possuem crescimento no grau 

de urbanização maior do que esta média, exceto Lavínia (Tabela 7.4.2-6). 

Tabela 7.4.2-6 - Evolução do Grau de Urbanização. 

Município 2000 2010 
Taxa de 

crescimento 
anual 

Guararapes 90,59 92,57 0,24 

Rubiácea 54,27 57,27 0,6 

Bento de Abreu 81,37 91,4 1,3 

Valparaíso 86,61 95,11 1,05 

Lavínia 80,56 48,82 -5,41 

Flórida Paulista 76,6 81,22 0,65 

Média dos municípios * 78,33 77,73 -0,09 

Total do Estado 92,76 93,41 0,08 

(* Ponderada pela população). Fonte: Fundação SEADE, 2010. 
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D) Estrutura Etária 

A análise do perfil etário demonstra que em todos os grupos há uma regularidade entre os 

números da AID e do Estado de São Paulo. A maior diferença ocorre justamente para a faixa 

entre 20 e 59 anos, na qual se encontra boa parte da PIA (População em Idade Ativa), sendo 

a participação dessa faixa etária na AID de 53,31% e no Estado 57,89%. Entretanto, a Tabela 

7.4.2-7 demonstra uma tendência ao equilíbrio dos indicadores com a média estadual, visto o 

maior percentual de população abaixo dos vinte anos na AID comparativamente com a média 

do Estado de São Paulo.  

Tabela 7.4.2-7 - População da AID no ano 2000 dividida por Faixa Etária. 

Municípios 
0 a 4 
anos 

5 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 a 59 
anos 

60 anos e/ou 
mais 

Total 

 Guararapes 2.086 5.041 2.827 15.516 3.352 28.822 

 Rubiácea 185 455 221 1.219 260 2.340 

 Bento de Abreu 202 429 224 1.266 273 2.394 

 Valparaíso 1.554 3.389 1.739 10.007 1.865 18.554 

 Lavínia 416 909 473 2.672 664 5.134 

 Flórida Paulista 865 2.000 1.009 5.764 1.480 11.118 

Total AID 5.308 12.223 6.493 36.444 7.894 68.362 

Participação % 7,76 17,88 9,5 53,31 11,55 100 

Total do Estado 
de São Paulo 

3.160.262 6.495.702 3.338.792 23.816.494 4.328.422 41.139.672 

Participação % 7,68 15,79 8,12 57,89 10,52 100 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

E) Dinâmica Social 

A dinâmica social pode ser analisada inicialmente através dos indicadores síntese adotados 

pela Fundação SEADE para expressassem o grau de desenvolvimento social e econômico 

dos municípios do Estado de São Paulo – Índice Paulista de Responsabilidade Social e 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – que possibilitam associar qual a situação dos 

municípios da AID frente aos demais do Estado. Na sequência, examinam-se alguns 

indicadores de renda, educação, saúde e assistência social nos municípios da AID.  

 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS 

O IPRS revela os níveis de desempenho dos municípios paulistas quanto à riqueza, 

longevidade e educação, que são as três dimensões que compõem o índice. 

Este índice também classifica os municípios a partir de cinco grupos que resumem a situação 

de cada um deles. O Grupo 1 abriga os municípios com bons indicadores nas três 

dimensões; os Grupos 2 e 3 apresentam valores médios e os Grupos 4 e 5 abrigam os piores 

indicadores em riqueza, longevidade e escolaridade.  
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Na AID verifica-se que os municípios têm homogeneamente indicadores ruins a medianos, 

sendo categorizados entre o grupo 3, que agrupa municípios com nível de riqueza baixo, mas 

com bons indicadores nas demais dimensões, e o grupo 4, cujos indicadores apontam para 

baixos níveis de riqueza e nível intermediário de longevidade e/ou escolaridade (Quadro 

7.4.2-1). 

Quadro 7.4.2-1 - Índice Paulista de Responsabilidade Social AID, de 2000 a 2006. 

Municípios 
IPRS 

2000 2006 

Guararapes Grupo 3 Grupo 3 

Rubiácea Grupo 3 Grupo 4 

Bento de Abreu Grupo 3 Grupo 3 

Valparaíso Grupo 4 Grupo 4 

Lavínia Grupo 3 Grupo 4 

Flórida Paulista Grupo 4 Grupo 4 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS 

Este indicador resulta da combinação entre as dimensões socioeconômica e demográfica, 

resultando em seis grupos que retratam o Índice de Vulnerabilidade Social para os setores 

censitários dos municípios. A dimensão socioeconômica compõe-se da renda apropriada 

pelas famílias e do poder de geração de renda pelos seus membros, enquanto a dimensão 

demográfica está relacionada ao ciclo de vida familiar. O IPVS foca os setores censitários 

com a finalidade de dividir os municípios em parcelas, nas quais são retratadas populações 

com maior ou menor vulnerabilidade. 

Na dimensão socioeconômica considera-se que níveis baixos de renda definem a situação de 

pobreza, enquanto a escassez de fontes de rendimentos seguros e regulares delimita 

situações concretas de riscos à pobreza. Entre os maiores riscos destacam-se o desemprego 

e a inserção precária no mercado de trabalho que, além da irregularidade dos rendimentos, 

deixa grandes contingentes de trabalhadores excluídos dos benefícios disponíveis para 

aqueles que estão inseridos de forma regular no mercado de trabalho. 

Verifica-se que a AID não tem população enquadrada no grupo 1, e apenas 11,05% da sua 

população está nas categorias 2 e 3, com níveis muito baixo e baixo de vulnerabilidade 

social.  Todos os outros 88,95% da população estão enquadrados nas categorias 4, 5 e 6, 

estando expostos a média, alta e muito alta vulnerabilidade social, enfrentando diferentes 

níveis de desamparo (Tabela 7.4.2-8). 
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Tabela 7.4.2-8 - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social nos municípios da AID, em 2000. 

Município 

G
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 1
  

G
ru

p
o
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o

 3
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p
o
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G
ru
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o

 6
  

% da população exposta 

Guararapes - 21,5 12,7 - 59,1 6,7 

Rubiácea - - - - 95,6 4,4 

Bento de Abreu - - - 55,2 44,8 - 

Valparaíso - 19,4 12,7 10,3 49,5 8,1 

Lavínia - - - 12,8 85,1 2,1 

Florida Paulista - - - - 100 - 

Total da AID 0 6,82 4,23 13,05 72,35 3,55 

Estado de São Paulo 6,86 23,31 22,17 20,25 17,58 9,83 

Grupo 1 – Nenhuma vulnerabilidade 
Grupo 2 – Vulnerabilidade muito baixa 
Grupo 3 – Vulnerabilidade baixa 
Grupo 4 – Vulnerabilidade média 
Grupo 5 – Vulnerabilidade alta 
Grupo 6 – Vulnerabilidade muito alta 
Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

7.4.2.3. Atendimento à Saúde 

A) Taxa de mortalidade infantil 

Tendo em vista a qualificação e quantificação das condições de atendimento à saúde da 

população residente nos municípios da AID, a análise se inicia com os resultados relativos à 

mortalidade infantil de crianças até um ano de idade, por se tratar de um indicador síntese 

que elucida o quadro de saúde local.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como altos os números acima de 40 

óbitos por mil nascidos vivos, e nenhum município da área de influência direta alcançou esta 

marca. Guararapes, que mantém indicadores considerados de países desenvolvidos (abaixo 

de 20 óbitos por mil nascidos) desde o ano 2000, e Valparaíso, que reduziu a mortalidade na 

última década a 5,42 óbitos por mil nascidos vivos, são os destaques positivos. Os demais 

municípios não dispõem de dados atualizados ou séries completas, o que relativiza os dados 

médios apurados para a AID, que foram de 26,48 óbitos por mil nascidos vivos em 2000 e de 

10,40 óbitos por mil nascidos vivos em 2009 (Tabela 7.4.2-9).  
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Tabela 7.4.2-9 - Taxa de mortalidade infantil nos municípios da AID, de 2000 a 2009. 

Municípios 

Taxa de Mortalidade 
Infantil (por mil 
nascidos vivos) 

2000 2009 

Guararapes 14,35 15,38 

Rubiácea - - 

Bento de Abreu 30,3 - 

Valparaíso 30 5,42 

Lavínia - - 

Florida Paulista 31,25 - 

AID 26,48 10,4 

Estado de São Paulo 16,97 13,07 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

B) Oferta de infraestrutura de saúde 

Guararapes e Valparaíso são os únicos municípios da AID que dispõe de informações sobre 

números de leitos e médicos por habitantes. O primeiro tem 1,01 leitos e 0,94 médicos por mil 

habitantes e o segundo conta com 1,47 leitos e com 0,57 médicos por mil habitantes.  Em 

ambos os municípios o número de leitos é inferior à média estadual, de 2,22 leitos e 1,98 

médicos por mil habitantes. Flórida Paulista tem também a baixa relação de 0,32 médicos por 

mil habitantes.  

Os únicos municípios que têm hospitais são Guararapes, Valparaíso e Flórida Paulista, 

restando aos demais o atendimento nas unidades de saúde existentes ou a busca por 

serviços de saúde nos demais municípios da AID ou da AII (Tabela 7.4.2-10). 

Tabela 7.4.2-10 - Oferta de Infraestrutura de saúde dos municípios da AID. 
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Guararapes 1 5 30 1,01 0,94 

Rubiácea - 2 - - - 

Bento de Abreu - 1 - - - 

Valparaíso 1 6 31 1,47 0,57 

Lavínia - 4 - - - 

Florida Paulista 1 1 - - 0,32 

AID 3 19 - - - 

Estado de São Paulo 638 3.518 76.354 1,98 2,22 

*O DATASUS considera o número de médicos pela função desempenhada, se um possui mais de uma 
atribuição ele pode ter sido contado duas vezes, distorcendo o número real de médicos no município. 
Fonte: DATASUS, 2009; Fundação SEADE, 2010. 
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Considerando que os municípios de Rubiácea, Bento de Abreu e Lavínia não contam com 

equipamentos de média e alta complexidade, é importante avaliar as distâncias e o tempo 

necessário para chegar às cidades de Guararapes, Valparaíso e Flórida Paulista, onde 

existem equipamentos para atendimentos de casos que não são de responsabilidade de 

unidades de atenção básica. 

Flórida Paulista é o município mais distante de Rubiácea, Bento de Abreu e Lavínia, dos 

quais se encontra há mais de 60 km, chegando a 93 km de distância de Rubiácea. Assim, 

daqueles municípios à Flórida Paulista pode-se levar cerca de 1 hora de viagem. Guararapes 

e Valparaíso estão mais próximos dos demais. A distância entre Lavínia e Valparaíso é de 22 

km, com tempo de viagem de aproximadamente 22 minutos. Bento de Abreu, também está 

mais próximo de Valparaíso, em torno de 10 km, ou, cerca de 11 minutos de viagem (Ver 

Item 7.4.2.5 - Infraestrutura Viária). 

7.4.2.4. Trabalho e Renda 

A) Taxa de emprego na AID 

Tendo em vista a configuração econômica dos municípios da AID, com as informações a 

seguir procura-se elucidar como essas características se refletem na geração de empregos. 

Com esse objetivo, foram utilizados dados do Ministério do Trabalho que se reportam ao 

número de empregos formais. 

Ao se relacionar o número de empregos formais com a População Economicamente Ativa – 

PEA obtém-se a chamada Taxa de Emprego. Os últimos dados existentes sobre a PEA são, no 

entanto, referentes ao ano de 2000 e da taxa de empregos, de 2008. Com o intuito de se 

trabalhar com números mais atuais, estimou-se a PEA em relação à População Total em 2008: 

(i) calculou-se o percentual da PEA em relação à população de 2000, ou seja, dados do mesmo 

ano; (ii) admitiu-se que a mesma relação foi mantida para o ano de 2008; (iii) aplicando-se o 

percentual da PEA obtido para o ano de 2000 sobre a População Total de 2008 obteve-se o 

número estimado da PEA nesse ano. Os números obtidos dessa estimativa são apresentados 

na Tabela 7.4.2-11. 

Tabela 7.4.2-11 - PEA estimada dos municípios da AID, para o ano de 2010. 

Municípios 
PEA 
2000 

População 
total 2000 

PEA/ População 
total (%) 

População 
2008 

PEA 
Estimada 
para 2008 

Guararapes 13.958 28.822 48,43 29.619 14.344 

Rubiácea 1.031 2.340 44,07 2.552 1.125 

Bento de Abreu 1.148 2.394 47,95 2.813 1.349 

Valparaíso 8.545 18.554 46,06 21.022 9.682 

Lavínia 2.410 5.134 46,95 8.128 3.816 

Florida Paulista 1.664 3.226 51,59 3.108 1.603 

Total da AID 28.757 60.470 47,56 67.242 31.977 

Fonte: Fundação SEADE, 2008; IPEADATA, 2010. 
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A partir da PEA estimada para o ano de 2008 calculou-se a taxa de emprego estimada, que 

ficou em 38,73% na AID, conforme se observa na Tabela 7.4.2-12. Verifica-se que a 

concentração dos empregos formais está nos municípios de Guararapes e Valparaíso. Bento 

de Abreu se destaca com a alta taxa de emprego de 103,51% da sua PEA, enquanto Lavínia 

se destaca negativamente com apenas 16,80%. Rubiácea e Lavínia também têm baixas 

taxas de emprego, com 24,63% e 27,13% de emprego das suas PEAs, respectivamente.  

Tabela 7.4.2-12 - Taxa de Empregos Formais na AID em 2008. 

Municípios 
Número de Empregos 

Formais 2008 
PEA estimada 

para 2008 
Taxa de empregos 
estimada para 2008 

Guararapes 5.148 14.344 35,89% 

Rubiácea 277 1.125 24,63% 

Bento de Abreu 1.396 1.349 103,51% 

Valparaíso 4.488 9.682 46,35% 

Lavínia 641 3.816 16,80% 

Florida Paulista 435 1.603 27,13% 

Total da AID 12.385 31.977 38,73% 

Fonte: Elaborado por ARCADIS Tetraplan com base nos dados do IBGE, 2009, IPEA, 2009 e 
Fundação SEADE, 2008.  

B) Perfil dos empregos na AID 

Em relação ao perfil desses empregos, verifica-se que o setor industrial e de serviços são os 

responsáveis pela maior parte dos postos de trabalho formais gerados na AID, com 39,00% e 

28,98%, respectivamente, no ano de 2009.  

A estagnação da geração de empregos no setor agropecuário, que se manteve na casa dos 

2.300 empregos entre 2000 e 2009, levou a uma diminuição da participação do setor 

agropecuário na geração de empregos da AID, com redução de 31,31% para 17,51% no 

período. Inversamente, o crescimento da participação da indústria, que empregava 23,68% 

em 2000 e passou a empregar 39,00% da população da AID em 2009, ocorreu em função do 

aumento do número de empregos, partindo de 1.746 empregados em 2000 para 5.156 

empregados em 2009. Os setores de comércio, serviços e construção civil também 

cresceram no período, ajudando no crescimento de 56% do número de empregos totais da 

AID, que partiu de 7.371 em 2000, alcançando 13.221 em 2009. A Figura 7.4.2-7 e a Figura 

7.4.2-8 ilustram a evolução dos setores na geração de empregos na AID. 
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Figura 7.4.2-7 - Gráfico da distribuição dos empregos entre os setores, na AID e no Estado de 

São Paulo (2009). 
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Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

 

Figura 7.4.2-8 - Gráfico da evolução do número de empregos por setores, na AID e no Estado 

de São Paulo (2009). 
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Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

Verificando a distribuição dos empregos por setor nos municípios, fica evidente que a 

concentração dos empregos agropecuários, industriais e nos serviços ocorre 

preponderantemente em Valparaíso e Guararapes, enquanto Bento de Abreu tem um 

pequeno destaque no setor industrial e Lavínia alcança expressão na geração de empregos 
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no setor de serviços. A Figura 7.4.2-9 e a Tabela 7.4.2-13 demonstram detalhadamente a 

distribuição dos empregos por setor nos municípios da AID. 

Figura 7.4.2-9 – Gráfico da distribuição dos empregos nos municípios da AID por setor (2009). 
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Fonte: Fundação SEADE, 2010 
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Tabela 7.4.2-13 - Perfil do Mercado de Trabalho da AID, de 2000 a 2009. 

Municípios 
Agropecuária  Comércio Indústria Serviços  Construção Civil  Total 

2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 

Guararapes 838 1307 625 970 1124 2315 1103 1683 1 33 3691 6308 

Rubiácea 90 122 4 5 3 15 98 129 - 2 195 273 

Bento de 
Abreu 

254 111 18 46 175 625 166 233 - - 613 1015 

Valparaíso 860 522 308 570 364 2085 534 1206 5 145 2071 4528 

Lavínia 203 173 44 74 12 2 265 420 - - 524 669 

Florida 
Paulista 

64 80 26 56 68 114 122 161 - 17 280 428 

Total AID 2.309 2.315 1.025 1.721 1.746 5.156 2.288 3.832 6 197 7.374 13.221 

São Paulo 312.872 369.141 1.934.567 2.652.780 1.320.396 2.080.754 4.172.457 5.541.266 308.921 434.963 8.049.213 11.078.904 

Fonte: SEADE, 2010.  
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C) Renda Familiar 

Confirmando as situações precárias dos indicadores síntese, a renda média per capita 

familiar na AID situava-se em 2000, em 1,65 salários mínimos, abaixo da média do Estado, 

de 2,92 salários mínimos. Neste sentido, não há destaques positivos embora haja uma sutil 

diferenciação na renda per capita dos municípios de Guararapes e Valparaíso e Flórida 

Paulista, conforme mostra a Tabela 7.4.2-14. 

Tabela 7.4.2-14 - Renda per capita dos municípios da AID, em salários mínimos – SM (2000). 

Municípios/Regiões 
Renda per capita 

em SM - 2000 

Guararapes 1,84 

Rubiácea 1,47 

Bento de Abreu 1,41 

Valparaíso 1,81 

Lavínia 1,51 

Florida Paulista 1,87 

Média da AID * 1,65 

Estado de São Paulo 2,92 

(* Média simples). Fonte Fundação SEADE, 2010. 

Pela distribuição de renda por faixa de salários mínimos apresentada na Tabela 7.4.2-15, 

verifica-se que a AID concentra mais de 70% da população nas classes de rendimento 

mensal familiar abaixo de 5 salários mínimos, com destaque para faixa entre 1 e 2 salários 

mínimos, que abriga 18,49% da população (excluindo as famílias sem rendimento). A 

concentração de famílias com rendimento mensal familiar superior a 10 salários mínimos é 

maior no Estado de São Paulo (34,07%) do que na AID (18,39%), o que confirma o baixo 

padrão de rendimento das famílias da AID. 
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Tabela 7.4.2-15 - Renda familiar por faixa de renda em salários mínimos em porcentagem da população (2000). 

Localidade 

Classes de rendimento mensal familiar 

Até 1/2  
salário 
mínimo 

Mais de 1/2 
a 1 salários 

mínimos 

Mais de 1 a 2 
salários 
mínimos 

Mais de 2 a 3 
salários 
mínimos 

Mais de 3 a 5 
salários 
mínimos 

Mais de 5 a 10 
salários 
mínimos 

Mais de 10 
salários 
mínimos 

Sem 
rendi-
mento 

Guararapes 0,71 18,08 20,95 17,91 16,26 13,22 7,31 5,56 

Rubiácea 1,34 22,39 22,39 22,09 13,13 7,76 4,63 6,27 

Bento de Abreu 0,72 16,4 23,31 24,75 19,14 9,64 2,45 3,59 

Valparaíso 0,77 17,49 21,79 17,47 15,71 11,71 5,86 9,2 

Lavínia 1,44 21,71 28,12 15,76 12,16 11,12 3,4 6,29 

Florida Paulista 1,06 21,46 25,22 15,21 14,92 12,13 7,03 2,97 

Média da AID * 0,83 18,49 22,19 17,88 15,66 12,17 6,22 6,55 

Estado de São Paulo 0,37 9,31 14,76 13,58 18,98 19,77 14,3 8,93 

(* Ponderada pela população). Fonte: SEADE, 2010. 

 

 

 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA-  Univalem 

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 167 

7.4.2.5. Infraestrutura Viária 

O fluxo de transporte rodoviário regional é suprido pela via de pista dupla SP-300 Rodovia 

Marechal Rondon, que liga a região central do Estado até o Oeste Paulista, atravessando a 

AID no sentido noroeste, de onde irradiam as rodovias transversais vicinais de pista simples, 

que ligam a SP-300 aos municípios da região. Dentre elas estão: a Rodovia Plácido Rocha, 

SP-541, que liga a SP–300 à cidade de Valparaíso e à Unidade Univalem; a SP-594 Rodovia 

Arthur Giometti, que liga Lavínia à SP-300; a Rodovia Bento de Abreu Ezequiel Paulo 

Pereira, SP-568, que faz a ligação entre Bento de Abreu e a SP-300; a Rodovia Rubiácea 

Virso Estevam Baraldi, SP-561, responsável pela ligação entre Rubiácea e a SP-300; e ainda 

a Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, V-Ac SP-300, que conecta Guararapes à SP-300. 

Próximo à área abrangida pela AID existe o Aeroporto de Araçatuba, que conecta a região 

aos principais aeroportos do Estado de São Paulo. A hidrovia Tietê Paraná também compõe 

a infraestrutura viária regional, havendo em Araçatuba um Terminal Intermodal de cargas. 

Nesta rede rodoviária as distâncias entre os municípios dentro da AID variam entre 12 e 97 

quilômetros, com tempo de viagem entre 13 minutos à 1 hora e 16 minutos (Tabela 7.4.2-16). 

O volume total de veículos nos principais eixos ampliou-se entre 2006 e 2008 em todos os 

trechos de rodovias da AID, tanto de veículos de passeio quanto de veículos comerciais7, 

conforme demonstra a Tabela 7.4.2-17. Não há dados do VDM para as Rodovias SP-594 e 

SP-568, bem como para a SP-541, que constitui uma importante rodovia de interligação entre 

os municípios da região. 

Tabela 7.4.2-16 - Distâncias e Tempo de Viagem entre as cidades da AID. 

  Guararapes Rubiácea 
Bento de 

Abreu 
Valparaíso Lavínia 

Florida 
Paulista 

Guararapes - 

12 Km 28 Km 29 Km 52 Km 97 Km 

0 Hora(s) 13 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 24 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 26 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 40 
Minuto(s) 

1 Hora(s) 16 
Minuto(s) 

Rubiácea 

12 Km 

- 

25 Km 26 Km 49 Km 94 Km 

0 Hora(s) 13 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 21 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 22 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 37 
Minuto(s) 

1 Hora(s) 12 
Minuto(s) 

Bento de 
Abreu 

28 Km 25 Km 

- 

10 Km 38 Km 78 Km 

0 Hora(s) 24 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 21 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 11 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 30 
Minuto(s) 

1 Hora(s) 1 
Minuto(s) 

Valparaíso 

29 Km 26 Km 10 Km 

- 

25 Km 69 Km 

0 Hora(s) 26 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 22 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 11 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 22 
Minuto(s) 

1 Hora(s) -5 
Minuto(s) 

Lavínia 

52 Km 49 Km 38 Km 25 Km 

- 

63 Km 

0 Hora(s) 40 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 37 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 30 
Minuto(s) 

0 Hora(s) 22 
Minuto(s) 

1 Hora(s) 0 
Minuto(s) 

Florida 
Paulista 

97 Km 94 Km 78 Km 69 Km 63 Km 

- 1 Hora(s) 16 
Minuto(s) 

1 Hora(s) 12 
Minuto(s) 

1 Hora(s) 1 
Minuto(s) 

1 Hora(s) -5 
Minuto(s) 

1 Hora(s) 0 
Minuto(s) 

Fonte: DER, 2010. 

                                                

7
 Veículos de passeio são veículos automotores de passageiros com capacidade oficial de até 8 pessoas, além do condutor, 

inclusive as camionetas, “pick-ups” e furgões leves. Os veículos comerciais correspondem a veículos automotores destinados ao 

transporte mercantil de passageiros ou carga, com capacidade superior a 1.500 kg (DERSA, Decreto Lei número 5, de 6 de 

março de 1969) 
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Tabela 7.4.2-17 - Volume Diário Médio (VDM) das Rodovias da AID. 

POSTO DE COLETA VOLUME DIÁRIO MÉDIO DE TRÁFEGO (VDM) 

P
O
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O
 

LOCALIZAÇÃO TIPO DE VEÍCULO 
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 2006 2007 2008 
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T
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T
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429  300*  

SPA 553/300 
(GUARARAPES)  - 

SPA 576/300 
(VALPARAÍSO)  

560,5 553,23 576,45 DER-DR.11  3.992  1.681  5.673  3.996  1.910  5.906  5.040  1.838  6.878  

249  300*  

SPA 576/300 
(VALPARAÍSO) ) - 

SPA 601/300 
(MIRANDÓPOLIS)  

596,0 576,45 601,21 DER-DR.11  2.888  1.423  4.311  3.004  1.480  4.484  3.180  1.567  4.747  

583  300*  

SPA 601/300 
(MIRANDÓPOLIS) -

SPA 615/300 
GUARAÇAÍ  

614,0 601,21 615,74 DER-DR.11  3.397  1.501  4.898  3.533  1.561  5.094  3.740  1.653  5.393  

248  300*  

SP 463 
(ARAÇATUBA) - 

SPA 553/300 
(GUARARAPES)  

546,0 534,99 553,23 DER-DR.11  5.483  2.512  7.995  5.702  2.612  8.314  6.036  2.766  8.802  

610  
SPA 

561/300*  
SP 300 - RUBIÁCEA 8,0 0,00 9,81 DER-DR.11  439  197  636  457  205  662  483  217  700  

Fonte: DER, 2010. 
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7.4.2.6. Saneamento e infraestrutura urbana 

A) Saneamento Básico 

Em relação à caracterização do saneamento ambiental nos municípios da AID, foram 

adotados os seguintes indicativos: taxa de coleta de lixo, índice de abastecimento de água e 

taxa de coleta de esgotos sanitários, expressos em percentual de domicílios atendidos. É 

importante salientar que os dados secundários disponíveis estão defasados, mas trazem um 

referencial das condições de saneamento dos municípios da AID. Os dados oficiais utilizados 

são dos Censos Demográficos de 1991 e 2000, já que os resultados do último Censo, 

realizado em 2010, ainda não foram disponibilizados. 

A análise combinada desses indicadores permite concluir que os serviços de saneamento 

básico eram satisfatórios em 2000 nos municípios de Guararapes, Valparaíso e Bento de 

Abreu, onde os indicadores eram próximos a 100% para os 3 grupos analisados. Rubiácea 

tinha em 2000 níveis próximos a 100% de coleta de lixo e Abastecimento de Água, mas, 

embora tenha progredido, o Esgotamento Sanitário permaneceu abaixo dos 90% em 2000. 

Lavínia e Flórida Paulista tinham indicadores próximos a 100% de abastecimento de água e 

expandiram suas redes de esgotamento sanitário entre 1991 e 2000, mas, assim como na 

coleta de lixo, os níveis de atendimento continuaram abaixo de 90% de atendimento (Tabela 

7.4.2-18).  

Tabela 7.4.2-18 - Evolução da População Atendida por Rede de Água, Esgoto e Coleta de Lixo 

(1991 a 2000). 

Municípios 

Nível de Atendimento (%) 

Coleta de 
lixo 

Taxa de 
Cresci-

mento (%) 

Abast. de 
Água 

Taxa de 
Cresci-
mento 

Esgotament
o Sanitário 

Taxa de 
Cresci-

mento (%) 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Guararapes 99,09 99,56 0,05 98,28 99,32 0,12 92,75 98,67 0,69 

Rubiácea 97,38 99,17 0,20 99,34 97,78 -0,18 76,39 88,92 1,70 

Bento de Abreu 99,56 99,83 0,03 99,78 99,65 -0,01 98,89 99,83 0,11 

Valparaíso 97,39 99,33 0,22 96,72 99,24 0,29 73,48 94,99 2,89 

Lavínia 85,97 95,66 1,19 98,63 99,44 0,09 62,61 84,23 3,35 

Flórida Paulista 79,02 97,87 2,41 99,58 99,66 0,01 56,4 86,39 4,85 

Média da AID 93,07 98,57 0,64 98,72 99,18 0,05 76,75 92,17 2,05 

Estado de São Paulo 96,15 98,9 0,31 96,39 97,38 0,11 80,83 85,72 0,65 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

Em relação ao tratamento de esgotos nos municípios da AID, com exceção de Lavínia, para a 

qual não existem informações, todos os demais municípios têm 100% de seus esgotos 

coletados tratados (Tabela 7.4.2-19). 
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Tabela 7.4.2-19 - Municípios da AID com tratamento dos esgotos coletados: percentual de 

tratamento em 2003. 

Municípios 
Tratamento 
de esgoto 

Guararapes 100 

Rubiácea 100 

Bento de Abreu 100 

Valparaíso 100 

Lavínia N/D 

Florida Paulista 100 

AID 83,33 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

O Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares da CETESB fornece valores sobre a 

quantidade diária de lixo produzido nos municípios e apresenta os índices: Qualidade de 

Aterro de Resíduos (IQR) e Qualidade de Usinas de Compostagem (IQC). Estes indicadores 

são avaliados através notas que variam de 0 a 10, qualificando os serviços prestados pelos 

municípios analisados. De acordo com as notas atribuídas, os serviços são classificados 

como: Inadequado (nota de 0 a 6), Controlado (nota de 6,1 a 8) e Adequado (nota de 8,1 a 

10). Os municípios da AID não são atendidos por usinas de compostagem, não havendo por 

isso indicador para avaliar este tipo de serviço. 

A partir da Tabela 7.4.2-20, pode-se observar que a AID gera 27,6 toneladas de lixo por dia. 

Deste montante os maiores responsáveis pela produção de resíduos são os municípios de 

Guararapes (10,7 t/dia) e Valparaíso (7,8 t/dia), que tiveram a condição de disposição 

avaliada como adequada. Os municípios que apresentaram a menor produção de lixo foram 

Bento de Abreu (1 t/dia) e Lavínia (3 t/dia), o que está relacionado ao reduzido tamanho das 

suas populações. Exceto Flórida Paulista, todos os municípios foram classificados com 

qualidade adequada de aterro.  
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Tabela 7.4.2-20 - Evolução do Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR). 

Municípios 
Agência 
CETESB 

Quanti-
dade de 

Lixo 
(t/dia) 

Índice de Qualidade de Aterro 
de Resíduos - IQR 

Condição em 
relação à 

disposição dos 
resíduos 2005 2006 2007 2008 2009 

Guararapes Araçatuba 10,7 4,6 3,9 8,6 9,7 9,7 Adequada 

Rubiácea Araçatuba 0,6 5,5 5 3,9 9,7 9,7 Adequada 

Bento de Abreu Araçatuba 1 8,5 8 4,5 8,3 9,4 Adequada 

Valparaíso Araçatuba 7,8 8,5 8,5 6,4 9,5 9,7 Adequada 

Lavínia Andradina 3 7,3 4,3 8,3 8,5 8,2 Adequada 

Florida Paulista Dracena 4,5 8,4 8 7,3 8,1 6,4 Controlada 

Total / média na AID - 27,6 7,1 6,3 6,5 9 8,9 - 

Fonte: CETESB, Inventário Estadual de Resíduos Sólidos, 2009. 

B) Consumo de Energia 

Nos municípios da AID, de forma geral, ampliou-se o consumo de energia elétrica para os 3 

grupos analisados: residencial; industrial; comércio, serviços e outros. Com exceção do 

consumo residencial, que cresceu em ritmo semelhante ao do Estado entre 2003 e 2008 

(crescimento de 5,56% na AID e 5,62 no Estado), os demais grupos tiveram crescimento 

superior ao do Estado. No setor Industrial a AID cresceu 8,69% ante 4,50% no Estado, ao 

passo que no setor de comércio, serviços e outros o crescimento da AID foi de 8,49% e do 

Estado foi de 4,96% (Tabela 7.4.2-21) 
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Tabela 7.4.2-21 - Consumo de energia elétrica por setor e taxa de crescimento (em MWh), no período de 2003 a 2008. 

Município 

Consumo de Energia Elétrica (Em MWh) 

Industrial 

T
a
x
a
 d

e
 

C
re

s
c
im

e
n

to
 

Comercial, Serviços e Outras 
Atividades 

T
a
x
a
 d

e
 

C
re

s
c
im

e
n

to
 

Residencial 

T
a
x
a
 d

e
 

C
re

s
c
im

e
n

to
 

2003 2008 2003 2008 2003 2008 

Guararapes 35.892 27.838 -4,96 5.251 7.395 7,09 15.613 19.792 4,86 

Rubiácea 2 26 67,03 231 320 6,74 800 1.330 10,7 

Bento de Abreu 723 1.137 9,48 244 630 20,89 1.038 1.513 7,83 

Valparaíso 45.132 95.227 16,11 2.143 3.514 10,4 7.755 10.779 6,81 

Lavínia 239 270 2,47 421 668 9,67 2.110 2.549 3,85 

Florida Paulista 247 220 -2,29 449 610 6,32 1.411 1.681 3,56 

Total da AID 82.235 124.718 8,69 8.739 13.137 8,49 28.727 37.644 5,56 

Total do Estado 43.384.770 54.076.681 4,5 16.314.122 20.783.199 4,96 23.816.076 31.307.909 5,62 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 
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7.4.2.7. Educação 

A) Analfabetismo 

Foi observada uma queda significativa do analfabetismo na AID, semelhante à registrada 

pelo Estado, considerando a população das faixas etárias superiores a 15 anos. A taxa de 

analfabetismo em 1991 na AID era de 15,71% e em 2000 passou para 10,68%, ao passo que 

no Estado a redução foi de 10,16% para 6,64%, o que demonstra efetividade das políticas 

públicas para a educação dentro dos municípios da AID. Entretanto, em 2000 apenas o 

município de Guararapes tinha nível de analfabetismo abaixo dos 10%.  Os dados de 

analfabetismo referentes aos anos de 1991 e 2000 são apresentados na Tabela 7.4.2-22. 

Tabela 7.4.2-22 - Evolução da Taxa de analfabetismo na AID e no Estado de São Paulo, de 1991 a 

2000. 

Localidade 1991 2000 
Taxa de 

Crescimento 

Guararapes 14,13 9,40 -4,43 

Rubiácea 21,31 14,35 -4,30 

Bento de Abreu 16,73 10,04 -5,52 

Valparaíso 17,05 11,80 -4,01 

Lavínia 17,96 12,10 -4,29 

Florida Paulista 14,94 11,29 -3,06 

Total AID 15,71 10,68 -4,19 

Estado de São Paulo 10,16 6,64 -4,62 

Fonte: Fundação SEADE, 2010  

B) Evolução do número de matrículas escolares 

Observando-se a Figura 7.4.2-10 nota-se que na AID, no período entre 2000 e 2008, houve 

uma retração das matrículas no ensino médio e fundamental, tendo sido mais acentuada para 

o ensino médio, que atingiu queda de -2,78% a.a., enquanto as matrículas cresceram na pré-

escola a 2,06% a.a.. No Estado de São Paulo, as matrículas também sofreram maior queda 

no ensino médio, apresentando taxa de crescimento de -2,17% a.a., enquanto as matrículas 

na pré-escola cresceram 1,12% a.a.. 
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Figura 7.4.2-10 – Gráfico da evolução do número de Matrículas na AID e no Estado de São 

Paulo (2000-2008). 
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Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

No ensino pré-escolar houve decréscimo das matrículas apenas nos municípios de 

Valparaíso (-0,18%) e Lavínia (-1,12%), ao mesmo tempo em que Guararapes se destacou 

com 4,58% de crescimento a.a. nas matrículas pré-escolares. Os maiores declínios nas 

matrículas no ensino fundamental ocorreram em Flórida Paulista (-3,75%) e Lavínia (-3,08%), 

enquanto no ensino médio ocorreram em Lavínia (-4,73%) e Guararapes (-3,10%), Nenhum 

município na AID tinha ensino superior em 2000, tendo sido criado apenas em 2007 um curso 

superior em Guararapes, o que impossibilitou a análise evolutiva das matrículas (Tabela 

7.4.2-23). 

Quanto à taxa de aprovação, a média da AID (91,34%) para o ensino fundamental ficou 

abaixo da taxa do Estado (93,40%), enquanto para o ensino médio as taxas foram 

semelhantes, com 82,51% de aprovação na AID e 82,00% no Estado. As menores taxas de 

aprovação no ensino fundamental estão em Guararapes (91,20%), Valparaíso (89,90%) e 

Flórida Paulista (88,50%). No ensino médio, apenas Valparaíso (80,30%) e Flórida Paulista 

(75,80%) têm taxas de aprovação inferiores à taxa da AID 
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Tabela 7.4.2-23 - Evolução do Número de matrículas por grau escolar e taxa de aprovação do Ensino Fundamental e Médio (2000 a 2008). 

Localidade 

Número de Matrículas 

Taxa de Crescimento 
Taxa de 

aprovação 
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Guararapes 690 4.416 1.675 - 987 3.664 1.302 282 4,58 -2,31 -3,1 ND 91,2 82,9 

Rubiácea 71 396 125 - 85 387 122 - 2,28 -0,29 -0,3 ND 94,1 89,2 

Bento de Abreu 105 326 110 - 112 319 120 - 0,81 -0,27 1,09 ND 95,8 84,4 

Valparaíso 638 2.994 1.006 - 629 2.820 809 - -0,18 -0,75 -2,69 ND 89,9 80,3 

Lavínia 128 799 283 - 117 622 192 - -1,12 -3,08 -4,73 ND 96,1 88,1 

Florida Paulista 70 414 144 - 73 305 124 - 0,53 -3,75 -1,85 ND 88,5 75,8 

Total / média AID 1.702 9.345 3.343 - 2.003 8.117 2.669 - 2,06 -1,75 -2,78 ND 91,3 82,5 

Estado de São Paulo 1.130.293 6.225.204 2.079.141 818.304 1.235.952 6.016.996 1.744.834 818.304 1,12 -0,42 -2,17 ND 93,4 82 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 
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C) Número de estabelecimentos e docentes 

O número de estabelecimentos na AID aumentou em todos os níveis de ensino, no período 

2000 a 2006. O aumento mais importante ocorreu no ensino infantil – Creche, no qual os 

estabelecimentos passaram de 11 para 19 em 2000. Com exceção de Rubiácea, os demais 

municípios tiveram um aumento no número de creches, principalmente Guararapes e 

Valparaíso. Com relação à Pré-escola, somente em Guararapes registrou-se diminuição no 

número de estabelecimentos, nos demais, ou este número se manteve ou aumentou 

discretamente. O número de escolas de ensino fundamental manteve-se o mesmo em quase 

todos os municípios, aumentando em somente 1 estabelecimento em Flórida Paulista. Os 

estabelecimentos do ensino médio também se mantiveram em mesmo número no período, 

com exceção de Guararapes e Valparaíso, onde houve discreto aumento (Tabela 7.4.2-24). 

Tabela 7.4.2-24 - Número de Estabelecimentos de Ensino nos municípios da AID, por nível de 

ensino – 2000 a 2006. 

Municípios  
Creche Pré-escola Fundamental Médio 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

Guararapes 4 7 13 11 9 9 3 5 

Rubiácea 2 1 2 2 2 2 1 1 

Bento de Abreu ... 2 1 1 2 2 1 1 

Valparaíso 3 6 7 10 8 8 2 4 

Lavínia ... 1 1 1 2 2 1 1 

Flórida Paulista 2 2 2 3 2 3 1 1 

Total 11 19 26 28 25 26 9 13 

Fonte: MEC/INEP, EDUDATA Brasil, 2011. 

O quadro de docentes também aumentou no período na AID. A Pré-escola contou com o 

maior aumento no número de docentes: 70%, passando de 79 para 134. Em Lavínia e Flórida 

Paulista, no entanto, não havia docentes em 2000 e 2006 nas Creches, tendo nas demais 

cidades, ocorrido um aumento pouco expressivo. O número de docentes de Pré-escola 

aumentou principalmente em Guararapes, o município com maior número de 

estabelecimentos tanto em 2000 quanto em 2006. Em relação ao ensino Fundamental, 

somente em Rubiácea e Lavínia houve queda no número de professores. Por sua vez, o 

ensino médio teve o aumento impulsionado pelo crescimento no número de docentes em 

Guararapes e Valparaíso, já que em Bento de Abreu, Lavínia e Flórida Paulista, registrou-se 

queda (Tabela 7.4.2-25). 
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Tabela 7.4.2-25 - Número de Docentes nos municípios da AID, por nível de ensino. 

Municípios  
Creche Pré-escola Fundamental Médio 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

Guararapes 3 5 33 56 192 201 72 113 

Rubiácea 3 1 3 4 24 22 17 19 

Bento de Abreu 0 1 5 7 15 25 15 13 

Valparaíso 1 2 25 40 150 155 46 78 

Lavínia 0 0 6 10 36 31 22 14 

Flórida Paulista 0 0 7 17 64 76 30 29 

Total 7 9 79 134 481 510 202 266 

Fonte: MEC/INEP, EDUDATA Brasil, 2011. 

Com exceção do ensino infantil – Creche, nos demais níveis de ensino registrou-se na AID 

uma ligeira queda no número de alunos por turma, tendo a queda mais significativa sido 

verificada no nível Pré-escolar. Essa queda está associada tanto ao decréscimo verificado no 

número de matrículas quanto ao aumento do número de docentes nas escolas. No caso das 

Creches, esse ligeiro aumento verificado na média da AID ocorreu devido ao surgimento de 

alunos para este nível de ensino nos municípios de Bento de Abreu e de Lavínia no ano de 

2006, já que em 2000, não havia essa demanda. 

O ensino Pré-escolar em Valparaíso apresentou a maior queda dentre os demais municípios, 

passando de 25,5 alunos por turma em 2000 para 19,2 em 2006. No ensino Fundamental, apesar 

da queda no número de alunos por turma no período, os municípios de Rubiácea, Bento de 

Abreu e Lavínia tiveram um ligeiro aumento na variável. No ensino Médio, o único município em 

que houve um aumento, e mesmo assim, pouco expressivo, no número de alunos por turma foi 

Flórida Paulista (Tabela 7.4.2-26). 

Tabela 7.4.2-26 - Número de alunos por turma nos municípios da AID, por nível de ensino. 

Municípios  
Creche Pré-escola Fundamental Médio 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

Guararapes 17,9 16,6 20,9 19,2 33,7 31,8 39,9 36,4 

Rubiácea 26,3 18 23,7 20 26,4 26,6 31,3 25,6 

Bento de Abreu ... 16,3 21 16 27,2 28,3 36,7 30,3 

Valparaíso 17,7 11,4 25,5 19,2 30,9 28,3 35,9 34,5 

Lavínia ... 8 21,3 17,9 27,6 28 31,4 27,9 

Flórida Paulista 25,8 25,3 22 21,3 34,3 33,8 36,5 36,9 

Total 14,6 15,9 22,4 18,9 30 29,5 35,3 31,9 

Fonte: MEC/INEP, EDUDATA Brasil, 2011. 

Assim como o número de alunos por turma diminuiu, o número de alunos por professor 

também caiu no período 2000 a 2006 na AID, principalmente no nível Pré-escolar. Somente 

nas Creches houve aumento, impulsionada pelo crescimento no município de Rubiácea, de 

35 para 18, e no surgimento da demanda no município de Bento de Abreu. Em Flórida 

Paulista, apesar da existência de estabelecimentos e alunos matriculados, não havia 
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docentes para este nível, sendo bastante elevado o número de alunos por turma, já que, o 

número ideal seria em média de 10 alunos (Tabela 7.4.2-27). 

O Projeto de Lei n° 597/20078, que limita o número de alunos por professor na Educação 

Básica, aprovado pela Câmara dos Deputados, se aprovado estabelecerá:  

 Uma média de 10,2 alunos por professor no ensino infantil - creche ; 

 Uma média de 20 alunos por professor no ensino infantil – pré-escola ; 

 25 alunos por professor no primeiro ciclo do ensino fundamental; 

 35 alunos por professor nos últimos anos do ensino fundamental;  

 35 alunos por professor no ensino médio. 

Assim, considerando os valores estabelecidos pelo Projeto de Lei, garante-se mais qualidade 

ao ensino, pois, ao possibilitar ao professor que trabalhem em salas com números reduzidos 

(acabando com a superlotação), garante-se que consiga atender melhor aos alunos. 

Levando-se em conta essa estimativa proposta pelo Projeto de Lei para o ensino básico, 

como forma de melhorar a qualidade da educação, pode-se considerar que nas creches da 

região a situação é mais precária, já que o número de crianças extrapola a quantidade 

indicada, média de 10,2 alunos por professor. Em todas as cidades, o número de crianças 

por professor é muito elevado, sendo discrepante ao número de crianças por turma, o que 

pode indicar que faltam professores nas localidades. Guararapes era a cidade com o maior 

número de alunos por professor, um total de 66, que em muito supera o estabelecido no 

Projeto de Lei. 

Em 2006, o número de alunos por docente na AID era de 17,9 abaixo do estabelecido pelo 

Projeto de Lei como adequado. Somente em Flórida Paulista esse número superava o ideal, 

sendo de 23 alunos por professor. No ensino fundamental, a AID apresentava-se abaixo do 

estabelecido como ideal desde 2000, fato que pode indicar que há mais professores para 

este nível do ensino básico. O mesmo ocorre no ensino médio, onde a média estabelecida é 

de 35 alunos por professor, e o registrado em 2006 era de 11,9. Ressalta-se, no entanto, que 

nos dois níveis (fundamental e médio), apesar do aumento no número de professores e de 

estabelecimentos, houve uma redução no número de matrículas. De um modo geral, nota-se 

que as Creches precisam de mais atenção dos governos locais, dada a pequena quantidade 

de docentes em relação ao número de matrículas. É preciso verificar a discrepância entre o 

baixo número de alunos por docente em relação ao número de alunos por turma. 

                                                

8
 Média simples do estabelecido pelo Projeto de Lei: 

I – cinco crianças de até um ano, por adulto, na creche; 

II - oito crianças de um a dois anos, por adulto, na creche; 

III – treze crianças de dois a três anos, por adulto, na creche; 

IV – quinze crianças de três a quatro anos, por adulto, na creche ou pré-escola; 

IV – quinze crianças de três a quatro anos, por adulto, na creche ou pré-escola; 

V – vinte alunos de quatro a cinco anos, por professor, na pré-escola. 
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Tabela 7.4.2-27 - Número de alunos por docente nos municípios da AID, por nível de ensino. 

Municípios 
Creche Pré-escola Fundamental Médio 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

Guararapes 66 66 21 18 23 19 23 11 

Rubiácea 35 18 24 20 17 17 7 7 

Bento de Abreu ... 49 21 14 22 14 7 9 

Valparaíso 53 63 26 17 20 18 22 12 

Lavínia ... ... 21 16 22 21 13 16 

Flórida Paulista 129 76 41 23 26 20 16 17 

Total 47,1 45,3 25,5 17,9 21,6 18,2 14,8 11,9 

Fonte: MEC/INEP, EDUDATA Brasil, 2011. 

D) Evasão escolar 

A taxa de evasão escolar na AID entre os anos de 2000 e 2008 apresentou forte queda, tanto 

para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, seguindo a tendência do Estado de 

São Paulo, conforme demonstram na Figura 7.4.2-11 e na Figura 7.4.2-12. 

Figura 7.4.2-11 - Gráfico da taxa de evasão escolar na AID e no Estado de São Paulo (2000-

2008), no Ensino Fundamental. 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 
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Figura 7.4.2-12 -  - Gráfico da taxa de evasão escolar na AID e no Estado de São Paulo (2000-

2008), no Ensino Médio. 
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Fonte: Fundação SEADE, 2010. 

Considerando o percentual de pessoas nas faixas etárias correspondentes a cada nível de 

ensino, mas que não frequentavam a escola, analisando-se os municípios de forma 

independente, conforme dados da Tabela 7.4.2-28, observa-se que o único município que 

teve aumento na evasão escolar foi Bento de Abreu, que apresentou em 2000 1,2% de 

evasão no ensino fundamental, sucedendo o aumento deste índice em 2008 para 2,6%. 

Tabela 7.4.2-28 - Taxa de Evasão Escolar na AID, de 2000 a 2008. 

Municípios 

Evasão do Ensino 
Fundamental 

Evasão do 
Ensino 
Médio 

2000 2008 2000 2008 

Guararapes 2,79 0,2 6,61 2,6 

Rubiácea 3,19 0,3 6,5 0,9 

Bento de Abreu 1,20 2,6 21,24 10,5 

Valparaíso 4,02 1,5 19,68 9,7 

Lavínia 2,05 - 7,75 4,9 

Florida Paulista 1,02 - 14,29 - 

AID 3,00 0,82 11,45 5,32 

Estado 3,43 0,8 10,44 4,3 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 
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7.4.2.8. Habitação 

A) Déficit habitacional 

O déficit habitacional é entendido como a soma da coabitação familiar dos domicílios 

improvisados e dos domicílios rústicos e trata-se de um índice elaborado pela Fundação João 

Pinheiro, que não contempla municípios com populações inferiores a 20.000 habitantes. 

O único município da AID que tinha população superior a 20.000 habitantes era Guararapes, 

onde, no ano 2000, havia déficit de 663 moradias, que representavam 8% dos domicílios do 

município, sendo esta porcentagem semelhante à do Estado de São Paulo, que tem 7,47% 

de déficit habitacional com relação ao seu total de domicílios (Tabela 7.4.2-29). 

Tabela 7.4.2-29 - Déficit Habitacional em 2000. 

Município 

Déficit Habitacional Básico 

Absoluto 
% do total dos 

domicílios 

Guararapes 663 8 

Estado de São Paulo 773.490 7,47 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2000.  

B) Condições de habitação 

A totalidade dos domicílios em 2003 contava com abastecimento de água e, com exceção de 

Rubiácea, onde 95% de domicílios eram atendidos pela rede de coleta de esgotos sanitários 

e Valparaíso, onde apenas 1% dos domicílios não era atendido pela rede de coleta de 

esgoto, o restante dos domicílios da AID estavam saneados sobre este aspecto. 

Em 2003 não havia registros de favelas e ocupações irregulares, embora em 2000 apenas 

84,71% dos domicílios de Lavínia contavam com infraestrutura adequada e somente 87,77% 

dos domicílios de Valparaíso tinham espaço suficiente. Mesmo assim, a AID teve em média 

mais domicílios com infraestrutura adequada (95,75%) e domicílios com espaço suficiente 

(89,92%) do que o Estado, que teve, respectivamente, 83,29% e 83,16% (Tabela 7.4.2-30). 
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Tabela 7.4.2-30 - Domicílios com saneamento por município da AID em 2003. 

Município e 
Unidade da 
Federação 

N° total de 
domicílios 

2000 

N° de domicílios 
com 

abastecimento de 
água em 2003 (%) 

N° de domicílios 
com esgotamento 
sanitários em 2003 

(%) 

Existência 
de favelas 

(2003) 

Ocupação de áreas de 
risco (2003) 

Domicílios com 
infraestrutura 

adequada 2000 
(%) 

Domicílios com 
espaço 

suficiente 2000 
(%) 

Guararapes 8.399 100 100 Não Não 97,92 89,8 

Rubiácea 671 100 95 Não Não 88,37 90,86 

Bento de 
Abreu 

696 100 100 Não Não 98,39 91,8 

Valparaíso 5.753 100 99 Não Não 95,53 87,77 

Lavínia 1.543 100 100 Não Não 84,71 94,93 

Florida 
Paulista 

1.042 100 100 Não Não 98,88 93,56 

Total AID 18.104 100 99,5 Não Não 95,75 89,92 

Estado de 
São Paulo 

10.564.745 N/D N/D - - 83,29 83,16 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 
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7.4.2.9. Segurança 

A) Ocorrências Policiais 

Os crimes de extorsão como seqüestro, atentado violento ao pudor, furtos e estelionato, 

apresentaram menor taxa de crescimento na AID do que no Estado, entre os de 2000 e 2007. 

Para todos os demais tipos de crimes o ritmo de crescimento foi maior na AID do que no 

Estado, com destaque para as ocorrências de uso de drogas e de tráfico de drogas, que 

tiveram crescimento acima de 30% a.a. na AID, enquanto no Estado as ocorrências de uso de 

drogas tiveram crescimento de 4,51% e as ocorrências de tráfico cresceram 14,45% a.a..  

O crescimento de homicídios dolosos também teve destaque na AID, com evolução de zero 

registros em 2000 para 7 registros em 2007.  O crescimento total de ocorrências na AID foi de 

2,84% a.a., crescendo muito acima do Estado cujas ocorrências evoluíram no ritmo de 1,81% 

a.a. (Tabela 7.4.2-31). 

Tabela 7.4.2-31 - Evolução do Número de Ocorrências Policiais na AID, de 2000 a 2007. 

Variável 

AID Total do Estado de São Paulo 

2000 2007 
Crescimento 

ao ano % 
2000 2007 

Crescimento 
ao ano % 

Seqüestro - Ocorrências de 
Extorsão Mediante Sequestro 

1 - - 291 375 3,7 

Latrocínio - Ocorrências de Roubo 
Seguido de Morte (Latrocínio) 

2 1 -9,4 724 290 -12,3 

Atentado Violento ao Pudor - 
Ocorrências de Atentado Violento 
ao Pudor 

8 7 -1,9 4.328 4.381 0,2 

Furto - Ocorrências de Furto 
Consumado 

1.022 973 -0,7 293.900 396.722 4,4 

Crimes Contra o Patrimônio - Total 
de Ocorrências de Crimes Contra 
o Patrimônio 

1.599 1.878 2,3 1.007.405 1.127.567 1,6 

Lesão Corporal - Ocorrências de 
Lesão Corporal Dolosa 

430 532 3,1 173.744 189.977 1,3 

Furto - Ocorrências de Furto 
Qualificado Consumado 

244 331 4,5 108.587 126.300 2,2 

Estupro - Ocorrências de Estupro 
Consumado 

3 6 10,4 3.952 3.261 -2,7 

Furto de Veículos - Ocorrências de 
Furto de Veículos Consumado 

10 20 10,4 116.272 97.536 -2,5 

Estelionato - Ocorrências de 
Estelionato 

46 102 12,1 46.902 108.021 12,7 

Roubo - Ocorrências de Roubo 
Consumado 

35 91 14,6 215.818 217.696 0,1 

Roubo de Veículos - Ocorrências 
de Roubo de Veículos Consumado 

1 4 21,9 117.568 64.984 -8,1 

Uso de Drogas - Ocorrências de 
Uso de Entorpecentes 

19 143 33,4 17.223 23.453 4,5 

Tráfico de Drogas - Ocorrências de 
Tráfico de Entorpecentes 

11 104 37,8 8.749 22.508 14,5 

Homicídio - Ocorrências de 
Homicídio Doloso 

- 7 - 12.760 4.893 -12,8 

Ocorrências Policiais – Total de 
Ocorrências Policiais 

5.365 6.526 2,8 2.430.906 2.757.060 1,8 

Fonte: Fundação SEADE, 2010. 
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7.4.2.10. Finanças Municipais 

As receitas orçamentárias da AID totalizaram R$ 121.233.872 milhões em 2008. Desse total 

6,55% provinha de rendimentos tributários próprios dos municípios, o que revela alta 

dependência do repasse de outras fontes externas, federais ou estaduais. Entretanto, 

observando a relação entre receita orçamentária e tributária em 2000, que era de 4,36%, pode-

se constatar uma diminuição da dependência dos municípios em ritmo pouco acelerado 

(Tabela 7.4.2-32). 

Em todos os municípios da AID houve aumento nas despesas totais no período 2000 a 2008, 

principalmente em Rubiácea, onde o crescimento das despesas foi da ordem de 56,6%. Os 

principais gastos nos municípios da AID em 2008 foram nos setores de educação e saúde. Em 

Flórida Paulista aparecem também em destaque os gastos com Assistência Social. Nos 

municípios de Guararapes, Bento de Abreu e Flórida Paulista gastou-se mais em saúde, por 

sua vez, em Rubiácea, Valparaíso e Lavínia, houve mais gastos com Educação (Tabela 

7.4.2-33). 
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Tabela 7.4.2-32 - Receita Orçamentária, Tributária e Razão entre elas (2000 – 2008). 

Municípios 
Receita 

Orçamentária 
2000 (R$) 

Receita 
Tributária 
2000 (R$) 

Receita 
Tributária/Receita 
Orçamentária (%) 

Receita 
Orçamentária 

2008 (R$) 

Receita 
Tributária 
2008 (R$) 

Receita 
Tributária/Receita 
Orçamentária (%) 

Guararapes 28.684.107 2.121.666 7,4 41.143.333 4.424.255 10,75 

Rubiácea 5.774.608 95.088 1,65 9.025.049 182.158 2,02 

Bento de Abreu 7.586.335 331.249 4,37 12.285.143 391.679 3,19 

Valparaíso 22.608.262 561.654 2,48 34.939.418 2.175.173 6,23 

Lavínia 10.267.278 329.328 3,21 12.729.293 496.392 3,9 

Florida Paulista 6.408.703 106.064 1,65 11.111.636 270.427 2,43 

Total da AID 81.329.293 3.545.049 4,36 121.233.872 7.940.084 6,55 

Fonte: Fundação SEADE, 2011. 

Tabela 7.4.2-33 - Despesas Municipais no período 2000 a 2008 nos municípios da AID. 

Municípios   

Despesas Municipais Totais Despesas em 2008 (Em R$ de 2010) 

2000 2008 Educação Habitação Saúde Transporte 
Meio 

Ambiente 
Assistência 

Social 

Guararapes 30.560.675 41.241.370 6.996.307 - 7.793.226 226.933 - 970.258 

Rubiácea 6.193.471 9.696.539 2.875.857 496 1.848.921 663.196 22.633 174.457 

Bento de Abreu 8.267.340 11.063.834 2.446.306 - 2.568.809 451.904 - 574.235 

Valparaíso 24.348.120 31.406.086 9.563.578 54.981 9.050.291 - - 1.583.919 

Lavínia 10.679.064 13.035.806 3.552.458 71.993 2.511.364 1.054.464 - 267.481 

Flórida Paulista 13.822.123 15.958.666 2.708.363 133.074 3.549.360 - - 1.135.809 

Fonte: Fundação SEADE, 2011. 
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7.4.2.11. Atores sociais e estrutura da organização social 

A diversidade cultural, política, econômica, ambiental e territorial da área de estudo, associadas 

ao modo de ocupação do território e aos modelos de desenvolvimento praticados nas últimas 

décadas, explicam em grande parte a complexidade das relações ali existentes. Essas relações 

refletem na organização da comunidade em associações representativas, sindicatos, 

organizações governamentais e instituições do setor privado e da sociedade civil (notadamente 

as organizações não governamentais), entre outros.  

Desse modo, a avaliação institucional dos municípios da AID, sob o foco do que se 

convencionou conceituar como “forças de governança”, abrange entes institucionais que têm 

influência determinante, política e/ou social, no território, para dar institucionalidade ao 

tratamento de uma dada questão, no caso a ampliação da Unidade Univalem. 

Esse conceito estratégico de governança envolve a participação de variados atores sociais 

(ONGs, associações, mercado) que compartilham da capacidade governativa do Estado, na 

identificação dos problemas da sociedade e na formulação e implementação de políticas 

públicas. 

Para tanto, foram levantadas organizações sociais de natureza pública e privada, incluindo-se 

organizações não governamentais, movimentos sociais e entidades de classe que atuam na 

área ambiental e em outras áreas tais como: planejamento, educação, desenvolvimento social 

e econômico, entre outros, que pudessem ter relação funcional com o estudo proposto.  

A construção da matriz foi realizada com o levantamento de dados secundários, por meio de 

consulta em sites (World Wide Web – internet) dos órgãos oficiais dos governos estadual e 

municipal e de redes. A pesquisa abrangeu também um levantamento oficial de informações 

disponíveis no site da Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais – ABONG, 

para identificação das organizações sociais cadastradas nos municípios estudados. Os 

principais entes institucionais atuantes são apresentados na Tabela 7.4.2-34.  

Para a construção da tabela foram utilizadas também informações acerca das organizações 

sociais encontradas nas principais cidades da AII, Araçatuba e Andradina. Algumas 

organizações constam em documento oficial da SMA9, porém, não foram encontradas maiores 

informações sobre as mesmas, como é o caso da Associação de Amigos de Guararapes. 

                                                

9
 PROAONG, disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/proaong/pdf/lista_entidades.pdf. Acesso em Abr/2011. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/proaong/pdf/lista_entidades.pdf
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Tabela 7.4.2-34 - Entes Institucionais com influência na AID e região. 

Entes Institucionais Município Endereço Área de Atuação  

Sindicato dos empregados rurais de 
Valparaíso 

Valparaíso e 
Bento de Abreu 

Rua Padre Mauro Eduardo nº 93 - Centro 
- Valparaíso/SP. Fone: (18) 3401-4064 

Constituído para fins de estudo, coordenação, 
proteção, representação e defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria 
profissional (trabalhadores rurais) 

Sindicato dos trabalhadores rurais de 
Araçatuba 

Araçatuba  
Rua Siqueira Campos, 320, Araçatuba. 
Fone: (18) 3623-5834  

  

Sub-sede em 
Guararapes 

Fone (18) 3606-2114   

SIRAN - Sindicato dos trabalhadores 
rurais da Alta Noroeste 

Araçatuba  
Av. Dr. Alcides Fagundes Chagas, 600, 
Aviação, Araçatuba/SP. Fone: (18) 3607-
7826 

Representar o homem do campo, defendendo os 
interesses da classe e desenvolvendo um trabalho de 
união entre os produtores. Representa produtores de 
Araçatuba e outras cidades da região, dentre as 
quais: Guararapes e Rubiácea, sendo referência na 
prestação de serviços para a classe produtiva rural, 
tanto na área de assessoria e orientação, quanto na 
representatividade na luta dos interesses de seus 
associados 

Sindicato Rural de Lavínia Lavínia 
Av. Pres. John F. Kennedy, 132, Centro, 
Lavínia 

  

Sindicato Rural de Flórida Paulista Flórida Paulista 
Av. José Fróio, 68, Cx. P. 07, Centro. 
Fone: (18) 3581-1599  

  

Associação das Microbacias do 
córrego Frutal 

Araçatuba      

CT-RN - Câmara Técnica de 
Conservação e Proteção dos 
Recursos Naturais - Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Baixo Tietê 

Araçatuba  
Rua Victor Meirelles, 465, Jd. Nova York, 
Araçatuba/SP. Fone: (18) 3621-8302 

  

ONG Poluição Zero Araçatuba  http://www.ongpoluicaozero.org.br/ 
ONG ambientalista que atua através de projetos locais 
como coleta de lixo eletrônico e ações educacionais 
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Associação dos Catadores de Papel, 
Papelão e Materiais Recicláveis de 
Guararapes 

Guararapes 
R. Eng Castilho, 228, Centro. Fone (18) 
36064550 

Coleta Seletiva 

Cooperhidro - Cooperativa do Polo 
Hidroviário de Araçatuba 

Araçatuba  
Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 
55 - 9º andar - sala 10 - Centro - 
Araçatuba-SP. Fone (18) 3623-1109 

Organização privada, independente e sem fins 
lucrativos cujas ações e atividades estão voltadas 
para identificar, criar e mapear oportunidades de 
negócios na região, promovendo o aproveitamento 
estratégico das potencialidades e infraestrutura 
regional 

Ambientalismo Nacional Diretório 
Regional Andradinense - 
ANDRAONG 

Andradina     

Associação Amigos de Guararapes Guararapes     

Elaboração ARCADIS Tetraplan, 2011. 
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7.4.3. Percepção Ambiental 

Durante o período de 18 a 20 de janeiro de 2011, foi realizado um levantamento de campo nos 

municípios da AID (Valparaíso, Guararapes, Lavínia, Bento de Abreu, Rubiácea e Flórida 

Paulista), com o objetivo de compreender a percepção ambiental da população quanto à 

ampliação da Unidade Univalem, às ações ambientais e sociais da usina na região, aos 

aspectos ambientais e em relação ao setor sucroalcooleiro de um modo geral.  

Em Valparaíso, município onde se localiza a Unidade, os questionários aplicados estavam 

direcionados à atividade canavieira e à atuação da Unidade Univalem especificamente, já nos 

demais municípios da AID, os questionários aplicados estavam direcionados à atividade 

canavieira de um modo geral. Os referidos questionários são apresentados no Anexo 7.4-1.  

As entrevistas ocorreram nas zonas urbanas dos municípios que compõem a AID do meio 

socioeconômico da Uniddade Univalem e foram em números proporcionais à população de 

cada um desses municípios (Tabela 7.4.3-1). 

Tabela 7.4.3-1 - População e número de entrevistas nos municípios da AID. 

MUNICÍPIOS DA 
AID 

POPULAÇÃO 
URBANA 

POPULAÇÃO 
RURAL 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

ENTREVISTAS 

Valparaíso 21.512 1.105 22.617 30 

Guararapes 28.326 2.274 30.600 40 

Lavínia 4.287 4.495 8.782 11 

Bento de Abreu 2.444 230 2.674 5 

Rubiácea 1.563 1.166 2.729 6 

Flórida Paulista 10.138 2.711 12.849 6 

TOTAL AID 68.270 11.981 80.251 98 

Fonte: IBGE - Censo 2010 - Primeiros resultados, 2010. 

O levantamento baseou-se na aplicação de um formulário individual à população dos 

municípios da AID, onde foram abordados alguns temas principais. 

Questões para todas as cidades da AID e município sede: 

 Identificação e aspectos socioeconômicos do entrevistado; 

 Conhecimento sobre as indústrias que plantam cana-de-açúcar ou têm indústria no 

município; 

 Identificação dos principais problemas ambientais geradores de poluição do município;  

 Opinião sobre questões ambientais;  

 Aspectos positivos e negativos do setor sucroalcooleiro. 

Questões adicionais específicas para o município sede (Valparaíso): 

 Os benefícios que a Unidade Univalem presta à comunidade local; 

 Identificação das principais desvantagens associadas à Unidade Univalem; e 

 Grau de satisfação relacionado à atuação da Unidade Univalem no município. 
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Com a intenção de conseguir abranger opiniões de grupos sociais distintos, foram 

entrevistadas 98 pessoas, sendo 30 de Valparaíso e 68 dos demais municípios da AID. Os 

formulários respondidos foram sistematizados possibilitando a geração de gráficos que 

sintetizam o que foi recolhido em campo, permitindo algumas análises. 

Antes da aplicação dos formulários, o objetivo e o contexto do trabalho foram apresentados, de 

maneira que não houve situação na qual o entrevistado tivesse qualquer dúvida sobre o que 

estava sendo tratado. 

Finalmente, cabe ressaltar que algumas perguntas do questionário permitiram múltipla 

resposta pelo entrevistado de tal forma que os percentuais apresentados em algumas tabelas 

e gráficos podem totalizar mais do que 100%, pois representam o percentual de vezes que a 

resposta apareceu, independente do número de pessoas entrevistadas. 

7.4.3.1. Resultados das Entrevistas 

Em relação às características socioeconômicas dos entrevistados, verificou-se que a maioria 

das pessoas era do sexo feminino (63,27%), conforme demonstrado no Figura 7.4.3-1 

Figura 7.4.3-1 - Sexo dos entrevistados. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Dentre os moradores entrevistados, 75,51% estão concentrados nas faixas etárias de 20 a 59 

anos, correspondentes à população em idade ativa (Figura 7.4.3-2). 
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Figura 7.4.3-2 - Faixa etária dos entrevistados. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Em relação ao nível de escolaridade, 34,69% das pessoas entrevistadas possuem Ensino 

Médio Completo; 20,41% Ensino Fundamental Incompleto; outros 20,41% possuem Ensino 

Fundamental completo; 8,16% têm o Ensino Médio Incompleto; 6,12% possuem Graduação 

Incompleta e outros 6,12% possuem Graduação Completa. Dentre os entrevistados, 3,06% 

nunca frequentaram a escola, e apenas 1,02% possui Formação Superior Nível Técnico. 

Nenhum dos entrevistados possui Pós Graduação ou Especialização. 

Pode-se notar que o índice de analfabetismo dos entrevistados é baixo. Porém, percebe-se 

que, a taxa de evasão nos municípios da AID é alta, principalmente no Ensino Fundamental, 

e que pouquíssimas pessoas possuem Ensino Superior. Isso se deve ao fato de que a 

maioria das pessoas entrevistadas (48,98%) se enquadra em faixas etárias de mais de 40 

anos (Figura 7.4.3-3). 

Figura 7.4.3-3 - Escolaridade dos entrevistados. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011 

Com relação à renda mensal aproximada das pessoas entrevistadas, considerando todas as 

fontes, como salário, auxílios de programas governamentais e aposentadoria, a maioria 

(30,61%) não soube ou preferiu não responder. A maior parte dos que responderam (54,09%) 
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tem uma renda mensal de até 3 salários mínimos (até R$ 1.500,00), se enquadrando no nível 

de pobreza. Apenas 15,30% se encontram na porção média, ou seja, famílias que contam 

com mais de 3 a 10 salários mínimos (Mais de R$ 1.500,00 a R$ 5.000,00). Nenhum dos 

entrevistados nos municípios da AID encontra-se na faixa acima de 10 salários mínimos 

(Figura 7.4.3-4). 

Figura 7.4.3-4 - Renda mensal dos entrevistados. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

A primeira questão quanto aos problemas ambientais refere-se à geradores de poluição da 

água, do solo e do ar em cada município. Nessa avaliação, os problemas ambientais foram 

classificados conforme a seguinte ordem, do mais ao menos citado pelos moradores 

entrevistados: 

 1º lugar – Poluição do ar oriunda da queima de cana; 

 2º lugar – Destino inadequado de resíduos sólidos: lixo doméstico ou industrial, 

resíduo de construção etc.; 

 3º lugar – Poluição oriunda da queima de combustível por veículos (motos, carros, 

caminhões etc.); 

 4º lugar – Destino inadequado de resíduos líquidos: esgotos domésticos e industriais, 

resíduos de produção industrial (agroindústrias, curtumes, outros); 

 5º lugar – Poluição do ar oriunda de fontes industriais; 

 6º lugar – Degradação do solo e vegetação provocada pela pecuária; 

 7º lugar – Desmate e degradação de Áreas Legalmente Protegidas oriundos da 

expansão da cana; 

 8º lugar – Poluição e degradação do solo e da água causada por manejo inadequado 

na agricultura. 

O problema ambiental mais citado pelos moradores está relacionado ao setor sucroalcooleiro: 

a poluição do ar oriunda da queima da cana (36,73%), Por sua vez, o problema menos citado 

foi a degradação do solo e da água causada por manejo inadequado na agricultura. No 

entanto, para 38,78% dos moradores entrevistados, não há problemas ambientais. É 

importante ressaltar que os moradores entrevistados tinham a possibilidade de escolher mais 

de uma resposta (Tabela 7.4.3-2). 
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Tabela 7.4.3-2 - Principais problemas ambientais geradores de poluição no município. 

PROBLEMAS AMBIENTAIS 
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TOTAL % 

Poluição do ar oriunda da queima de cana 9 18 0 3 5 1 36 36,73% 

Destino inadequado de resíduos sólidos: lixo 
doméstico ou industrial, resíduo de construção 
etc. 

5 2 0 1 0 1 9 9,18% 

Poluição oriunda da queima de combustível 
por veículos (motos, carros, caminhões etc.) 

3 5 0 0 1 0 9 9,18% 

Destino inadequado de resíduos líquidos: 
esgotos domésticos e industriais, resíduos de 
produção industrial (agroindústrias, curtumes, 
outros) 

2 4 0 1 0 0 7 7,14% 

Poluição do ar oriunda de fontes industriais 3 1 0 1 0 0 5 5,10% 

Degradação do solo e vegetação provocada 
pela pecuária 

1 0 0 1 0 0 2 2,04% 

Desmate e degradação de Áreas Legalmente 
Protegidas oriundos da expansão da cana 

0 0 0 0 1 0 1 1,02% 

Poluição e degradação do solo e da água 
causada por manejo inadequado na 
agricultura 

0 0 0 1 0 0 1 1,02% 

Nenhum 13 9 11 1 1 3 38 38,78% 

Não sabe 2 3 0 1 0 0 6 6,12% 

Outros 0 3 0 0 0 1 4 4,08% 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

A Tabela 7.4.3-3 e a Figura 7.4.3-5 trazem os resultados da pergunta do formulário 

relacionada ao conhecimento dos entrevistados sobre as usinas de cana-de-açúcar que têm 

áreas plantadas ou indústria nos municípios. 
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Tabela 7.4.3-3 - Conhecimento da população quanto às usinas de cana que plantam ou têm 

indústria no município. 
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TOTAL % 

Unidade Univalem (Valparaíso) 28 8 0 3 2 1 42 42,86% 

Unialco (Guararapes) 0 33 0 3 5 0 41 41,84% 

Da Mata (Valparaíso) 16 6 0 0 1 0 23 23,47% 

Benálcool (Bento de Abreu) 9 6 0 1 2 0 18 18,37% 

Álcool Azul (Araçatuba) 0 5 0 0 0 0 5 5,10% 

Floralco (Flórida Paulista) 0 1 0 0 0 4 5 5,10% 

Aralco (Santo Antônio do 
Aracanguá) 

0 3 0 0 0 0 3 3,06% 

Outras 1 20 2 1 0 5 29 16,32% 

Nenhuma 1 6 4 0 0 1 12 12,24% 

Não sabe o nome 1 0 5 0 0 0 6 6,12% 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Pode-se observar que a usina mais lembrada nos municípios da AID foi a Unidade Univalem 

localizada em Valparaíso (42,86%), seguida pela Unialco (41,84%). Boa parte da população 

(12,24%) não conhecia nenhuma usina ou não soube responder. Ressalta-se que os 

entrevistados tinham a possibilidade de escolher mais de uma opção. 
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Figura 7.4.3-5 - Conhecimento da população quanto às usinas de cana que plantam ou têm 

indústria nos municípios da AID. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

A questão seguinte abrange as opiniões, interesses e conhecimentos dos moradores sobre 

as questões ambientais locais. Nesta questão são abordadas as seguintes afirmativas, 

representadas na Figura 7.4.3-6 com as letras A, B, C, D, E, F e G, respectivamente: 

(A) Tenho interesse por assuntos ligados ao meio ambiente; 

(B) Eu aceito que uma empresa gere empregos para a minha cidade, mesmo que ela 

polua também; 

(C) Acredito que possa haver desenvolvimento (econômico e social) sem agressão ao 

meio ambiente; 

(D) Acho que o responsável por zelar pelo meio ambiente é o governo; 

(E) Acho importante participar de ações ligadas ao meio ambiente na comunidade; 

(F) Existem empresas privadas que apoiam as ações ambientais no meu município; e 

(G) Existem ONGs ambientalistas que atuam no meu município. 

Para responder as afirmativas acima foram usadas quatro sentenças: 

(1) Concordo plenamente; 

(2) Concordo parcialmente; 

(3) Discordo; e 

(4) Não tenho opinião formada. 

No Figura 7.4.3-6 - Opiniões da população da AID a respeito de questões ambientais. pode-

se notar que os entrevistados concordam plenamente, em sua maioria, com as sentenças (A), 

(C) e (E); discordam, em sua maioria, da sentença (B); concordam parcialmente, em sua 

maioria, a respeito da sentença (D); e não possuem, em sua maioria, opinião formada a cerca 

das sentenças (F) e (G). 
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Figura 7.4.3-6 - Opiniões da população da AID a respeito de questões ambientais. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Pode-se concluir, através da análise das respostas, que a maioria das pessoas entrevistadas 

tem interesse por assuntos ligados ao meio ambiente, porém a opinião a respeito do 

desenvolvimento em detrimento do meio ambiente é bastante polêmica, ficando as opiniões 

muito divididas (Figura 7.4.3-7 e Figura 7.4.3-8). 

Figura 7.4.3-7 - Interesse por assuntos ligados ao meio ambiente. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 
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Figura 7.4.3-8 - Aceitação quanto às empresas que gerem emprego, mas poluem. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

 

Mesmo assim, a maioria acredita que o desenvolvimento possa ser sustentável, que o 

governo é responsável por zelar parcialmente pelo meio ambiente juntamente com a 

população, e que é importante participar de ações ligadas ao meio ambiente na comunidade, 

conforme apresentado na Figura 7.4.3-9, Figura 7.4.3-10 e Figura 7.4.3-11. 

Figura 7.4.3-9 - Existência de desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 
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Figura 7.4.3-10 - Governo como responsável por zelar pelo meio ambiente. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

 

Figura 7.4.3-11 - Importância de participar de ações ligadas ao meio ambiente. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

 

Por outro lado, um pequeno número de pessoas acredita que empresas locais apoiam ações 

ambientais, e pouquíssimas conhecem ONGs ambientalistas que atuam no seu município 

(Figura 7.4.3-12 e Figura 7.4.3-13). 

Figura 7.4.3-12 - Existência de empresas que apoiam ações ambientais no município. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 
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Figura 7.4.3-13 - Existência de ONGs ambientalistas que atuam no município. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

 

Os principais aspectos positivos e negativos relacionados ao setor sucroalcooleiro nos municípios 

da AID apontados pelos entrevistados são apresentados na Tabela 7.4.3-4. Ressalta-se que os 

entrevistados tinham a possibilidade de escolher mais de uma opção. 

Verifica-se que o setor é visto como gerador de empregos e movimentador da economia, mas 

também impacta o ar, e de forma mais branda, incomoda a população devido ao odor da 

vinhaça. Nota-se ainda, pela quantidade de entrevistados que responderam que não sabem ou 

que não existem aspectos positivos ou negativos do setor sucroalcooleiro, que muitos estão 

indiferentes ao setor, ou até mesmo não têm informações. 
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Tabela 7.4.3-4 - Principais aspectos positivos e negativos relacionados ao setor sucroalcooleiro. 

ASPECTOS POSITIVOS DO SETOR 
SUCROALCOOLEIRO 

% 
ASPECTOS NEGATIVOS DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO 
% 

Geração de emprego e renda 84,69% 
Poluição do ar e emissão de gases de 
efeito estufa (queimadas ou de 
maquinaria pesada) 

57,14% 

Movimentação na economia 17,35% Nenhum 17,35% 

Não sabe 6,12% Não sabe 13,27% 

Nenhum 5,10% Odor proveniente da vinhaça 11,22% 

Outros 4,08% 
Competição territorial com outras 
culturas e impacto no seu preço final 

7,14% 

Apoio à infraestrutura municipal 2,04% Outros 7,14% 

Programas sociais e ambientais 1,02% 
Incentivo indireto ao desmatamento e à 
destruição das Áreas de Proteção 
Ambiental 

5,10% 

Menor emissão de gases e de 
consumo de agrotóxicos se 
comparada às concorrentes 

0,00% 
Prejuízo às águas e solos pelo uso de 
insumos e defensivos inorgânicos / 
Erosão / Ruídos 

5,10% 

    Circulação de veículos 4,08% 

    Atração de migrantes 3,06% 

    
Desgaste da infraestrutura pública sobre: 
estradas e vias vicinais, hospitais, 
escolas etc. 

3,06% 

    
Relações e condições inadequadas de 
trabalho 

3,06% 

    
Correlação com os índices de 
concentração fundiária e renda 

2,04% 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 
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Verifica-se que a maioria dos entrevistados (84,69%) apontou a geração de empregos como 

a principal vantagem da cultura de cana, seguida pela movimentação na economia (17,35%). 

Outros 6,12% não souberam responder à questão e 5,10% não veem nenhuma vantagem no 

setor sucroalcooleiro (Figura 7.4.3-14). 

Figura 7.4.3-14 - Porcentagem dos aspectos positivos do setor sucroalcooleiro. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Quanto às desvantagens, 57,14% das pessoas consideraram a emissão de gases de efeito 

estufa e a poluição do ar por queimadas ou maquinaria pesada, um aspecto negativo da 

cultura de cana-de-açúcar. O odor proveniente da vinhaça foi apontado por 11,22% da 

população; 7,14% dos entrevistados indicaram a competição territorial com outras culturas e 

impacto no seu preço final; e 5,10% escolheram o incentivo indireto ao desmatamento e à 

destruição das Áreas de Proteção Ambiental como aspectos negativos do setor 

sucroalcooleiro. Além disso, 5,20% apontaram o prejuízo às águas e solos pelo uso de 

insumos e defensivos inorgânicos, problemas com erosão e ruídos. Boa parte dos 

entrevistados (30,62%) não soube responder ou não identificou nenhum aspecto negativo 

relacionado ao setor sucroalcooleiro (Figura 7.4.3-15). 
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Figura 7.4.3-15 - Porcentagem dos aspectos negativos do setor sucroalcooleiro. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Em relação à percepção ambiental da população quanto à ampliação da Unidade Univalem, 

foi aplicado um questionário específico contendo três questões adicionais referentes à 

Unidade no município sede, Valparaíso. Pôde-se verificar que 93,33% das pessoas 

entrevistadas conhecem a Unidade. A distribuição das opiniões quanto aos principais 

benefícios e principais desvantagens associadas à Unidade Univalem foi bem homogênea, 

como pode ser observado na Tabela 7.4.3-5. 
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Tabela 7.4.3-5 - Principais benefícios e desvantagens associadas à Unidade Univalem, segundo 

a população entrevistada. 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS QUE A UNIDADE 
UNIVALEM PRESTA À COMUNIDADE 
LOCAL 

% 
DESVANTAGENS 
ASSOCIADAS À UNIDADE 
UNIVALEM 

% 

Geração de emprego e renda 73,33% Nenhum 43,33% 

Movimentação na economia local 16,67% 

Poluição do ar e emissão de 
gases de efeito estufa 
(queimadas ou uso de 
maquinaria pesada) 

43,33% 

Não sabe 10,00% Não sabe 6,67% 

Outros 10,00% Outras 6,67% 

Programas sociais e ambientais 3,33% 

Competição territorial com outras 
culturas ou com a produção de 
alimentos e impacto no seu preço 
final 

3,33% 

Investimento na infraestrutura da cidade 
(construção / manutenção de rodovias, 
escolas, hospitais etc.) 

0,00% 

Prejuízo às águas e solos pelo 
uso de insumos e defensivos 
inorgânicos / Problemas de 
erosão / Ruídos 

3,33% 

Nenhum 0,00% Atração de migrantes 0,00% 

    Circulação de veículos 0,00% 

    
Correlação com os índices de 
concentração fundiária e renda 

0,00% 

    
Desgaste da infraestrutura 
pública (estradas e vias vicinais, 
hospitais, escolas etc.) 

0,00% 

    
Incentivo indireto ao 
desmatamento e à destruição 
das Áreas de Proteção Ambiental 

0,00% 

    Odor proveniente da vinhaça 0,00% 

    
Relações e condições 
inadequadas de trabalho 

0,00% 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

A geração de empregos foi apontada por 73,33% dos entrevistados como o principal 

benefício associado à Unidade Univalem e 16,67% das pessoas entrevistadas indicaram a 

movimentação na economia local. No entanto, apenas 3,33% responderam ter conhecimento 

sobre a atuação ambiental ou social da empresa. Outros 10% dos entrevistados não 

souberam responder a respeito (Figura 7.4.3-16). 
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Figura 7.4.3-16 - Principais benefícios da Unidade Univalem à comunidade local. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Com relação às desvantagens associadas à Unidade Univalem, um número significativo de 

pessoas (43,33%) não vê desvantagens da Unidade para com o município. No entanto, 

outros 43,33% dos entrevistados indicaram a poluição do ar e a emissão de gases de efeito 

estufa como principal desvantagem em relação à presença da Unidade no município (Figura 

7.4.3-17). 
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Figura 7.4.3-17 - Principais desvantagens associadas à Unidade Univalem. 

 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Assim, mesmo apontando alguns aspectos negativos, de um modo geral, a população entrevistada 

em Valparaíso considera que a Unidade traz benefícios para a comunidade local. 

Por fim, os entrevistados foram questionados sobre o grau de satisfação em relação à 

atuação da Unidade Univalem no município de Valparaíso. De todos os entrevistados, 

53,33% mostraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos, e apenas 6,66% demonstraram 

insatisfação. Outras 23,33% das pessoas se disseram neutras (nem satisfeitas, nem 

insatisfeitas) com relação à atuação da Unidade no município, como pode ser observado na 

Tabela 7.4.3-6. 

Tabela 7.4.3-6 - Grau de satisfação em relação à atuação da Unidade Univalem. 

Grau de satisfação em relação à 
atuação da Unidade Univalem no 
município de Valparaíso 

Número de 
entrevistados / 

Percentual 

Muito satisfeito 3 10,00% 

Satisfeito 13 43,33% 

Indiferente 7 23,33% 

Insatisfeito 1 3,33% 

Muito insatisfeito 1 3,33% 

Desconheço 5 16,67% 

TOTAL 30 100,00% 

Fonte: Levantamento de Percepção Ambiental – ARCADIS Tetraplan, 2011. 
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7.4.3.2. Considerações finais 

Conclui-se através da pesquisa campo, juntamente com dados secundários levantados para o 

meio socioeconômico da AID da Unidade Univalem, que a agricultura está, de alguma forma, 

ligada à economia de todas as cidades da AID e, dentro desse contexto, o setor sucroalcooleiro 

se faz muito presente na região.  

A poluição do ar provocada pela queima da cana-de-açúcar é apontada como o principal 

aspecto negativo associado à atividade sucroalcooleira. Apesar disso, a atividade é vista como 

fonte geradora de empregos e de movimentação da economia regional.  

A maioria das pessoas entrevistadas na AID declarou interesse por assuntos ligados à 

questão ambiental, refletindo a postura adotada nos municípios (Guararapes, Rubiácea, 

Bento de Abreu, Valparaíso, Lavínia e Flórida Paulista), que aderiram ao projeto “Município 

Verde Azul”, voltado para a descentralização da gestão ambiental no Estado de São Paulo. 

Os moradores também acreditam que o desenvolvimento pode ser sustentável e que é 

importante participar de ações ligadas ao meio ambiente desenvolvidas na escala local. 

Um pequeno número de pessoas acredita que as empresas locais apoiam ações ambientais 

e poucos conhecem ONGs de cunho ambiental atuantes nos municípios, o que de certa 

forma, contradiz o interesse por questões ambientais, declarado pelos próprios moradores. 

A usina mais lembrada nos municípios da AID foi a Unidade Univalem. Nas questões 

específicas para o município de Valparaíso relacionadas à Unidade, a geração de empregos 

foi apontada como o principal benefício, seguida pela movimentação na economia local, 

assim como nos demais municípios. No entanto, pouquíssimas pessoas responderam ter 

conhecimento sobre a atuação ambiental ou social da empresa. 

Um número significativo de pessoas não vê desvantagens em relação ao setor 

sucroalcooleiro, no entanto, a emissão de gases de efeito estufa e a poluição do ar 

relacionada com a atividade foram citadas por um grande número de moradores 

entrevistados, tanto no município de Valparaíso, onde se localiza a Unidade Univalem, 

quanto nos demais municípios da AID. Principalmente em Valparaíso, a população 

entrevistada considera que a Unidade Univalem traz benefícios para a comunidade local. 

Além disso, a maioria dos moradores entrevistados em Valparaíso mostrou-se satisfeita com 

a atuação da Unidade. 

É importante citar que muitos moradores entrevistados não souberam citar quaisquer 

aspectos positivos e negativos do setor sucroalcooleiro, indicando que estão indiferentes à 

atividade ou que faltam informações à população local com mais esclarecimentos acerca da 

atividade. 

7.4.4. Uso e Ocupação do Solo 

O presente item tem como objetivo caracterizar o uso e ocupação do solo na AID. Para tanto, 

são apresentadas informações secundárias através das quais é possível compreender a 

evolução do uso das terras nas áreas de influência, especialmente das terras agrícolas. Tais 

informações secundárias têm como base o Censo Agropecuário dos Municípios elaborado 

pelo IBGE. 
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Além da caracterização da evolução do uso elaborada com dados secundários, apresenta-se 

o mapeamento realizado com base em imagens de satélite recentes e de alta resolução, e 

complementado através de levantamento em campo. Assim, são identificadas as tipologias 

de uso e as formas de apropriação das terras na AID no momento atual e previstas após a 

ampliação da Unidade e das áreas de plantio de cana-de-açúcar para seu abastecimento, 

possibilitando uma melhor avaliação dos possíveis impactos ambientais relacionados com o 

empreendimento. Ressalta-se que para o mapeamento foi considerada a AID dos meios 

físico e biótico, que abrangem as terras que efetivamente sofrerão interferência com a 

ampliação do empreendimento. 

7.4.4.1. Evolução do uso e ocupação das terras na AII e na AID 

A área ocupada pela cana-de-açúcar na AID totalizou, em 2009, aproximadamente 158 mil 

hectares, tendo registrado um crescimento de 10,85% a.a desde 2000, enquanto na AII o 

percentual anual de crescimento foi de 12,01% a.a., totalizando 248.674 hectares em 2009. A 

soja também cresceu no período, tanto na AID, quanto na AII, no ritmo de 10,43% e 15,16% 

a.a., respectivamente. As terras ocupadas por pastagem aumentaram em 9,19% a.a. na AID 

e 0,95% a.a. na AII.  

Em contrapartida, culturas como o milho, eucalipto e feijão da seca sofreram contração, 

apresentando taxa de crescimento anual negativa. A evolução do uso do solo agrícola na AID e 

na AII, entre os anos 2000 e 2009 pode ser vista na Tabela 7.4.4-1 e na Figura 7.4.4-1. 

Tabela 7.4.4-1 - Evolução do uso das terras agropecuárias em hectares. 

Produto 

AID AII 

2000 2009 
Crescimento 

ao ano % 
2000 2009 

Crescimento 
ao ano % 

Amendoim 
da seca 

726 500 -4,1 1.986 1.050 -6,8 

Eucaliptos 1.369 350 -14,1 1.999 1.670 -2 

Feijão da 
seca 

2.400 820 -11,3 4.700 1.070 -15,2 

Milho 
(safrinha) 

1.550 653 -9,2 6.174 1.753 -13,1 

Café - 381 - - 2.107 - 

Amendoim 
das águas 

561 1.122 8 1.631 4.222 11,2 

Soja 820 2.053 10,7 1.250 4.453 15,2 

Pastagem  272 600 9,2 11.282 12.280 1 

Milho 10.200 9.699 -0,6 23.340 18.099 -2,8 

Cana para 
indústria 

62.562 158.084 10,9 89.628 248.674 12 

Total 80.460 174.262   141.990 295.378   

Fonte: IEA, 2010. 
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Figura 7.4.4-1 - Evolução dos usos das terras agropecuárias na AID entre os anos de 2000 e 

2008. 
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Fonte: IEA, 2010. 

Nota-se que o plantio de cana-de-açúcar para a indústria sucroalcooleira foi a cultura que 

apresentou o maior crescimento no período de 2000 a 2009, continuando assim, a ser o 

principal uso agrícola na AID. Assim, se em 2000 as áreas agrícolas ocupadas pelo plantio de 

cana na AID representavam 77,7% do total, em 2009 esse aumento expressivo impulsionou 

também a representatividade do plantio de cana em relação a todas as culturas praticadas na 

área. Assim, as terras com plantio de cana-de-açúcar passaram a correspondem a 90,7% do 

total de terras agrícolas utilizadas. A cana também passou a ter uma grande representatividade 

na AII, correspondendo a 85% do total de áreas cultivadas. 

7.4.4.2. Uso e ocupação do solo atual e futuro na AID 

O objetivo do mapeamento de uso e ocupação do solo da Área de Influência Direta - AID da 

ampliação da Unidade Univalem é quantificar e indicar a distribuição geográfica das tipologias 

de apropriação das terras existentes, incluindo-se as áreas atuais e futuras de plantio de cana 

do Grupo COSAN para abastecimento da Unidade. Conforme exposto, o recorte espacial 

utilizado para o mapeamento do uso do solo foi a AID dos meios físico e biótico. 

O mapeamento do uso do solo foi efetuado sobre Imagens do Satélite RapidEye de Fevereiro 

de 2010, com 5 metros de resolução espacial e em escala 1:25.000, e que pode ser visualizado 

no Anexo 7.4-2. Cabe ressaltar que os mapas de uso do solo foram mapeados em escala 

1:25.000, conforme determinação do Termo de Referência deste estudo, mas plotados para 

apresentação em escala 1:60.000 a fim de possibilitar melhor visualização e localização das 

tipologias na AID. Esta escolha considerou recomendações da própria equipe técnica da 

CETESB, além de Relatórios de Informações Complementares (RICs) emitidos anteriormente 

que fazem esta solicitação de apresentação dos mapas em escala que permita uma visão mais 
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generalizada da AID do empreendimento. Os mapas em escala 1:25.000 são apresentados em 

versão digital. 

Adicionalmente, foi realizado trabalho de campo por equipe multidisciplinar para confirmar as 

principais tipologias identificadas no mapeamento sobre imagem. Estes pontos de amostragem 

estão também localizados no Mapa de Uso e ocupação do Solo apresentado no Anexo 7.4-2. 

As tipologias de uso do solo identificadas a partir do mapeamento compreendem: 

 AA – Área Antrópica 

 AD – Área Úmida 

 AI – Indústria/Agroindústria 

 AU – Área Urbana 

 CN – Cana-de-açúcar 

 CT – Cítricos 

 MA – Massa d’Água 

 FI – Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Inicial 

 FM – Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio 

 MC – Mata Ciliar 

 PA – Pastagem 

 SE – Solo Exposto 

 SJ – Soja 

 SP – Sede de Propriedade Rural 

 SV – Silvicultura 

No Quadro 7.4.4-1 são apresentados alguns exemplos dos principais tipos de uso e ocupação do solo 

identificados na AID. 

 

Quadro 7.4.4-1 - Relatório fotográfico de uso e ocupação do solo. 

Relatório Fotográfico de uso e ocupação do solo 

Cana-de-açúcar 

 
Foto 1. Á esquerda da estrada, áreas com cultivo 
de cana-de-açúcar. 

Foto 2. Área de plantio de cana orgânica do Grupo 
COSAN para abastecimento da Unidade Univalem. 
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Pastagens 

 
Foto 3. Áreas ocupadas por pastagens. 

 
Foto 4. Áreas ocupadas com pastagem e utilizadas 
para atividade pecuária. 

Indústria e Agroindústria 

 
Foto 5. Indústria de Óleo situada no município de 
Guararapes. 

 
Foto 6. Usina de Açúcar. 

 
Foto 7. Granja. 

 
Foto 8. Criação de ovinos. 
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Fragmentos Florestais (Floresta Estacional Semidecidual e Mata Ciliar) 

 
Foto 9. Fragmentos Florestais na AID. 

 
Foto 10. Á frente, área ocupada por pastagens, e 
ao fundo, fragmento florestal 

 
Foto 11. Mata Ciliar. 

 
Foto 12. Mata Ciliar. 

Outras Culturas e Outros Usos 

 
Foto 13. Área ocupada por plantio de soja 

 
Foto 14. Área de Silvicultura de eucalipto 
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Foto 15. Presídio de Valparaíso. 

 
Foto 16. Estação Experimental de Valparaíso. 

Solo Exposto 

 
Foto 17. Solo Exposto comum em áreas de 
estradas. 

 
Foto 18. Solo exposto comum em áreas de 
estradas mostrando início de processos erosivos. 

7.4.4.3. Resultados do mapeamento 

A quantificação das áreas ocupadas pelas tipologias de uso relacionadas anteriormente, é 

apresentada na Tabela 7.4.4-2. Os dados evidenciam a diversidade de tipos de uso e também 

o elevado grau de antropização da área. 

O uso predominante na AID são os plantios de cana de açúcar que ocupam 56,1% de sua área 

total, dos quais expressivos 39.168,8 ha (20,4 %) abastecem a Unidade Univalem. As 

pastagens, por sua vez, ocupam 39.588,9 hectares e representam 20,7% da AID. Assim, as 

áreas ocupadas por cana e pastagens totalizam 76,8% da área total da AID. 

Os fragmentos de vegetação, considerando as áreas ocupadas por floresta estacional 

semidecidual nos estágios inicial e médio, bem como as áreas com mata ciliar totalizam 

12.518,7 ha, ou seja, apenas 6,6% da AID. Estas áreas foram identificadas principalmente em 

Lavínia, Valparaíso e Bento de Abreu, na forma de fragmentos isolados, em meio a áreas 

ocupadas por cana e por pastagens. As áreas úmidas, por sua vez, representam 12,6% da AID 

e estão relacionadas aos corpos d’água que compõem a rede hidrográfica da área (em especial 

APPs).  
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Tabela 7.4.4-2 - Tipologias de uso e ocupação atual do solo na AID da Unidade Univalem. 

Tipologia de uso do solo AID (ha) Percentual 

CN - Cana-de-açúcar (desvinculadas à Unidade 
Univalem) 

68.435,90 35,7 

CN - Cana-de-açúcar (para Unidade Univalem - áreas 
atuais) 

39.168,80 20,4 

PA - Pastagem 39.588,90 20,7 

AD - Área Úmida 24.209,80 12,6 

MC - Mata Ciliar 7.025,90 3,7 

FM - Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio 3.953,10 2,1 

AA - Área Antrópica 1.803,30 0,9 

FI - Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Inicial 1.539,70 0,8 

AU - Área Urbana 1.532,60 0,8 

SP - Sede de Propriedade Rural 1.274,90 0,7 

MA - Massa d'água 1.203,00 0,6 

SV - Silvicultura 934,70 0,5 

AI - Área Indústria/Agroindústria 423,20 0,2 

SJ - Soja 214,90 0,1 

SE - Solo Exposto 195,40 0,1 

CT - Cítricos 138,70 0,1 

Total 191.642,88 100 

Fonte: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Além do cultivo de cana foram identificados na AID outros usos agrícolas como silvicultura, 

plantio de soja e plantio de cítricos, que, juntos, totalizam 1.288,3 ha, ou apenas 0,7% da área. 

O cultivo de cítricos compreende a menor categoria de uso do solo identificado, abrangendo 

apenas 138,7 ha, ou 0,1% da AID. As áreas ocupadas por silvicultura (0,5% da AID) estão 

concentradas no município de Guararapes, na porção oeste de seu território, na divisa com 

Bento de Abreu e Valparaíso. 

Dentro da categoria AI – áreas industriais/agroindustriais – foram incluídos diferentes tipos de 

produção existentes na AID, tais como indústrias de óleo, granjas, suinocultura, além das mais 

diversas unidades produtivas urbanas. Considerando todas as categorias de produção, as 

áreas industriais/agroindustriais abrangem apenas 0,2% da área total da AID. As áreas de uso 

industrial/agroindustrial são encontradas principalmente no município de Guararapes, situadas 

a noroeste do núcleo urbano. 

Verifica-se, no Mapa 7.4.4-1 do caderno de mapas, resumo do uso e ocupação do solo da AID, 

a predominância de áreas ocupadas por cultivo de cana-de-açúcar na AID. Nota-se que as 

áreas se distribuem por todos os municípios, principalmente em Valparaíso, Bento de Abreu e 

Rubiácea, onde a cana constitui a principal forma de apropriação das terras. Em Guararapes os 

plantios de cana estão mais concentrados na porção norte do município, enquanto as 

pastagens ocupam a porção mais ao sul. Por sua vez, em Lavínia predominam as áreas 

ocupadas por pastagens, seguidas pelas áreas ocupadas por cana. 
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7.4.4.4. Considerações Finais 

Atualmente cerca de 80% da área da AID já é antropizada e apresenta algum tipo de uso, 

sendo que 76,8% correspondem a plantios de cana-de-açúcar e pastagens. Apenas 6,6% da 

área é recoberta por florestas secundárias que encontram-se dispersas pela AID em 

pequenos fragmentos isolados e sofrendo algum tipo de pressão antrópica. 20,4% do total de 

áreas da AID representam áreas de cana que abastecem a Unidade Univalem. 

A expansão das áreas de plantio de cana-de-açúcar do Grupo COSAN para abastecimento 

da Univade Univalem será realizada sobre áreas já antropizadas, atualmente ocupadas com 

cana e por pastagens, totalizando 11.312,9 ha de terras, ou seja, 5,9% da área total da AID. 

Deste modo, a expansão de cultivo não contribuirá para alterar essa configuração do uso e 

ocupação do solo atual, sendo que as APPs e as áreas ocupadas por fragmentos florestais 

serão preservadas, não havendo desta forma, supressão da vegetação para ampliação das 

áreas de plantio do Grupo COSAN para abastecimento da Unidade Univalem. 

7.4.5. Patrimônio Paleológico, Arqueológico e Monumentos de Valor 
Histórico-Cultural existentes na AID. 

O Diagnóstico Arqueológico contendo a caracterização do patrimônio paleológico, 

arqueológico e monumentos de valor histórico-cultural das áreas destinadas à ampliação da 

Unidade Univalem e áreas agrícolas correlatas, seguindo as normas e diretrizes do IPHAN 

(em conformidade com a Portaria 230 de 17 de dezembro de 2002), encontra-se no Anexo 

7.4-3. 

O protocolo do EAP no IPHAN na data de 02 de Junho de 2011 e Respectivo Parecer 

Técnico 272/2011 da 9ª SE/IPHAN/SP, favorável à emissão da Licença Prévia -LP, 

encontram-se no Anexo 7.4-4. 
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8. Identificação e Avaliação de Impactos 
Ambientais 

Entende-se que a análise do impacto socioambiental envolve a compreensão da correlação 

funcional que se estabelece entre a dinâmica de crescimento desencadeada por um dado 

empreendimento e a realidade/ambiência onde ele se insere que, por sua vez, dispõem de 

potencialidades, fragilidades e conflitos. Nestas condições, pode-se identificar o fenômeno 

reconhecido como impacto socioambiental, tal como prevê a legislação ambiental aplicável. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, na Resolução nº 001/86, que 

regulamenta o licenciamento ambiental, define impacto ambiental como “qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente 

afetem: a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e 

econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos 

recursos ambientais”. 

O impacto socioambiental, ou simplesmente Impacto Ambiental constitui, portanto, uma 

alteração relevante em um dado aspecto das áreas de interesse nos meios biofísico, 

socioeconômico, cultural e institucional, que deve ser identificado e avaliado no contexto das 

áreas de influência, periodizado segundo as fases de construção ou obras de ampliação e 

operação do empreendimento. 

No caso da ampliação da Unidade Univalem, com sede industrial no município de Valparaíso, 

e expansão das áreas de plantio do Grupo COSAN que abastecem essa unidade, as análises 

dos impactos, em qualquer que seja o meio – físico, biótico ou socioeconômico, irão focar as 

alterações, comparando-se as situações atual e prevista após a ampliação proposta.  

Essa etapa constitui a essência de um estudo ambiental, onde são identificados, descritos, 

qualificados e apontados os impactos negativos do empreendimento e são propostas 

medidas para preveni-los, mitigá-los, compensá-los, controlá-los e monitorá-los, e, ao mesmo 

tempo, apresentados os impactos benéficos decorrentes da ampliação da unidade industrial e 

da operação prevista pela Unidade Univalem. 

Essa compreensão é possível a partir da definição das características da ampliação, 

podendo-se listar as ações do empreendimento consideradas como relevantes que, 

relacionadas com fatores ambientais passíveis de sofrerem alguma modificação, indicam os 

impactos ambientais mais significativos. Essa análise pode ser visualizada na Matriz de 

Interação a seguir.  

O cruzamento das linhas e das colunas sinaliza a identificação dos impactos ambientais 

antevistos, sejam novos ou intensificados pela ampliação da unidade industrial e das áreas 

de plantio do Grupo COSAN para abastecimento da Unidade Univalem. Portanto, a Matriz de 

Interação consubstancia a primeira identificação e sistematização dos impactos em termos de 

variações entre a situação anterior e posterior à ampliação. 
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Quadro 8-1 - Matriz de Interação. 
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FASE LOCAL AÇÕES               

Obras Área Industrial 

Obras de ampliação da operação x   x   x       x x   x x   

Geração de impostos/arrecadação                   x     x   

Fluxo de veículos e equipamentos       x         x x     x   

Aquisição de materiais e insumos/contratação de serviços                   x     x   

Recrutamento de trabalhadores                   x     x   

Produção de 

cana-de-açúcar 

Áreas de cultivo 

atuais e de 

expansão 

Preparo dos solos para o plantio x x x x x     x       x   x 

Fluxo de máquinas e veículos pesados/caminhões x                           

Práticas de conservação do solo x x x                       

Uso de defensivos agrícolas   x x         x             

Fertirrigação   x x x                 x   

Recuperação de Áreas de Preservação Permanente x x x       x x       x x   

Utilização do fogo para colheita da cana-de-açúcar       x   x x x x   x   x   

Recrutamento de trabalhadores agrícolas                 x x x   x   

Desmobilização de trabalhadores agrícolas                   x x   x   

Operação 

Industrial 

Área Industrial  Captação e uso de água   x                         

Lançamento de efluentes domésticos tratados   x x x             x   x   
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MEIOS MEIO FÍSICO 
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FASE LOCAL AÇÕES               

 

Operação 

Industrial 

 

Área Industrial 

Disposição de resíduos sólidos x x x                       

Queima do bagaço de cana-de-açúcar nas caldeiras       x             x   x   

Geração de energia                   x     x   

Fluxo de carretas e caminhões x     x         x       x   

Recrutamento de trabalhadores                   x     x   

Geração de impostos/arrecadação                   x     x   

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 
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8.1. A Avaliação de Impactos Ambientais 

A identificação e a avaliação de impactos têm por objetivo prever qual a condição ambiental a 

ser verificada na área de intervenção e de influência direta do empreendimento após a sua 

implantação ou ampliação pretendida e durante a operação. Estas avaliações serão 

realizadas por meio de ferramentas que propiciem um levantamento qualitativo e quantitativo 

dos níveis de impactos ambientais cuja área deverá ser submetida, comparando a situação 

atual e futura, com a ampliação.  

Sendo assim, o presente item é iniciado com aspectos metodológicos, no sentido de 

apresentar os métodos utilizados, contendo algumas características da operação futura do 

empreendimento que acabam estabelecendo o mecanismo de formação dos impactos 

antevistos.  

Cabe ressaltar que a maioria dos impactos ambientais verificados é associável a medidas de 

mitigação capazes de atenuar os seus efeitos. Muitas dessas medidas já são adotadas como 

operações normais incorporadas ao processo agroindustrial da Unidade Univalem; podem ser 

citadas as redução e reutilização dos recursos hídricos captados, o uso de práticas de 

conservação de solos e a redução de queimadas para colheita seguindo-se o Protocolo de 

Cooperação Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro, firmado entre as Secretarias Estaduais 

do Meio Ambiente, da Agricultura e Abastecimento e a União da Agroindústria Canavieira de 

São Paulo – ÚNICA, dentre outras. 

As medidas mitigadoras foram organizadas em Programas Ambientais, propostos em função 

dos resultados da avaliação dos impactos, e estruturados de forma a facilitar o gerenciamento 

ambiental do empreendimento. 

Dessa forma, na sequência, os impactos são identificados num determinado âmbito das 

áreas de influência, seguidos de uma avaliação, segundo alguns atributos, magnitude e grau 

de resolução das medidas que, quando combinados com determinados critérios, podem 

exprimir o grau de relevância dos impactos. Dispõe-se, deste modo, elementos de 

comparação entre seus aspectos benéficos e adversos, podendo-se concluir com um balanço 

entre esses fenômenos, no tempo e no espaço para orientar a elaboração dos Programas 

Socioambientais. 

8.1.1. Metodologia de Avaliação de Impactos 

No presente estudo, adotou-se um enfoque analítico abrangente que considera os 

mecanismos de formação dos impactos no sentido de entendê-los como parte de uma usina 

de etanol e açúcar que terá sua moagem ampliada para 3.500.000 ton na safra de 

2012/2013. Essa produção, por sua vez, implicará na necessidade total de 51.210 ha de 

cana-de-açúcar plantada, que permitirão, por sua vez, a produção de 253.280 t de açúcar, 

mantendo os 104.522 m³ de produção de etanol atuais. A ampliação da moagem irá gerar 

também o aumento da geração de bagaço que permitirá a cogeração energética de 75 MW 

pela empresa adjacente à Unidade Univalem, a Barra Bioenergia S/A - filial UTE Univalem, 

através da queima desse bagaço. 

Com essas possibilidades de leitura do empreendimento, na identificação e avaliação de 

impactos, procura-se captar e avaliar os efeitos que a ampliação da Unidade Univalem pode 
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desencadear adicionalmente àqueles já verificados, nas áreas de influência delimitadas e 

propor medidas de controle (mitigação, compensação, monitoramento ou de potencialização) 

incluídas num Sistema de Gerenciamento Socioambiental.  

No caso do presente estudo, por se tratar da ampliação de uma unidade produtora de etanol 

e açúcar, essas transformações na ambiência obedecerão a duas grandes fases:  

Planejamento das obras de ampliação do empreendimento, referindo-se à fase atual, de 

obtenção de Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI). 

Operação do empreendimento, atingindo a moagem de 3.500.000 t de cana na safra de 

2012/2013, após obtenção da Licença de Operação (LO). 

 

Dessa forma, pode-se identificar os impactos na ambiência de interesse e iniciar sua 

avaliação propriamente dita, segundo os seguintes atributos e magnitudes: 

Seus Atributos 

Natureza – POSITIVO no sentido de desencadear benefícios para 

as áreas de influência, ou NEGATIVO ao provocar efeitos adversos; 

          POSITIVO 

          NEGATIVO 

Probabilidade – evento CERTO (C) com 100% de probabilidade de 

ocorrência ou PROVÁVEL (P), associado a algum grau de 

probabilidade de ocorrência; 

P - PROVÁVEL 

C - CERTO 

Espacialidade – LOCALIZADO (L), situando-se num espaço restrito 

à AID, ou DISPERSO (D), comportando uma distribuição territorial 

abrangente; 

L - LOCALIZADO 

D - DISPERSO  

Prazo – no sentido de especificar se trata de uma ocorrência a 

CURTO, MÉDIO ou LONGO prazo; 

               CURTO 

               MÉDIO 

               LONGO 

Reversibilidade – REVERSÍVEL (R) no sentido de que meio 

impactado retorna a uma dada situação de equilíbrio (quando o 

impacto cessar), semelhante àquela que estaria estabelecida caso o 

impacto não tivesse ocorrido; ou IRREVERSÍVEL (IR) quando o 

meio se mantém impactado apesar da adoção de ações de controle 

dos aspectos ambientais e/ou de mitigação do próprio impacto, 

caracterizando, assim, impactos não mitigáveis na sua totalidade ou 

em parte. 

R – REVERSÍVEL 

IR - IRREVERSÍVEL 

Forma de interferência – no sentido de se especificar se o impacto é 

um FATO NOVO (FN) na ambiência em análise, ou 

INTENSIFICADOR (I), quando intensifica um processo existente, 

integrante da dinâmica regional. 

FN – FATO NOVO 

I– INTENSIFICADOR 

Duração – TEMPORÁRIO (T), à medida que sua ocorrência tem 

certa duração ou PERMANENTE (P), perenizando sua 

manifestação durante a vida útil do empreendimento. 

P – PERMANENTE 

T – TEMPORARIO 
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Sua Magnitude 

Medida quantitativa utilizada nas situações passíveis de serem 

estimadas via um indicador adequado, cujo resultado, sempre que 

possível, pode ser relativizado em relação a seu universo particular.  

INDICADOR ÚTIL PARA 

TRADUZIR A MAGNITUDE 

DO IMPACTO 

Medida qualitativa utilizada nas situações em que se atribui uma 

ordenação, por exemplo, grande, média e pequena magnitude. 
             PEQUENA 

              MÉDIA 

             GRANDE 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan 

É necessário, após a avaliação do impacto, sinalizar medidas de controle, mitigadoras, de 

compensação e de monitoramento para os impactos negativos, ou potencializadoras, para os 

positivos, que deverão ser adotadas, segundo um determinado cronograma.  

A resolução dessas medidas indica as chances de se reduzir, eliminar ou potencializar a 

intensidade de um particular impacto. Nesses casos, pode-se também classificá-las segundo 

suas chances de sucesso dependentes de diversos fatores. Assim, associa-se um grau de 

resolução das medidas: 

Grau de Resolução 

Alta resolução: em situações que somente o empreendedor é 

responsável, podendo ainda estar atrelado a algum tipo de 

compromisso e negociação, por exemplo, com algum organismo 

multilateral de crédito. 

      IMPACTOS POSITIVOS 

      IMPACTOS NEGATIVOS 

Média resolução: o empreendedor é responsável, mas também 

participam entes institucionais governamentais ou não 

governamentais, sobre os quais não detém um comando. 

      IMPACTOS POSITIVOS 

      IMPACTOS NEGATIVOS 

Baixa resolução: o empreendedor é um articulador de outros 

entes institucionais que deverão implementar a medida dada sua 

competência legal. 

      IMPACTOS POSITIVOS 

      IMPACTOS NEGATIVOS 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011. 

Com esse conjunto de características, articulando-se os resultados quanto aos atributos, à 

magnitude e o grau de resolução das medidas propostas, pode-se obter um resultado de 

natureza conclusiva que aponte o grau de relevância (ou significância) dos impactos no caso 

de implementação das medidas propostas. Sem rigidez em seu uso, pode-se orientar os 

seguintes critérios para as situações de impactos negativos (no caso de positivos, vale a 

interpretação inversa): 

Grau de Relevância 

Alta relevância – atributos na maioria adversos, combinados com 

grande e média magnitude e baixo grau de eficácia das medidas 

propostas. 

      IMPACTOS POSITIVOS 

      IMPACTOS NEGATIVOS 

Média relevância – atributos adversos, combinado com média e 

pequena magnitude e média eficácia das medidas propostas. 
      IMPACTOS POSITIVOS 

      IMPACTOS NEGATIVOS 
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Grau de Relevância 

Baixa relevância – atributos favoráveis, combinados com média e 

pequena magnitude e alta eficácia das medidas propostas. 

      IMPACTOS POSITIVOS 

      IMPACTOS NEGATIVOS 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan, 2011 

A figura 8.1-1, a seguir, mostra o mecanismo de propagação para identificação do grau de 

relevância dos impactos: 

Figura 8.1-1 - Mecanismo de propagação para identificação do grau de relevância dos impactos. 

Por fim, uma vez obtida essa classificação final, sistematizada em um Quadro de Avaliação 

de Impactos Socioambientais, pode-se hierarquizá-los e comparar as manifestações 

benéficas e adversas, balanceando-se os resultados e, mais que isso, preparando-os para 

serem tratados como Programas Ambientais adequados e viáveis. Ou seja, posteriormente, 

as medidas sugeridas (de controle, mitigação, compensação e de monitoramento, ou mesmo 

de potencialização, no caso em que o impacto seja positivo) serão retomadas para compor os 

Programas Ambientais.  

8.2. Ações/aspectos Ambientais do Empreendimento com Relevante 
Interesse para a Análise 

 

Setor Industrial 

 Captação e uso de água;  

 Geração de resíduos sólidos;  

 Geração de ruídos;  

 Geração de efluentes líquidos (armazenamento, tratamento e disposição);  

 Geração de efluentes sanitários 

 Emissões atmosféricas;  

 Estocagem de etanol;  

 Estocagem de açúcar; 

 Transporte de produtos e subprodutos;  

 Contratação de mão-de-obra; e  

 Aquisição de insumos. 
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Setor Agrícola 

 Ampliação das áreas de cultivo de cana-de-açúcar;  

 Utilização de fertilizantes químicos, corretivos e agroquímicos;  

 Disposição de efluentes líquidos (fertirrigação);  

 Colheita mecânica;  

 Contratação de mão-de-obra (considerando sazonalidade); e  

 Transporte de matéria-prima. 

 

8.2.1. Fatores Ambientais Considerados 

8.2.1.1. Meio Físico 

 Disponibilidade hídrica: considera-se a capacidade de suporte superficial e 

subterrânea, que deverá ser fonte de abastecimento hídrico ao empreendimento 

considerando-se também os usos na área de influência do projeto; 

 Qualidade das águas superficiais: refere-se aos padrões de qualidade e das 

características físico-químicas e biológicas das águas superficiais; 

 Qualidade das águas subterrâneas: refere-se aos padrões de qualidade e aos 

parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas; 

 Qualidade do ar: refere-se aos padrões de qualidade do ar, considerando a queima 

de cana-de-açúcar; 

 Erosão e assoreamento: consideram-se as alterações nas propriedades físicas do 

solo, carreamento e assoreamento dos corpos d’água; e 

 Qualidade do solo: refere-se às propriedades químicas e físicas dos solos, 

considerando-se textura, cor, permeabilidade, pH e componentes orgânicos e 

inorgânicos. 

8.2.2. Meio Biótico 

 Vegetação: refere-se à ocorrência de vegetação florestal remanescente, 

considerando-se as espécies componentes, em especial aquelas sob ameaça de 

extinção, sua conservação e a integridade do habitat constituinte; 

 Áreas protegidas (Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanente, e 

outras); e 

 Fauna: refere-se às espécies e populações de animais relacionados ao ambiente do 

projeto (fauna terrestre e ictiofauna); corredores de fauna. 

8.2.3. Meio Socioeconômico 

 População: residentes e temporários; 
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 Infraestrutura viária: fator considerado em abrangência local e regional, pois esta 

possibilitará o escoamento da produção e a movimentação de matéria-prima, 

produtos auxiliares, material de consumo em geral e o transporte humano; 

 Economia regional: refere-se ao desenvolvimento de atividades econômicas, nos 

diferentes setores da economia, em âmbito regional, associadas ao empreendimento 

de forma direta (produção de cana-de-açúcar e venda de produtos acabados) ou 

indireta (efeitos sobre a infraestrutura regional, especialmente nos setores secundário 

e terciário da economia); 

 Emprego e renda: são consideradas as características do emprego relativas à sua 

distribuição por setores de atividade, nível de emprego, sub-ocupação e desemprego, 

bem como a estrutura das ocupações segundo o nível de qualificação; 

 Aspectos socioambientais: considera-se uma multiplicidade de fatores (educação, 

saúde, habitação, lazer, segurança e saneamento) que avaliados em conjunto 

retratam a realidade social local e determinam a responsabilidade social do 

empreendimento em seu contexto de inserção; e 

 Rede de relações sociais. 

 

8.3. Avaliação dos Impactos Ambientais da ampliação pretendida 

A partir da análise das ações e interações com os fatores ambientais, são estabelecidos os 

impactos ambientais associados às atividades do empreendimento e discutidos de forma 

quantitativa e qualitativa. Na sequência são apresentados os impactos ambientais antevistos, 

sua avaliação segundo os critérios anteriormente apresentados e propostas de medidas de 

controle, mitigadoras, de compensação e de monitoramento, ou potencializadoras, 

dependendo da natureza do impacto.  

Os impactos estão classificados quanto à fase em que incidem, quais sejam: planejamento, 

implantação da expansão pretendida e operação. 

8.3.1. Fase de Planejamento 

8.3.1.1. Meio socioeconômico 

A) Atendimento do empreendimento aos aspectos legais 

Apenas os municípios de Guararapes e Valparaíso possuem Plano Diretor (de acordo com as 

diretrizes do Estatuto da Cidade, Lei Federal n°. 10.257/2001). Os demais municípios, com 

população inferior a 20 mil habitantes, possuem ao menos um instrumento de planejamento, 

tais como Lei de Parcelamento ou Lei de Uso e Ocupação do Solo.  

Os territórios dos municípios são divididos em rural e urbano, e, no caso daqueles que 

apresentam Plano Diretor, comportam subdivisões que delimitam o uso e ocupação do solo 

em função das peculiaridades locais, das atividades preexistentes e da possibilidade e/ou 

necessidade de preservação ambiental. Guararapes possui ainda legislação ambiental 

específica, como a Lei de Proteção aos Mananciais (Lei n° 2.589/2009). 
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Na análise geral, o empreendimento como um todo não apresenta incompatibilidade em 

relação à legislação municipal, considerando principalmente que a ampliação da Unidade 

Univalem e das áreas de plantio para seu abastecimento ocorrerão em área rural, onde já 

existe intensa produção agropecuária e que não haverá supressão de vegetação nativa. 

Deve-se, no entanto, atentar à proteção dos cursos d’água. De acordo com o exigido pelo 

órgão ambiental, foram obtidas as Certidões de Uso e Ocupação do Solo e Manifestação 

Técnica Ambiental das áreas da Unidade inseridas nos municípios da AID, nas quais não há 

objeções com relação ao empreendimento. 

O Grupo COSAN elaborou o diagnóstico arqueológico da área de ampliação da Unidade 

Univalem e obteve, a manifestação favorável do Instituto de Patrimônio Histórico Cultural – 

IPHAN, em conformidade com a Portaria IPHAN 230/02 e Resolução SMA 34/03 (Anexo 7.4-

4). 

A Unidade Univalem possui a outorga de direito de uso da água devidamente emitida pelo 

Departamento de Águas e Esgotos – DAEE, por meio da Portaria n° 180 de 31 de Janeiro de 

2007 e vigente, conforme Anexo 5.2-5. 

As áreas de expansão dos cultivos da Unidade Univalem, objeto desse estudo, conforme 

mencionado no item 5.2, terão colheita mecanizada, dispensando o uso do fogo como 

método de despalha em pré-colheita, respeitando as determinações da Resolução SMA 

33/07.  

A Unidade Univalem já firmou Termo de Compromisso de Instituição e Recomposição de 

Reserva Legal junto à CETESB, conforme TCIRC-RL nº 39.902/2010 apresentado no Anexo 

5.1-3, que prevê a recuperação de 7,128 ha, equivalente a 20% da área da propriedade em 

que a Usina está inserida, com prazo de cumprimento do termo previsto para maio de 2012. 

Avaliação do impacto 

Nesse contexto, trata-se de um impacto positivo, certo, disperso na AID, de longo prazo, 

reversível, causado pela decisão da ampliação do empreendimento, permanente e de grande 

magnitude. 

Medidas Potencializadoras 

As medidas potencializadoras para este impacto ambiental, de longo prazo, deverão ser 

adotadas na fase de planejamento da ampliação do empreendimento e envolvem a 

atualização de todas as licenças e autorizações cabíveis para pleno funcionamento da usina, 

sob responsabilidade do empreendedor. 

O impacto é considerado de ALTA RELEVÂNCIA, tendo em vista as circunstâncias 

apontadas, em se tratando de obrigações legais e das autorizações e manifestações 

favoráveis obtidas pelo Grupo COSAN para a Unidade Univalem. 

 

B) Expectativa da população quanto à ampliação do empreendimento 

Na fase de planejamento, a disseminação de informações não oficiais sobre a implantação do 

empreendimento motiva o surgimento de expectativas variadas sobre benefícios e efeitos 
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adversos que, eventualmente, poderiam ser acarretados pela ampliação da Unidade 

Univalem e das áreas de plantio necessárias ao seu abastecimento. Nesse sentido, durante o 

levantamento de campo sobre a percepção ambiental da população em relação à ampliação 

prevista, foi possível constatar principalmente:  

Expectativas sobre a geração de empregos gerados, citado em 84,69% das respostas;  

Apreensão quanto ao impacto ambiental da queima da cana-de-açúcar (emissão de gases de 

efeito estufa e poluição do ar), citada em 57,14% das respostas. 

Esse conjunto de preocupações e possibilidades, num processo cumulativo, pode gerar 

informações desencontradas que alimentam um clima de insegurança para a comunidade. 

Avaliação do impacto 

Nesse contexto, trata-se de um impacto negativo, certo, disperso na AID, de curto a médio 

prazo, reversível, causado pela decisão da ampliação do empreendimento, temporário e de 

média magnitude, considerando o clima de insegurança que pode ser gerado a partir dessas 

expectativas. 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras adotadas estão a seguir: 

 Implementação continuada de ações informativas sobre: (i) o número de empregos 

que serão criados bem como os critérios de contratação estipulados pelo Programa 

de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra; (ii) o empreendimento, seus 

efeitos reais no ambiente e as medidas para controle e mitigação de impactos 

negativos e de potencialização de impactos positivos; 

 Captação e entendimento das demandas mais frequentes surgidas entre os diversos 

grupos de interesse via implantação das primeiras ações do Programa de 

Comunicação e Participação Social; 

 Realização de monitoramento continuado, acompanhando o comportamento dos 

grupos de interesse; 

 Realização de entrevistas qualitativas com entes institucionais selecionados que 

tenham potencial de multiplicar informações adequadas em tempo hábil; 

 Publicações de manuais e boletins informativos voltados para o público interno e o 

externo; 

 Divulgação das informações através dos meios de comunicação locais. 

As medidas de controle preventivas a este impacto apresentadas deverão ser adotadas na 

fase de planejamento da ampliação do empreendimento, em curto a médio prazo, sob 

responsabilidade do empreendedor. 

Considerando os atributos e a magnitude apontados, bem como a implementação das 

medidas de médio grau de resolução, avalia-se o impacto como de MÉDIA RELEVÂNCIA 

para a população da AID. 
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8.3.2. Fase de Implantação 

8.3.2.1. Meio Físico 

 

A) Impactos gerados pelas atividades advindas dos canteiros de obras 

Para a ampliação da Unidade Univalem, não haverá necessidade de movimentação de 

volumes consideráveis de terra, uma vez que as ampliações e instalações dos novos 

equipamentos serão executadas em infraestrutura já existente. Eventuais volumes de terra 

retirados serão aproveitados nas demais atividades da planta industrial para pequenos 

reaterros de bases de equipamentos, correção do sistema viário, entre outros. 

Os canteiros, almoxarifados e demais estruturas serão instalados dentro dos limites da 

propriedade da Unidade Univalem, sendo a sua localização e dimensionamento 

apresentados na planta de Layout Geral da situação futura, Anexo 5.1-2.  

Os sanitários provisórios instalados em contêineres terão ligação com a rede de esgoto da 

Unidade, sendo seus efluentes conduzidos às fossas sépticas da empresa e, futuramente, 

para a estação de tratamento de esgotos compacta Mizumo, quando esta for licenciada e 

instalada durante o período de obras. A água consumida durante as obras será proveniente 

das captações licenciadas. 

Durante a execução das obras de ampliação da Unidade Univalem haverá acréscimo na 

geração de resíduos sólidos e efluentes industriais. Os resíduos sólidos gerados neste 

período serão principalmente de sucata, madeira e resíduos de concreto, conforme 

quantidades apresentadas na Tabela 8.3-1 a seguir. 

Tabela 8.3-1 – Estimativa de Geração de Resíduos sólidos devido às obras de Ampliação. 

Resíduo 2011 2012 

Sucatas (materiais de aço carbono, aço inox, ferro fundido) (t) 
90 65 

Madeira em geral (m³) 
20 13 

Resíduos de concreto (m³) 
245 90 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

Os demais resíduos sólidos gerados durante o período de obras, como os provenientes do 

serviço de atendimento à saúde, restos de alimento e manutenções mecânicas, serão 

absorvidos pelo sistema de gerenciamento de resíduos já existente, abordado no capítulo 5 

deste estudo. 

O aumento na geração dos resíduos sólidos gerados nas obras pode acarretar a degradação 

da qualidade dos solos e dos recursos hídricos, por meio da lixiviação de contaminantes para 

o solo e para as águas subterrâneas ou arraste pelas águas pluviais para os recursos 

hídricos superficiais. A má disposição dos resíduos inertes pode acarretar impacto visual aos 

funcionários da usina. 
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Alguns materiais utilizados nas obras podem apresentar características contaminantes, como 

as tintas e solventes, causando a poluição dos solos e recursos hídricos. O fornecimento de 

concreto, argamassa e brita serão terceirizados, entregues para a pronta utilização, não 

havendo, desta forma, áreas próprias para mistura ou britamento de materiais nos limites da 

Unidade Univalem. 

Durante a execução das obras de ampliação da Unidade Univalem haverá também aumento 

na geração de efluentes domésticos devido ao acréscimo de mão-de-obra neste período: o 

pico de contratações das obras será de 397 novos trabalhadores, resultando na geração de 

um volume aproximado de 40 m³/dia. 

Os efluentes domésticos gerados nos canteiros podem igualmente comprometer a qualidade 

dos solos e recursos hídricos, caso não sejam tratados e lançados adequadamente, já que 

possuem alta carga orgânica e agentes microbiológicos como bactérias e vírus. Além disso, a 

lavagem de máquinas e equipamentos pode gerar efluentes contaminados com óleos e 

graxas, que são produtos perigosos que apresentam riscos à saúde humana. Estes efluentes 

podem contaminar os solos pelo contato direto, as águas subterrâneas por lixiviação e os 

corpos hídricos superficiais se forem lançados nos mesmos sem adequado tratamento. 

Embora não seja prevista movimentação de volumes consideráveis de terra durante as obras, 

a exposição dos solos à ação das águas pluviais durante este período pode causar erosão 

através do desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo e o assoreamento dos 

corpos d’água, mesmo que em pequenas proporções.  

A ampliação da unidade industrial e a expansão das áreas de plantio da unidade Univalem 

pode causar o vazamento acidental de combustíveis e óleos lubrificantes das máquinas em 

operação, proporcionando risco potencial de contaminação dos solos e de recursos hídricos 

superficiais. 

A contratação de mão-de-obra para a ampliação da unidade industrial e para a expansão das 

áreas de plantio da unidade Univalem priorizará a população da AID. Mas quando isto não for 

possível, poderá haver a migração de trabalhadores dos municípios da AII. Os funcionários 

contratados para as obras de ampliação ficarão hospedados em casas e hotéis localizados 

na cidade de Valparaíso e cidades vizinhas. A locomoção destes funcionários será feita por 

ônibus alugados, que serão vistoriados periodicamente. 

Durante o período de obras, a mão de obra excedente será atendida pela infraestrutura 

básica da própria Unidade, como ambulatório, distribuição de água, energia e coleta de lixo. 

Também deverão ser aproveitadas algumas estruturas provisórias já instaladas em razão das 

obras de ampliação da cogeração, como refeitório, escritório e almoxarifado de materiais. 

Atualmente já existem contêineres de empresas terceiras instalados na Unidade, devido às 

obras de ampliação da Cogeração. Para a ampliação da moagem, serão seguidos os 

mesmos moldes, utilizando-se contêineres habitáveis para escritórios e sanitários. 

Avaliação do impacto 

Trata-se de um impacto negativo, provável de ocorrer em curto prazo, localizado, causado 

pelas obras de ampliação do parque industrial, ou seja, trata-se de um fato novo, temporário, 

reversível e de média magnitude. 
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Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras para os impactos gerados pelas atividades advindas dos canteiros 

de obras são destacadas a seguir: 

 Adoção de Práticas de Gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

conforme ações já adotadas pela Unidade e as normas previstas na legislação; 

 Armazenar adequadamente os materiais a serem utilizados nas obras, de acordo 

com suas características e riscos que representam ao meio ambiente e funcionários; 

 Recepcionar os materiais para pronta utilização em área reservada no canteiro de 

obras, devidamente protegida por cobertura e piso impermeabilizado evitando-se a 

ação de intempéries e/ou impactos causados por derrames e vazamentos;  

 Realizar lavagem de equipamentos e máquinas ou troca de óleo de veículos 

utilizados no canteiro de obras apenas em áreas específicas e com piso adequado; 

 Implantação de sistema de drenagem provisório durante o período de obras nas 

áreas dos canteiros; 

 Adoção de sistemas de contenção e prevenção de vazamentos em maquinários 

(como bandejas metálicas, diques definitivos e/ou temporários; bacias 

impermeabilizadas) e utilização de ferramentas de emergência.  

 Implantação das atividades previstas no Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos da unidade. 

 Instalação de estação de tratamento de efluentes sanitários, com capacidade de 

atendimento para até 1.263 funcionários. 

As medidas de controle preventivas a este impacto apresentadas deverão ser adotadas nas 

fases de implantação da ampliação do empreendimento e de operação, em longo prazo, sob 

responsabilidade do empreendedor. 

Considerando os atributos e a magnitude apontados, bem como a implementação das 

medidas de alto grau de resolução, de total responsabilidade do empreendedor, avalia-se o 

impacto como de BAIXA RELEVÂNCIA para o meio físico da AID. 

8.3.2.2. Meio Biótico 

A) Interferências em remanescentes de vegetação nativa, em áreas de Preservação 

Permanente e na fauna associada 

As formações vegetais da região foram historicamente suprimidas para os mais variados tipos 

de uso e ocupação da terra, desde o corte seletivo de madeira de lei até a instalação de 

pastagens e os plantios de diversas culturas.  

Conforme apresentado no mapeamento do uso do solo, apenas 6,6% da AID ainda é 

recoberta por vegetação nativa na forma de fragmentos isolados de Floresta Estacional em 

estágio médio e inicial e apenas 3,7% representam matas ciliares localizadas em sua maioria 

em Áreas de Preservação Permanente, mostrando assim o elevado grau de antropização já 

instalado na AID. 
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A fauna associada registrada na AID é, em geral, generalista quanto a ocupação da 

paisagem, muito embora tenham sido registrados espécies ameaçadas de extinção além de 

espécies sensíveis a modificações ambientais. Desta forma estes remanescentes de 

vegetação nativa têm um papel importante na manutenção, abrigo e conservação da fauna 

associada. 

A expansão das áreas de plantio de cana-de-açúcar para a ampliação da Unidade será feita 

apenas sobre áreas atualmente antropizadas e ocupadas por pastagens, cana-de-açúcar ou 

outras culturas não nativas como plantios de soja, milho e cítricos existentes na AID, de forma 

que não haverá supressão de habitats e fragmentos de vegetação nativa.  

Eventuais indivíduos arbóreos isolados de espécies nativas existentes nas áreas serão 

preservados pelo empreendedor no momento do preparo do solo para implantação dos 

canaviais. Entretanto, em algumas situações específicas pode não ser possível desviar de 

alguma árvore ou arbusto isolado, como para a construção de um terraço, canal escoadouro 

ou na alocação de carreadores. Nestes casos eventuais, a supressão dos indivíduos isolados 

deverá ser devidamente autorizada pela Agencia Ambiental da CETESB e será compensada 

conforme determinação do órgão ambiental. 

O Grupo COSAN seguirá a legislação vigente respeitando as APPs de suas áreas de plantio 

de cana-de-açúcar futuras, promovendo atividades de recuperação nas mesmas, conforme 

detalhado no Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação 

Remanescente. Além disto, está previsto o incremento de áreas florestadas também fora das 

APPs no Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos. 

Avaliação do impacto 

As eventuais interferências em remanescentes de vegetação nativa, em Áreas de 

Preservação Permanente e na fauna associada devido à expansão agrícola da Unidade 

Univalem é um impacto negativo, provável, disperso, que irá ocorrer em curto prazo, 

reversível, intensificador, de caráter permanente e de pequena magnitude, considerando-se a 

eventualidade da ocorrência do impacto. 

Medidas Compensatórias 

As medidas compensatórias para este impacto ambiental envolvem: 

 Recuperação de áreas de preservação permanente, com planos de reflorestamento, 

enriquecimento florestal ou auto-regeneração, conforme a situação de cada área a 

ser recuperada, conforme previsto no Programa de Recuperação de APPs e de 

Manejo da Vegetação Remanescente. 

 Implantação de corredores de florestas na matriz antropizada da AID, aumentando 

cobertura vegetal e conectividade entre remanescentes;  

 Divulgação da importância da biodiversidade local e sua conservação, por meio de 

cartilhas ou guias distribuídos em escolas, para os funcionários e para a população 

em geral planejadas no Programa de Comunicação e Participação Social. 

As medidas compensatórias apresentadas deverão ser adotadas nas fases de planejamento 

e operação do empreendimento, em médio a longo prazo, sob responsabilidade do 
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empreendedor, dos parceiros e dos fornecedores de cana-de-açúcar para a Unidade 

Univalem do Grupo Cosan. 

Considerando os atributos e a magnitude apontados, a eventualidade da ocorrência do 

impacto, as áreas de expansão do plantio, as medidas compensatórias de médio grau de 

resolução adotadas e os programas ambientais propostos, avalia-se o impacto como de 

BAIXA RELEVÂNCIA para a AID. 

8.3.2.3. Meio socioeconômico 

A) Incremento na oferta de empregos na fase de obras 

Para as obras de ampliação da Unidade Univalem está prevista a contratação de 397 

trabalhadores no pico das obras. Os profissionais de menor capacitação deverão ser 

contratados preferencialmente nos municípios que compõem a AID e os profissionais mais 

qualificados, como aqueles responsáveis pela montagem de equipamentos poderão vir de 

outras localidades, devendo-se considerar os municípios da AII com potencial para dispor 

deste tipo de trabalhador.  

Os 397 postos de trabalho que serão criados representam 1,2% da População 

Economicamente Ativa da AID (utilizando-se como referência o dado estimado para o ano de 

2008). Por sua vez, representam 3,2% dos empregos formais (dado referente ao ano de 

2008) oferecidos na AID. Considerando as baixas taxas de emprego da AID, esse 

incremento, mesmo que temporário, representa um ganho para os trabalhadores e para a 

economia da região. 

Com as obras, além dos empregos diretos, são gerados empregos indiretos, associados à 

construção civil, tais como a prestação de serviços e a compra de materiais. Também são 

criados postos de trabalho para atendimento das demandas dos trabalhadores, como 

serviços e comércio, incluindo alimentação e vestuário. 

Avaliação do impacto 

O incremento na oferta de empregos é um impacto positivo, certo, disperso, que irá ocorrer 

em curto prazo, reversível, intensificador, de caráter temporário, visto que a obra está prevista 

para ser finalizada em 2012 e de média magnitude, dado que o mercado de trabalho local 

associado à construção civil é aparentemente restrito na AID. 

Medidas Potencializadoras 

As medidas potencializadoras deste impacto ambiental positivo, no âmbito dos Programas 

de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra e de Comunicação e Participação 

Social, estão a seguir: 

 Contratação de trabalhadores prioritariamente na AID, possibilitando a maior 

internalização do efeito renda nos municípios da AID; 

 Capacitação das pessoas, permitindo sua adequação para as funções requeridas, 

resultando em efeitos benéficos tanto para a obra, à medida que se eleva a 

produtividade, como para os operários, que aumentam suas chances no mercado de 

trabalho frente a oportunidades futuras. 
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As medidas potencializadoras deverão ser adotadas na fase de implantação da ampliação do 

empreendimento, em curto prazo, sob responsabilidade do empreendedor. 

Considerando-se a baixa taxa de emprego formal da PEA (38,73% estimados em 2008) dos 

municípios da AID e o tempo restrito das obras de ampliação da Unidade, avalia-se este 

impacto como de MÉDIA RELEVÂNCIA para o mercado de trabalho na região. 

 

B) Geração de negócios e renda para atividades comerciais e de serviços locais de 

apoio às obras 

Os municípios que compõem a AID apresentam padrões produtivos semelhantes, com 

economias dependentes do setor de serviços que correspondia em 2008 a 52,7% do PIB 

total. No entanto, mesmo com o setor agropecuário apresentando o peso menos relevante na 

participação no PIB na região da AID, de 12,8%, a atividade é importante para a região, 

especialmente o setor sucroalcooleiro. Os municípios da AID, juntos, totalizam mais de 50% 

de suas áreas com tendência de ocupação por plantio de cana-de-açúcar para o setor 

sucroalcooleiro. 

A baixa dinâmica econômica dos municípios da AID reflete-se nas baixas taxas de empregos 

formais, de 38,73%, bem como na renda per capita, de 1,65 salários mínimos e na renda 

familiar, com mais famílias concentradas na faixa de rendimentos de 1 a 2 salários mínimos, 

que apresentam médias inferiores às estimadas para o estado, conforme apresentado no 

diagnóstico do meio socioeconômico. 

Assim, com a ampliação proposta da Unidade Univalem e a expansão das áreas de plantio 

do Grupo COSAN para seu abastecimento, a contratação de novos funcionários, mesmo 

daqueles de caráter temporário, poderá influenciar o perfil ocupacional e da renda da 

população dos municípios da AID. O incremento de trabalhadores e da renda deverá 

provocar uma animação econômica na região, através do aumento do consumo de bens e 

serviços tanto da construção civil como também pelo possível crescimento de atividades 

industriais e de serviços de apoio à produção sucroalcooleira dada a expectativa de aumento 

da produção derivada da ampliação da Unidade. Considerando a baixa dinâmica econômica 

dos municípios da AID, pode-se aferir que a geração de negócios impulsionada pela 

ampliação da produção na Unidade Univalem poderá trazer benefícios importantes, ao 

possibilitar uma melhoria da renda individual e familiar na AID. 

Avaliação do impacto 

Este impacto possui natureza positiva, sendo de ocorrência certa e dispersa entre os 

municípios da AID, de médio prazo e temporário, reversível, intensificado pela implantação do 

empreendimento e de média magnitude. 

Medidas Potencializadoras 

As medidas potencializadoras deste impacto ambiental positivo englobam: 

 Priorização da aquisição de bens e serviços nos municípios da AID; 

 Priorização da contratação de funcionários residentes na AID, ampliando o efeito 

multiplicador dos investimentos. 
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As medidas potencializadoras deverão ser adotadas durante toda a vida útil do 

empreendimento, sob responsabilidade do empreendedor. 

Considerando-se a baixa dinâmica econômica dos municípios e os baixos níveis de emprego 

e renda dos municípios da AID e o tempo restrito das obras de ampliação da Unidade, avalia-

se este impacto como de MÉDIA RELEVÂNCIA. 

 

C) Incremento na receita tributária municipal pelas obras 

Os municípios da AID são dependentes de recursos externos (repasses e transferências 

governamentais), sendo somente cerca de 6% da receita orçamentária oriunda dos tributos e 

taxas municipais.  

As obras de ampliação da Unidade Univalem provocarão aumento na arrecadação de ISSQN 

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) através da contratação de serviços, bem 

como de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) através da compra de 

mercadorias. 

Avaliação do impacto 

O incremento na receita tributária pelas obras é um impacto positivo, de ocorrência certa, 

disperso nos municípios da AID e da AII, que irá ocorrer em curto prazo, reversível, 

intensificador, de caráter temporário, visto que a obra está prevista para ser finalizada em 

2012 e de média magnitude. 

Medidas Potencializadoras 

As medidas potencializadoras deste impacto ambiental positivo envolvem a contratação 

prioritária de prestadores de serviços e a compra das mercadorias necessárias para a 

execução dos serviços contratados, nos municípios da AID e da AII. 

As medidas potencializadoras deverão ser adotadas durante toda a vida útil do 

empreendimento, sob responsabilidade do empreendedor. 

Considerando-se o porte econômico dos municípios da AID, os atributos do impacto, em 

especial a temporalidade e a dispersão e as medidas de alto grau de resolução, o impacto 

pode ser avaliado como de MÉDIA RELEVÂNCIA. 

D) Pressão sobre infraestrutura urbana e equipamentos sociais 

Para as obras de ampliação da Unidade Univalem está prevista a contratação de 397 

trabalhadores no pico das obras. Os profissionais de menor capacitação deverão ser 

contratados preferencialmente nos municípios que compõem a AID e os profissionais mais 

qualificados, como aqueles responsáveis pela montagem de equipamentos poderão vir de 

outras localidades, devendo-se considerar os municípios da AII com potencial para dispor 

deste tipo de trabalhador.  

Além dos empregos diretos, são gerados empregos indiretos, associados à construção civil, 

tais como a prestação de serviços e a compra de materiais e criados postos de trabalho para 
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atendimento das demandas dos trabalhadores, como serviços e comércio, incluindo 

alimentação e vestuário. 

Esse possível incremento de moradores nas cidades da AID poderá elevar a pressão sobre a 

infraestrutura municipal e os equipamentos sociais de saúde, educação e saneamento 

básico. 

Com relação às condições da estrutura de saúde, a AID apresenta um quadro pouco 

satisfatório, pois as cidades apresentam equipamentos de atenção básica e a média de leitos 

e de médicos por mil habitantes é inferior à média estadual. 

Quanto à educação, a taxa de analfabetismo é superior ao índice estadual de 6,64%, houve 

queda no número de matrículas nos ensinos fundamental e médio e ocorre uma maior 

atenção na demanda por equipamentos e docentes, no ensino infantil (creche).  

Os serviços de saneamento eram satisfatórios em 2000, já que a coleta de lixo e o 

abastecimento de água atendiam a 95% dos domicílios dos municípios da AID e a coleta de 

esgotos era superior a 85%. 

Portanto, o possível incremento de moradores nas cidades da AID devido às obras de 

implantação da ampliação da Unidade Univalem, poderá ocasionar pressão sobre os 

equipamentos municipais e regionais, já deficitários, principalmente sobre os serviços ligados 

à saúde e educação.  

Avaliação do impacto 

Trata-se de um impacto negativo, de ocorrência provável, temporário, disperso pelos 

municípios da AID, intensificador, de curto prazo e reversível. O impacto é de média 

magnitude, considerando-se o incremento de moradores nos municípios da AID causado 

pelas obras de ampliação da Unidade. 

Medidas Mitigadoras 

Com relação à pressão ocasionada pelo aumento do número de trabalhadores no período de 

de obras, são propostas as seguintes medidas mitigadoras: 

 Contratar prioritariamente trabalhadores residentes nos municípios da AID e, quando 

não for possível, da AII; 

 Divulgar informações sobre a Unidade Univalem, esclarecendo a população da região 

sobre as possibilidades reais de emprego (informação do número de postos de 

trabalho bem como dos critérios de seleção e contratação), observando-se as 

diretrizes do Programa de Comunicação e Participação Social; 

 Divulgar internamente as vagas de trabalho oferecidas; 

 Implementar ações que resultem na prevenção de doenças e acidentes, no âmbito do 

Programa de Comunicação e Participação Social e do Programa de Valorização 

dos Colaboradores; 

 Estabelecer parcerias com as administrações públicas municipais da AID, no sentido 

de minimizar e/ou compensar eventuais impactos sobre os equipamentos sociais, 
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infraestrutura urbana e segurança pública dos municípios que porventura venham a 

receber fluxos externos de pessoas (ações previstas no Programa de Reforço da 

Infraestrutura Municipal). 

As medidas mitigadoras preventivas são de responsabilidade do empreendedor, adotadas a 

curto prazo e durante a fase de implantação do empreendimento. 

Nessas condições, considerando os atributos do impacto e a implantação das medidas 

mitigadoras, que são de médio grau de resolução, e sendo as expectativas minimizadas, o 

impacto pode ser avaliado como de BAIXA RELEVÂNCIA. 

E) Riscos decorrentes do transporte de materiais, maquinários e mão-de-obra 

A área onde se encontra a Unidade Univalem apresenta localização geográfica e sistema 

viário local/regional que favoreceram o desenvolvimento da agroindústria, ao possibilitar a 

interligação entre as regiões produtoras de matérias primas, os grandes mercados 

consumidores, com os terminais para exportação dos produtos.  

O sistema viário que atende a AID é composto por uma rede de estradas estaduais e 

municipais em bom estado de conservação, destacando-se a Rodovia Estadual SP-300, 

Marechal Rondon, importante via de interligação que, iniciando-se em Jundiaí, segue no 

sentido Noroeste até a divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, atravessando a AID; e a 

Rodovia Estadual SP-541, Plácido Rocha, que interliga a SP-300 à cidade de Valparaíso e à 

Unidade Univalem. 

Com as obras para ampliação da Unidade, a maior movimentação de máquinas, veículos 

lentos e pesados (transporte de materiais e equipamentos) e ônibus para transporte de 

trabalhadores poderá ocasionar uma sobrecarga no sistema viário, bem como contribuir para 

a ocorrência de acidentes e também com a interferência na qualidade do ar. Ressalta-se que 

as vias mais utilizadas durante as obras serão a Rodovia SP-300 e a SP-541, que já 

apresentam um importante fluxo de veículos de passeio e comerciais. 

Avaliação do impacto 

Trata-se de um impacto negativo, com ocorrência certa e em curto prazo, localizado 

principalmente na Unidade Univalem e, com menor intensidade, nas rodovias regionais, 

causado pelo fato novo das obras de ampliação do empreendimento, temporário, reversível e 

de média magnitude. 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras para este impacto ambiental envolvem: 

 Planejamento racional do sistema viário; 

 Sinalização de trânsito em estradas onde ocorrer concentração de circulação de 

máquinas e veículos em decorrência das obras, principalmente em áreas de entrada 

e saída de veículos; 

 Sinalização adequada da Unidade Univalem, com identificação de áreas e setores de 

risco, rotas de fuga e saídas de emergência da planta industrial; 

 Treinamento dos motoristas quanto a procedimentos de segurança no trânsito; 
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 Umidificação periódica das estradas não pavimentadas e do solo onde ocorrer 

circulação de máquinas e veículos em decorrência das obras; 

 O transporte de equipamentos, peças e materiais para as obras deverá ser realizado 

seguindo as instruções das normativas vigentes quanto à segurança no transporte. 

As medidas de controle preventivas a este impacto apresentadas deverão ser adotadas nas 

fases de implantação da ampliação do empreendimento (mas também serão aproveitadas 

para a fase de operação), em longo prazo, sob responsabilidade do empreendedor. 

Considerando-se os atributos do impacto, sua magnitude, as boas condições das rodovias, o 

volume de tráfego atual e as medidas mitigadoras que deverão ser adotadas para o 

gerenciamento das obras, as quais são de alta resolução, é possível classificá-lo como de 

BAIXA RELEVÂNCIA. 

 

F) Alterações no Uso e Ocupação do Solo  

Nos municípios integrantes da AID do meio socioeconômico, o uso das terras é 

predominantemente agrícola, sendo a cana-de-açúcar o principal produto da região. Segundo 

dados do IBGE, esta cultura apresentou um crescimento de ocupação de 10,85% ao ano no 

período entre 2000 a 2009. As áreas ocupadas por pastagens, também significativas, 

apresentaram crescimento de 9,19% naquele mesmo período.  

Atualmente, de acordo com o mapeamento de uso e ocupação do solo apresentado no 

diagnóstico ambiental desse estudo, a maior parte da área da AID dos meios físico e biótico 

já é antropizada, sendo que 76,8% correspondem a plantios de cana-de-açúcar e pastagens, 

e 56,1% representam somente áreas de cana. Apenas 6,6% da área são cobertas por 

vegetação nativa dispersa pela AID em forma de pequenos fragmentos florestais isolados e 

sofrendo algum tipo de pressão antrópica. 

A expansão das áreas de plantio de cana-de-açúcar do Grupo COSAN para abastecimento 

da Unidade Univalem ocorrerá sobre áreas já antropizadas, ocupadas principalmente por 

cana-de-açúcar e pastagens e representará apenas 5,9% da área total da AID, não 

contribuindo assim para alterar a configuração do uso e ocupação do solo atual. As APPs e 

áreas ocupadas por fragmentos florestais serão preservadas e não haverá supressão de 

vegetação nativa para expansão das áreas de plantio e para a ampliação da unidade 

industrial.  

É importante destacar que a eventual substituição do uso do solo ocupado por pastagens 

para cana-de-açúcar é pequena e pouco significante em área e, desta forma, não provocará 

aumento na pressão de pastejos nas APPs e no preço dos alimentos. Na ocorrência deste 

fato, a cultura pecuária será substituída e os animais serão totalmente retirados do local. 

Além disso, não ocorrerão impactos negativos na condição de vida dos trabalhadores que 

sobrevivem dessa produção atualmente, já que a demanda de força de trabalho anual 

(equivalente-homem-ano) por hectare da cana-de-açúcar é maior (8/100ha) do que da 

bovinocultura (2/100ha), segundo dados da FUNDAÇÃO SEADE (1998). 
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Avaliação do impacto 

A alteração no uso e ocupação do solo decorrente da expansão da cultura canavieira é um 

impacto negativo, de ocorrência provável, disperso na AID, que irá ocorrer em médio prazo, 

irreversível, intensificador, de caráter permanente e de pequena magnitude, visto a ocupação 

atual das terras da AID. 

Considerando as características do uso e ocupação do solo atual na AID e que a expansão 

do plantio será em áreas antropizadas ocupadas predominantemente por cana-de-açúcar em 

sua quase totalidade, o impacto é considerado de BAIXA RELEVÂNCIA. 

G) Interferências sobre o patrimônio arqueológico 

A descrição dos impactos ambientais sobre o patrimônio arqueológico e sua respectiva 

avaliação e medidas mitigadoras, está apresentado, juntamente com a descrição da área de 

interesse, o relatório fotográfico, o diagnóstico arqueológico e os programas ambientais 

referentes a este tema, no documento anexado no Anexo 7.4-3. 

8.3.3. Fase de Operação 

8.3.3.1. Meio Físico 

A) Intensificação de processos erosivos, de compactação do solo e assoreamento 

de corpos d’água em função da ampliação dos plantios de cana-de-açúcar 

Por ocasião das atividades da expansão das áreas de plantio de cana-de-açúcar da Unidade 

Univalem, poderá ocorrer a intensificação de processos erosivos, de compactação do solo e 

assoreamento de corpos d’água. 

Os processos erosivos podem ser intensificados durante as atividades de plantios ou após as 

colheitas, quando se da à remoção da cobertura vegetal protetora do solo, expondo sua 

camada superficial a ação das chuvas. Estes podem ser agravados ainda mais se o manejo 

agrícola não é planejado ou é desgastante para o solo. Como consequência, as erosões 

provocam ainda de modo indireto o assoreamento dos canais fluviais e nascentes e a 

deterioração da qualidade das águas superficiais. 

As áreas de expansão agrícola do Grupo COSAN para abastecimento da Unidade Univalem 

estão divididas entre os terrenos Colinosos com Argissolos, que perfazem entre 50 a 60% da 

AID e os Colinosos com Latossolos que ocupam a maior parte da área restante. Na primeira 

unidade, os processos erosivos tendem a ocorrer de modo mais intenso, pois embora as 

inclinações das encostas sejam baixas, os solos residuais apresentam erodibilidade elevada 

favorecendo ao desenvolvimento de erosão laminar e em sulcos. Já no segundo caso, os 

processos erosivos devem apresentar menor intensidade devido à menor erodibilidade dos 

solos e a menor declividade das encostas. 

Avaliação do impacto 

Trata-se de um impacto negativo, provável, disperso nas áreas onde ocorrerão os plantios de 

cana-de-açúcar, de longo prazo, reversível, intensificado pela expansão das áreas de cultivo, 

permanente e de grande magnitude, pois pode ocorrer na AID, associado a incidência de 
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chuvas intensas em áreas desprovidas de cobertura vegetal, durante o preparo do solo para 

plantio. 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras a este impacto ambiental estão destacadas a seguir, englobam 

medidas preventivas e corretivas e devem ser adotadas nas fases de implantação e operação 

da ampliação do empreendimento, em longo prazo, sob responsabilidade do empreendedor. 

 Utilização sistemática e ampliação da adoção de manejos conservacionistas do solo, 

como plantio em curvas de nível, presença de canais e terraços paralelos às linhas 

plantadas, rotação de culturas, plantio direto e uso de forragens em áreas em pousio 

(medidas preventivas).  

 Manutenção de remanescentes de cobertura vegetal, como forma de proteção de 

solo, assim como, a reinserção de cobertura vegetal em APPs, respeitando o Código 

Florestal e a resolução CONAMA n° 303, inciso II e III de 20/03/2002 (medidas 

preventivas). 

 Instalação de estruturas visando à contenção, desvio ou infiltração de fluxos 

concentrados em áreas expostas, como dispositivos de amortecimento hidráulico e 

de retenção de sedimentos (medidas preventivas);  

 Adoção de infraestruturas para contenção e drenagem da água pluvial (medidas 

preventivas). 

 Manutenção periódica das vias com tráfego de veículos da usina e em áreas de 

maior fragilidade em relação aos processos erosivos. 

 Monitoramento dos processos erosivos nas áreas de plantio de cana-de-açúcar e nas 

vias de tráfego de veículos (medidas corretivas), com o intuito de cadastrar processos 

e feições, caracterizando-as segundo tipologia, intensidade e problemáticas que 

possam acarretar; no caso de observação de feições erosivas já estabelecidas e em 

evolução, recomenda-se a aplicação de ações que possibilitem diminuir o contato das 

águas diretamente no solo  

 Considerando os atributos e a magnitude apontados, a característica dos solos e a 

fragilidade ambiental das áreas de expansão de plantio da Unidade Univalem, bem 

como a implementação das medidas de alto grau de resolução, avalia-se o impacto 

como de MÉDIA RELEVÂNCIA. 

B) Risco de contaminação do solo e dos recursos hídricos decorrente da utilização 

de fertilizantes, agroquímicos e vinhaça 

A utilização de fertilizantes, agroquímicos e pesticidas visando a correção nutricional e do pH 

do solo e o controle de pragas, é uma prática muito comum nas grandes áreas de plantio de 

cana-de-açúcar. Estes produtos podem ser aplicados no solo ou diretamente nas folhas da 

planta e são, portanto, passíveis de serem carreados por águas pluviais e atingir cursos 

d’água e drenagens ou infiltrar-se no solo contaminando o lençol freático, poroso, do tipo livre 

desenvolvido nas camadas superficiais do solo e rocha alterada. A velocidade de percolação 

ocorre em função de variáveis inerentes ao solo como granulometria, teor de argila e matéria 

orgânica, além de fatores climáticos, geomorfológicos e relativos a propriedades químicas do 
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composto ou substância utilizada. Tendo em vista estas particularidades, esses impactos 

podem vir a ocorrer nas áreas de plantio. 

Em linhas gerais, os principais fertilizantes são constituídos por compostos de nitrogênio, 

potássio e fósforo (NPK). A vinhaça também apresenta elevadas concentrações de nitrato e 

potássio e, por conter grande quantidade de matéria orgânica, é destinada à fertirrigação das 

culturas de cana-de-açúcar, juntamente com as águas residuárias. A fertirrigação 

desempenha duplo papel: controla a poluição hídrica que seria causada caso esse material 

fosse depositado em corpos d’água e resulta em aumento produtivo das áreas irrigadas, 

consequência do fornecimento de água e nutrientes, trazendo retorno econômico da 

operação. Para a ampliação da Unidade Univalem, é prevista a geração de 

1.170.877m³/safra de vinhaça (subproduto da coluna de destilação).  

Em áreas de solos vulneráveis, a utilização de concentrações inadequadas e aplicação mal 

executada destas substâncias, podem aumentar a quantidade destes nutrientes nas águas 

superficiais e subterrâneas comprometendo a qualidade da água. 

Desta maneira, o emprego da vinhaça e agroquímicos deve sempre considerar a 

concentração adequada destes em função de parâmetros hidrográficos e hidrogeológicos 

(áreas de recarga, direção de escoamento e fluxo subterrâneo), fatores climáticos como 

índices pluviométricos locais e fatores biológicos, além das características e necessidades do 

solo.  

Conforme apresentado no Diagnóstico Ambiental, existem na AID áreas consideradas de Alta 

Vulnerabilidade quanto à contaminação de águas subterrâneas, conforme a Resolução SMA 

014/2010. Estas áreas encontram-se, em sua maioria, na porção sul da AID, em locais 

próximos ao rio Aguapeí.  

As áreas de expansão agrícola do Grupo COSAN para abastecimento da Univalem não serão 

alvo de aplicação de vinhaça e nem se encontram sobre áreas de Alta Vulnerabilidade quanto 

à contaminação de águas subterrâneas. Além disso, o volume de vinhaça gerado pela 

Unidade e aplicado nas áreas agrícolas não sofrerá alteração e as áreas fertirrigadas atuais 

não estão localizadas sobre pontos de alta vulnerabilidade de contaminação de aquíferos, 

conforme Plano de Aplicação de Vinhaça - PAV 2011/2012 apresentado em anexo do 

Volume II.  

A Univalem adota procedimentos de aplicação de agroquímicos e vinhaça que visam à 

segurança na utilização destes, seguindo todas as normas legais vigentes, principalmente a 

Norma Técnica CETESB P4.231, que estabelece parâmetros e diretrizes para aplicação de 

vinhaça e apresentação anual do Plano de Aplicação de Vinhaça à CETESB. 

O controle das ervas daninhas infestantes nas culturas de cana-de-açúcar da Unidade 

Univalem é feito pela aplicação de moléculas químicas, por meio de pulverização mecânica 

com o uso de equipamento pulverizador acoplado em trator agrícola. Toda pulverização é 

acompanhada por um técnico responsável e por tratoristas devidamente treinados, seguindo 

as normas de segurança e a utilização dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). 

Periodicamente são feitas aferições dos sistemas de aplicação para assegurar a manutenção 

da dosagem correta, evitando assim a aplicação em doses excessivas e possíveis 

contaminações do meio ambiente. 
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A broca da cana-de-açúcar é controlada biologicamente; porém, conforme mencionado no 

capítulo “Caracterização do Empreendimento”, quando a intensidade de infestação for muito 

alta, é necessário o uso de inseticidas fisiológicos, aplicados por pulverização aérea. Toda 

aplicação é realizada de forma controlada e seguindo as normas de segurança, com 

utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Do ponto de vista ambiental, evita-

se aplicações em condições de ventos acima de 12 km/hora ou de alta precipitação, no 

sentido de minimizar possíveis contaminações dos recursos hídricos ou prejudicar áreas 

vegetadas do entorno próximo, além de não serem realizadas pulverizações a menos de 250 

metros de mananciais e 500 metros de povoados. 

Todos os agroquímicos utilizados pela Unidade Univalem estão devidamente registrados e 

autorizados para a aplicação, seguem as determinações das normas vigentes e receituário 

agronômico formulado sob responsabilidade de profissional técnico habilitado. 

Avaliação do impacto 

Trata-se de um impacto negativo, provável, disperso nas áreas onde ocorrerão os plantios de 

cana-de-açúcar, de longo prazo, reversível dependendo da escala, intensificado pela 

expansão das áreas de cultivo, permanente e de grande magnitude.  

Medidas Mitigadoras 

As ações mitigadoras indicadas baseiam-se, principalmente, na aplicação racional e no 

controle de dosagem destas substâncias na área de plantio: 

A aplicação de inseticidas e herbicidas deve ser realizada de maneira restrita, sempre 

considerando como primeira opção a eliminação de pragas por meio de métodos de controle 

biológico e de ervas daninhas por métodos mecânicos, visando minimizar o impacto destes 

compostos.  

A aplicação de inseticidas via pulverização aérea ocorrerá somente em caso expresso de alta 

infestação de broca da cana-de-açúcar; neste caso, será feita em condições de ventos acima 

de 12 km/hora ou de alta precipitação, a menos de 250 metros de mananciais e 500 metros 

de povoados e acompanhada por técnico responsável e por tratoristas devidamente 

treinados, seguindo as normas de segurança e a utilização dos EPIs. 

A aplicação de fertilizantes deve, necessariamente, ser realizada mediante análise prévia dos 

solos. A aplicação de fertilizantes e herbicidas é feita por produtos registrados para a cultura 

de cana-de-açúcar junto ao Ministério da Agricultura, devidamente registrados e autorizados 

para a aplicação, seguindo as determinações das normas vigentes e receituário agronômico 

formulado sob responsabilidade de profissional técnico habilitado. 

A aplicação de vinhaça deve, necessariamente, ser realizada mediante análise prévia dos 

solos. Esta medida visa adequar as concentrações e quantidades do produto e determina o 

tipo de adubação e a frequência com que devem ser realizadas, além de estar prevista na 

Norma Técnica P4.231.  

A aplicação de quaisquer substâncias químicas (ou vinhaça) deve ser realizada seguindo 

regras de segurança, como utilização de maquinário apropriado e equipamento de proteção e 

utilização de profissionais habilitados. Todas as precauções devem ser tomadas de acordo 

com o tipo de produto utilizado, respeitando as medidas indicadas para cada caso em 

separado.  
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O material utilizado para a aplicação de defensivos agrícolas (embalagens, equipamentos 

descartáveis, entre outros) deve ser acondicionado em locais específicos para fins de 

estocagem e posteriormente encaminhado a locais devidamente licenciados. 

As medidas de controle preventivas apresentadas deverão ser adotadas na fase de operação 

do empreendimento, em longo prazo, sob responsabilidade do empreendedor. 

Considerando-se seus atributos, as medidas mitigadoras apontadas que são caracterizadas 

por alto grau de resolução, com procedimentos consolidados no setor sucroalcooleiro para 

evitar danos ambientais, com responsabilidade de implantação exclusiva do empreendedor, 

pode-se classificar o impacto como de MÉDIA RELEVÂNCIA. 

 

C) Impactos sobre a disponibilidade de recursos hídricos 

O comprometimento do aquífero está associado ao rebaixamento generalizado do nível 

freático por áreas muito extensas, consequência de captações não dimensionadas de água e 

que possam prejudicar ou interferir na vazão dos rios. Nesse sentido, o aproveitamento da 

água subterrânea, de uso nobre, deve seguir as normas da Agência Nacional de Águas - 

ANA, Departamento de Águas e Esgotos - DAEE e outros órgãos competentes, com relação 

ao distanciamento entre poços e aos seus dimensionamentos, para não haver interferência 

com os aproveitamentos existentes. Captações superficiais acima do limite também podem 

comprometer estas águas, mudando regimes de cheias e vazantes e impactando fauna 

associada e população de entorno, caso não haja planejamento de uso. 

A Unidade Univalem possui a outorga de direito de uso da água devidamente emitida pelo 

Departamento de Águas e Esgotos – DAEE, por meio da Portaria n° 180 de 31 de janeiro de 

2007 e vigente, conforme Anexo 5.2-5. 

Atualmente, a indústria da unidade Univalem capta 565,5 m³/h de água do Ribeirão do Sapé 

e possui uma moagem de 541 TCH (Tonelada de Cana por Hora); portanto apresenta uma 

taxa de consumo de 1,0 m³/TC. 

Após as obras de ampliação, a Unidade Univalem terá sua taxa de utilização de água 

bastante reduzida, atingindo uma média de 0,8 m³/TC. Essa taxa será alcançada em função 

da adoção de circuitos fechados, nos quais a água será tratada e recirculada, implicando 

apenas na necessidade de água para reposição de perdas por evaporação e arraste e pelo 

aproveitamento máximo das águas condensadas do processo, principalmente a concentração 

da vinhaça (20% sólidos).  

É importante salientar que o consumo de água por tonelada de cana moída previsto é 

comparativamente menor do que a média do setor e está abaixo da taxa máxima de consumo 

de 1,0 m³/TC para região classificada como “Adequada com Limitações Ambientais”, 

determinada pelo Zoneamento Agroambiental, segundo Resolução SMA 88/08.  

A captação diária atual sofrerá uma leve redução de 13.644 m³ para 13.632 m³ por dia, 

tratando-se, portanto, da utilização mais eficiente e racional dos recursos hídricos, podendo 

ser considerado um fator atenuante da ampliação do empreendimento. 
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Avaliação do impacto 

Este impacto é de natureza negativa, intensificador de impacto já existente, permanente, de 

ocorrência provável, reversível, de forma localizada e em curto prazo. Devido ao volume de 

captação de água atual e futura demandada pelo empreendimento, que se encontra dentro 

dos limites preconizados por legislação específica, é considerado de grande magnitude. 

Medidas Mitigadoras 

Com a ampliação da moagem para 3.500.000 t/safra são previstas melhorias no 

gerenciamento dos efluentes líquidos e fechamento de circuitos de água no processo 

produtivo, conforme mencionado a seguir e detalhado no Programa de Conservação de 

Recursos Hídricos: 

 Tratamento de água de lavagem de piso da mesa alimentadora de cana através de 

caixas de decantação de areia e reuso no processo. 

 Recuperação e aproveitamento da água proveniente da lavagem de gases de 

caldeiras para reuso no processo, através de sistema VLC. 

 Utilização das águas de resfriamento dos mancais das moendas e de lavagem dos 

equipamentos na lavoura sem prévio tratamento. 

 Recirculação das águas de resfriamento da destilaria e dos trocadores de calor dos 

turbo-geradores, mancais e moendas, em circuito aberto, através do barramento 

existente no córrego do Sapé. 

As medidas de controle corretivas apresentadas deverão ser adotadas nas fases de 

implantação e operação do empreendimento, em longo prazo, sob responsabilidade do 

empreendedor. 

Considerando-se seus atributos, as medidas mitigadoras apontadas que são caracterizadas 

por alto grau de resolução, com responsabilidade de implantação exclusiva do 

empreendedor, pode-se classificar o impacto como de MÉDIA RELEVÂNCIA. 

D) Alteração na qualidade das águas superficiais decorrente da geração de efluentes 

líquidos 

Os efluentes industriais gerados na Unidade Univalem, conforme mencionado no capítulo 

“caracterização do Empreendimento” são provenientes das seguintes fontes: 

 Retro-lavagem da Estação de Tratamento de Água; 

 Lavagem de piso da mesa alimentadora; 

 Descarga do sistema de tratamento de fuligem (Cogeração); 

 Descarte de água dos aspersores da fábrica; 

 Lavagem geral (pisos e equipamentos); 

 Descarga de água das caldeiras; 

 Sobra de condensados. 
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Atualmente o processo industrial da Unidade Univalem gera, em média, 1.233 m³/dia de 

águas residuárias e 8.993 m³/dia de vinhaça e flegmaça, totalizando a geração de cerca de 

10.230 m³/dia de efluentes líquidos industriais.  

Com o aumento da produção, a geração de águas residuárias irá aumentar de 1.233 m³/dia 

para 1.480,8 m³/dia e 330.000 m³/safra.  

As águas residuárias serão aplicadas nas lavouras de cana-de-açúcar juntamente com a 

vinhaça, com base nos critérios estabelecidos pela CETESB na Norma P4.231 – Vinhaça – 

Critérios e Procedimentos para Aplicação no Solo Agrícola, ressaltando que a usina 

apresenta anualmente o Plano de Aplicação de Vinhaça - PAV. 

Os efluentes domésticos, provenientes dos sanitários, refeitórios, escritórios e laboratórios da 

indústria são tratados atualmente em fossas sépticas com remoção periódica do lodo e o 

despejo final é enviado para o tanque pulmão de vinhaça para posterior disposição na 

lavoura, não havendo lançamento destes em corpos hídricos. Para atendimento da nova 

demanda de funcionários para obras de ampliação e dos novos funcionários da área 

industrial no período de entressafra, a Unidade Univalem prevê a instalação de uma estação 

de tratamento de efluentes sanitários compacta (Mizumo MT 120) com posterior lançamento 

em corpo d’água, cujo licenciamento já foi iniciado pelo processo CETESB nº 13/00340/09, 

estando o pedido de Licença Prévia em análise na agência ambiental. 

Avaliação do impacto 

Este impacto é de natureza negativa, provável, disperso, de longo prazo, intensificador, 

permanente e reversível, de média magnitude. 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras para este impacto ambiental são listadas a seguir: 

 Garantir a qualidade e eficiência do tratamento de esgotos sanitários, que deverá 

produzir efluentes com características físico-químicas adequadas para reuso não-

potável e de acordo com o disposto na Resolução CONAMA n° 357/2005 e no 

Decreto Estadual SP n° 8468/1976. 

 Manter o monitoramento dos parâmetros físico-químicos dos efluentes e das águas 

superficiais como detalhado no Programa de Monitoramento da Qualidade das 

Águas Superficiais, com amostragens periódicas, a montante e a jusante do 

empreendimento no caso das águas superficiais, para analisar se as medidas 

adotadas e previstas são adequadas e suficientes, permitindo assim a proposição de 

melhorias, caso necessário. 

 Manutenção do Sistema VLC atualmente utilizado na Unidade Univalem para o 

tratamento de água com fuligem. 

 Manutenção das atuais caixas de decantação de areia para o tratamento de água de 

lavagem de piso da mesa alimentadora de cana 

 Instalação de Separador de Água e Óleo para o setor das moendas. 

 Instalação de Torres de Resfriamento de água para o resfriamento de trocadores de 

calor de mosto, dornas e condensadores. 
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 Instalação de Torres de Resfriamento de água para operarem em paralelo com os 

aspersores da fábrica. 

As medidas de controle preventivas e corretivas apresentadas deverão ser adotadas nas 

fases de implantação e operação do empreendimento, em longo prazo, sob responsabilidade 

do empreendedor. 

Considerando-se os fatos apresentados e as medidas propostas, de alta resolução e de 

responsabilidade total do empreendedor, avalia-se o impacto como de BAIXA RELEVÂNCIA. 

E) Riscos de contaminação do solo e alteração na qualidade das águas 

subterrâneas decorrente da produção de resíduos sólidos 

Com a ampliação da produção industrial da Unidade Univalem e expansão da cultura de cana 

para seu abastecimento, haverá aumento da geração de resíduos, principalmente de bagaço, 

que passará das atuais 621.000t/safra para 857.000t/safra, sendo este convertido em cinzas 

das caldeiras durante o processo de geração de energia, reduzindo drasticamente seu 

volume.  

Os outros resíduos gerados na operação da Unidade Univalem, conforme destacado no 

capítulo de caracterização do empreendimento são: torta de filtro; terra – limpeza da cana; 

sucata de material ferrosos e não ferrosos; óleo usado; material impregnado com óleo; vidro; 

resíduos orgânicos de restaurante; resíduos de papel e papelão; resíduos de plástico; 

lâmpadas queimadas; pilhas e baterias automotivas; resíduo de saúde; e embalagens de 

agroquímicos.  

Caso não sejam tomadas as medidas adequadas de armazenamento, tratamento e 

destinação dos resíduos sólidos, estes poderão acarretar na degradação da qualidade dos 

solos e recursos hídricos, através da lixiviação de contaminante, como matéria orgânica ou 

substâncias perigosas, para o solo e águas subterrâneas, ou arraste pelas águas pluviais 

para os recursos hídricos superficiais.  

Os resíduos gerados na unidade em questão são inventariados de acordo com as normas 

legais vigentes (Resolução CONAMA 313/2002 e ABNT) e acondicionados em tambores, a 

granel, ou caçambas, conforme condições específicas apresentadas pelo resíduo. 

Todos os resíduos classificados como classe I – perigosos (embalagens de agroquímicos, 

resíduos resultantes do manuseio de combustíveis de máquinas e equipamentos), são 

gerenciados de modo a minimizar/evitar impactos ao meio ambiente, sendo armazenados em 

local com piso impermeável e cobertura de proteção contra as intempéries. Estes são 

encaminhados para destinação final por empresas especializadas e licenciadas. Os óleos 

usados em especial são identificados durante o armazenamento e encaminhados ao 

rerrefino, como estabelecido pela Resolução CONAMA 362/05. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/10), a vinhaça 

também pode ser considerada um resíduo sólido, uma vez que suas particularidades tornam 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água. Como a vinhaça 

é aplicada nas culturas de cana-de-açúcar, juntamente com as águas residuárias, esta já foi 

tratada anteriormente no impacto de “Risco de contaminação do solo e dos recursos hídricos 

decorrente da utilização de fertilizantes, agroquímicos e vinhaça”. 
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Avaliação do impacto 

Trata-se de um impacto negativo, provável, localizado na área industrial e nas áreas de 

armazenamento temporário de resíduos, de longo prazo, reversível, intensificado pela 

expansão das áreas de cultivo e ampliação da produção industrial, permanente e de grande 

magnitude. 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras a serem adotadas para mitigar este impacto são: 

 Expandir as ações já adotadas na Unidade para gerenciamento dos novos resíduos 

(manipulação, acondicionamento, armazenamento e destinação final) e obedecer às 

exigências previstas na norma técnica NBR 12.235/92 para resíduos perigosos e 

NBR 11.174/90 para resíduos não-perigosos.  

 Estabelecer com empresas específicas, o Certificado de Aprovação de Destinação de 

Resíduos Industriais - CADRI, instrumento que aprova o encaminhamento de 

resíduos industriais a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou 

disposição.  

 Exigir de terceiros o licenciamento para transportes de cargas perigosas, além de 

estabelecer Plano de Emergências/Contingências.  

 Treinamento e capacitação dos funcionários da usina, por meio da realização de 

palestras de educação ambiental e promoção de treinamentos para cada setor da 

empresa de modo a fornecer conhecimentos quanto ao manejo dos resíduos sólidos 

e discipliná-los quanto ao adequado uso do sistema de coleta seletiva da empresa.  

As medidas de controle preventivas e corretivas apresentadas deverão ser adotadas nas 

fases de implantação e operação do empreendimento, em longo prazo, sob responsabilidade 

do empreendedor. 

Considerando a periculosidade de contaminação do solo e água por alguns resíduos e as 

medidas de alto grau de resolução já adotadas pelo empreendedor e impostas por legislação 

específica, o impacto é definido como de MÉDIA RELEVÂNCIA.  

F) Alteração da qualidade do ar e elevação nos níveis de ruído e vibrações 

A ampliação da produção industrial da Unidade Univalem e a expansão das áreas de plantio 

da cultura de cana-de-açúcar para seu abastecimento levará ao aumento da movimentação 

de máquinas, veículos lentos e pesados (transporte de materiais e equipamentos) e ônibus 

para o transporte de trabalhadores, que geram emissões de gases de combustão, ruídos e 

vibrações. 

Conforme apontado nos capítulos de Caracterização do Empreendimento e Diagnóstico 

Ambiental, haverá aumento significativo do numero diário de viagens de matéria-prima sobre 

as principais vias após a ampliação da Unidade Univalem (incremento de 165% a 467% 

sobre a SP-300 e de 166% sobre a SP-541). Entretanto, comparando-se o número absoluto 

de viagens diárias da Unidade, atual e futuro, em relação aos valores de Volume Diário Médio 

(VDM) registrados na respectiva via SP-300, nota-se que este volume torna-se pouco 

significativo. Para o primeiro trecho avaliado, são previstas apenas 45 viagens de veículos 
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comerciais para Unidade Univalem por dia em relação ao VDM de 1.838 viagens (0,025% do 

total) e para o segundo trecho são previstas 17 viagens referentes à Unidade Univalem para 

o VDM de veículos comerciais de 1.567 (0,011%). 

Além disso, a região da Unidade Univalem já é importante produtora sucroalcooleira, por 

onde circulam veículos lentos e pesados para transporte de cana-de-açúcar, produtos, 

subprodutos e funcionários destinados a outras usinas. 

As máquinas e equipamentos da unidade industrial também são fontes geradoras de ruídos e 

vibrações. Porém, as instalações industriais da Unidade Univalem estão inseridas em região 

onde predominam áreas de pastagens e de plantios de cana-de-açúcar, em que os centros 

urbanos mais próximos, Valparaíso e Bento de Abreu, distam-se cerca de 10 km. 

O ruído gerado por indústrias é fiscalizado por órgãos como a CETESB e Ministério do 

Trabalho e deve ser limitado aos níveis determinados pela ABNT NBR 10151/2000 para 

regiões industriais que é 70 dB(A) para o horário diurno e 60 dB(A) para o horário noturno ou 

pela NR 15 que limita o nível de pressão sonora máximo em 85 dB(A) para uma exposição de 

8 horas diárias do trabalhador.  

A alteração da qualidade do ar pela queima do bagaço de cana-de-açúcar nas caldeiras para 

a geração de vapor e energia elétrica não está considerada neste impacto, pois faz parte do 

licenciamento ambiental conduzido pela Barra Bioenergia, na agência ambiental da CETESB, 

por meio dos processos CETESB nº 13/00016/08 e 13/00053/09.  

Avaliação do impacto 

Trata-se de um impacto negativo, com ocorrência provável e em longo prazo, disperso, 

intensificado pela ampliação do empreendimento, permanente, reversível e de pequena 

magnitude. 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras de controle preventivas e corretivas a este impacto ambiental 

apresentadas a seguir deverão ser adotadas nas fases de implantação e de operação do 

empreendimento, em longo prazo, sob responsabilidade do empreendedor. 

 Planejamento racional do sistema viário (Preventiva); 

 Umidificação periódica das estradas não pavimentadas e do solo onde ocorrer 

circulação de máquinas e veículos em decorrência das obras (Preventiva e corretiva); 

 No caso de haver equipamentos que superam os limites determinados pelas normas 

específicas para emissão de ruídos e vibrações, implantar ações de contenção de 

ruído, como por exemplo, o enclausuramento de fontes geradoras ou instalação de 

silenciadores resistivos em escapes de motores a combustão (Corretiva).  

 Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todos os 

trabalhadores e transeuntes da unidade industrial (Preventiva). 

Considerando-se os atributos do impacto, sua magnitude e as medidas mitigadoras que 

deverão ser adotadas, é possível classificá-lo como de BAIXA RELEVÂNCIA. 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem 

Volume III 

ARCADIS Tetraplan  32 

G) Riscos decorrentes do processamento, manuseio e estocagem de etanol 

A Unidade Univalem adota práticas rotineiras de segurança nas atividades de operação da 

indústria e no manuseio, transporte e armazenamento de produtos e subprodutos, como 

etanol, resíduos sólidos, efluentes industriais e domésticos, entre outros. Todos os 

procedimentos adotados são previstos por regimentos legais e normativos, que estabelecem 

regras de gerenciamento para todas as etapas produtivas da indústria.  

Devido ao fato do etanol ser um produto inflamável e, portanto sujeito à ocorrência de 

explosões, o seu armazenamento e expedição são práticas reguladas por normas rígidas de 

segurança. O Parque de tancagem de etanol da Unidade Univalem é construído respeitando-

se as normas técnicas previstas, destacando-se a NBR 7820/83 - Segurança nas instalações 

de produção, armazenamento, manuseio e transporte de etanol e a NBR 17505-1 – 

Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Os produtos são armazenados a 

pressão e temperatura ambiente. 

A Unidade Univalem possui 7 (sete) tanques de armazenamento de etanol, com capacidade 

de 5.000 m³ cada e 1 (um) tanque com capacidade de 10.000 m³, totalizando 45.000m³ de 

capacidade de armazenamento.  

A área ocupada pelos tanques dispõe de recursos de controle de vazamento de produto, 

através da construção de diques que formam uma bacia de contenção ao redor dos tanques, 

conforme previsto na NBR 7505/2000. Os tanques são construídos conforme o 

dimensionamento de costado, teto, fundo, fundação, previsto na norma NBR 7.820/83, de 

modo que, em caso de explosão, o teto erga-se e o costado e o fundo permaneçam íntegros, 

evitando-se vazamentos. A construção é feita de chapas de aço-carbono, montados sobre 

bases de concreto. 

Nas áreas dos tanques, a empresa possui procedimentos de segurança específicos e para 

casos de incêndio a Unidade mantém brigada de incêndio, com 10 caminhões pipa, que são 

constantemente treinados para possíveis situações críticas envolvendo os tanques de 

armazenamento de etanol. 

Avaliação do impacto 

Os riscos decorrentes do processamento, manuseio e estocagem de etanol trata-se de um 

impacto negativo, de ocorrência provável, localizado, intensificado pela ampliação da 

operação, permanente, de longo prazo, irreversível e de grande magnitude. 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras ao impacto ambiental envolvem: 

 Atendimento de todas as normativas de gerenciamento das etapas produtivas da 

Usina, previstas por Lei. 

 Atendimento às normas de segurança do trabalho e treinamento periódico dos 

funcionários quanto às práticas de segurança a serem adotadas.  

 Elaborar o Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR e seguir as ações relatadas no 

Plano de Ação de Emergência da unidade industrial, conforme os termos da norma 
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CETESB P4261 – Manual de Orientação para elaboração de estudos de análise de 

riscos. 

As medidas de controle preventivas (Plano de Gerenciamento de Riscos) e corretivas (Plano 

de Ação de Emergência) apresentadas deverão ser adotadas na fase de operação do 

empreendimento, em longo prazo, sob responsabilidade do empreendedor. 

Considerando as medidas de controle com alto grau de resolução, que mitigam os riscos 

decorrentes do processamento, manuseio e estocagem de etanol, de responsabilidade do 

empreendedor, avalia-se o impacto como de MÉDIA RELEVÂNCIA. 

8.3.3.2. Meio Biótico 

A) Impactos sobre comunidades faunísticas 

A expansão das áreas de plantio do Grupo COSAN ocorrerá preferencialmente sobre áreas 

de cana-de-açúcar e pastagens.  

Conforme apontado no diagnóstico ambiental, apesar da área de estudo ter sofrido pressão 

antrópica, ainda estão presentes representantes da fauna característicos das fisionomias 

vegetais existentes nos fragmentos florestais remanescentes. 

O sucesso na conservação e preservação da fauna silvestre em seus habitats naturais 

depende da conectividade entre os ambientes utilizados para reprodução, forrageio e refúgio, 

onde as matas ciliares, reservas legais e corredores ecológicos atuam de maneira eficaz 

como conectivos entre ambientes naturais, que contribuem com o deslocamento de espécies 

da fauna e atuam no fluxo gênico entre diferentes áreas e populações de um mesmo grupo, 

contribuindo assim com sua variabilidade genética. 

As áreas de APPs que atravessam as pastagens são utilizadas para a dessedentação de 

gado, o que dificulta a sua revegetação natural, consequência do pisoteio e pastoreio de 

mudas de árvores e arbustos regenerantes. A substituição de áreas de pastagens por 

implantação de cana-de-açúcar pelo Grupo COSAN potencializará a regeneração natural de 

APPs uma vez que o gado será retirado destas áreas, deixando de ser um fator de 

degradação e o empreendedor promoverá a sua correta delimitação e manutenção. A 

recuperação prevista pelo Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação 

Remanescente irá potencializar e acelerar este processo de revegetação. 

Em algumas áreas próprias de expansão agrícola da Univalem ainda serão executadas 

ações de recuperação florestal previstas e detalhadas no Programa de Estabelecimento de 

Corredores Ecológicos, que aumentarão a conectividade entre as Áreas de Preservação 

Permanente e remanescentes florestais existentes.  

Desta forma, a intensificação de regeneração natural esperada em APPs juntamente com as 

ações de recuperação florestal previstas resultará em aumento da cobertura vegetal nativa da 

AID e no estabelecimento de novos corredores ecológicos, incrementando assim a 

conectividade da paisagem e a possibilidade de fluxo gênico de fauna e flora entre os 

remanescentes florestais, melhorando, desta forma, a qualidade ambiental da AID. 
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A ampliação do cultivo da cana-de-açúcar na região e os consequentes aumentos dos 

números de veículos circulando por vias pavimentadas e rurais e da circulação de pessoas, 

poderão acarretar no aumento de indivíduos faunísticos atropelados e no aumento da caça 

de animais. 

Avaliação do impacto 

Considerando-se os panoramas apresentados, os impactos causados à comunidade 

faunística são considerados negativos, de ocorrência provável, disperso, intensificado pelo 

empreendimento, a longo prazo, permanente, irreversível e de grande magnitude. 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras para este impacto ambiental envolvem: 

 Treinamento, orientação e conscientização dos trabalhadores agrícolas em relação 

aos cuidados com a fauna local, considerando a caça de animais para alimentação e 

a matança de animais nocivos, como as serpentes, que devem ser alocadas para 

áreas de mata, com os devidos cuidados; 

 Treinamento, orientação e conscientização da população regional, por meio de ações 

de cunho educativo, visando à contenção da prática da caça ilegal e da captura de 

animais silvestres. 

 Criação e distribuição de material informativo (placas de sinalização, folders, 

panfletos) sobre ecologia com ênfase em etologia - comportamento social e individual 

dos animais - das principais espécies encontradas na região, como forma de 

proporcionar ampla divulgação sobre o comportamento da fauna e 

consequentemente a educação com fins de preservação; consequentemente, difundir 

tais conhecimentos sobre o comportamento dos animais de ocorrência regional entre 

os funcionários da usina e população do entorno. 

 Coibição das atividades de caça nas áreas de plantio e reservas florestais de 

abrangência da usina. 

 Implantação do Programa de estabelecimento de corredores ecológicos, que 

prevê o incremento da conectividade da paisagem nativa dentro da AID pela 

recuperação de áreas estratégicas entre remanescentes florestais; 

 Implantação do Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna, que prevê 

o monitoramento das espécies faunísticas na área de influência direta do 

empreendimento; 

 Implantação do Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação 

Remanescente, visando a ampliação e manutenção dos remanescentes de 

vegetação nativa, proporcionando locais para reprodução, abrigo e alimentação para 

a fauna silvestre; 

 Restringir o acesso de máquinas e pessoas nas áreas de fragmentos florestais;  

 Treinamento, orientação e conscientização dos operadores de máquinas para que 

transitem com os veículos e maquinários em baixa velocidade em estradas 

pavimentadas e não pavimentadas, a fim de evitar atropelamento e afugentamento 

da fauna, além da formação de nuvens de poeira. 
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 Mobilização e conscientização dos trabalhadores agrícolas, sobre atropelamento de 

animais, orientando para que, quando não for possível evitar o atropelamento. 

 Implantação de um monitoramento de atropelamentos de fauna silvestre, que 

consistirá na realização de registros dos atropelamentos das espécies da fauna 

nativa com intuito de diagnosticar locais de maior incidência de acidentes e implantar 

medidas de controle adequadas tais como redutores de velocidade, sinalizações de 

travessia de fauna, treinamento dos motoristas e outras medidas mais específicas 

que se mostrem necessárias. A continuidade do monitoramento permitirá verificar a 

efetividade das medidas de controle propostas e o aprimoramento destas. 

  Implantação do afugentamento direcionado, que consiste em conduzir, com a menor 

interação direta possível, os animais presentes na área a ser colhida para as áreas 

vegetadas adjacentes. Este tipo de manejo é menos estressante para os animais e 

diminui a chance de perdas durante as capturas e manipulação. 

As medidas de controle preventivas e corretivas apresentadas deverão ser adotadas na fase 

de operação do empreendimento, em longo prazo, sob responsabilidade do empreendedor. 

Dados os atributos e magnitude apontados e as medidas mitigadoras propostas para 

minimização dos efeitos do impacto, de alta resolução e responsabilidade do empreendedor, 

avalia-se como um impacto de MÉDIA RELEVÂNCIA para a AID. 

B) Perda de florestas nativas pela propagação de Incêndios 

A ocorrência de incêndios em áreas de cana-de-açúcar pode ser decorrente de ações 

promovidas para facilitar a colheita manual da cana, mas também pode ser fruto de acidentes 

ou até ações criminosas de terceiros. 

A utilização do fogo na colheita manual da cana-de-açúcar é uma atividade controlada e 

regrada por diretrizes estabelecidas pela CETESB, mas que podem colocar em perigo os 

remanescentes de vegetação nativa do entorno e sua fauna associada, pois o fogo pode se 

alastrar acidentalmente para esses fragmentos, consumindo-os em parte e, em casos 

extremos, integralmente. 

O Grupo COSAN realizará colheita mecanizada nas áreas de expansão agrícola e sem 

utilização do fogo, evitando assim a incidência e propagação de incêndios. De qualquer 

forma, a Unidade Univalem dispõe de brigadas de incêndio constituídas por trabalhadores da 

empresa devidamente treinados, carros de apoio, caminhão pipa dotado de canhão d’água, 

rádios comunicadores e trator para abertura de aceiros. Durante a operação de queima, uma 

equipe de combate ao fogo acompanha cada frente de trabalho. Esta equipe é provida de 

equipamentos apropriados para o combate a incêndios e realiza treinamentos anualmente.  

Em caso de fogo acidental ou criminoso, é acionada a Brigada de Incêndio (disponível 24 

horas) em esquema de emergência, reforçada por caminhões-tanque com rádios 

comunicadores. Em casos que a visibilidade das estradas é prejudicada, efetua-se 

sinalização provisória no local de imediato e comunica-se a Polícia Rodoviária de base mais 

próxima do ocorrido. 

Um sistema de vigia contra incêndios é mantido permanentemente e conta com a presença 

de caminhões pipas e equipe capacitada de prontidão em torres de monitoramento em 

pontos estratégicos nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar. 
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Estas medidas demonstram o comprometimento do Grupo COSAN e da Unidade Univalem 

com as diretrizes técnicas do Protocolo Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro, adotando 

práticas e ações destinadas a consolidar o desenvolvimento sustentável da indústria da cana-

de-açúcar no estado de São Paulo. 

Avaliação do impacto 

A perda de matas pela propagação de incêndios é um impacto negativo, provável, cuja 

ocorrência está ligada a falhas nos métodos de controle do fogo (preventivos e de 

emergência) ou incêndios acidentais, disperso, com ocorrência de longo prazo, irreversível, 

permanente, pouco intensificado pela produção da Unidade Univalem, visto que as áreas de 

plantio que a abastecem serão colhidas mecanicamente e de grande magnitude. 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras para este impacto ambiental envolvem: 

 Manutenção e fortalecimento, caso necessário, das equipes de brigada de incêndio 

da Unidade Univalem visando combater eventuais incêndios ocorrentes; 

 Conscientização e capacitação de colaboradores da Unidade Univalem quanto à 

importância de cuidados constantes para prevenção de incêndios nas áreas 

agrícolas; 

 Implantação de aceiros em volta das Áreas de Preservação Permanente e dos 

fragmentos de mata, para evitar possíveis incêndios que possam ser ocasionados 

acidentalmente. 

 Manutenção dos aceiros existentes nas divisas com áreas florestais e de preservação 

permanente e com propriedades vizinhas de terceiros, atendendo aos requisitos do 

Decreto Estadual Nº 47.700/03. 

As medidas de controle preventivas e corretivas apresentadas deverão ser adotadas na fase 

de operação do empreendimento, em longo prazo, sob responsabilidade do empreendedor. 

Considerando os atributos favoráveis apresentados (colheita mecanizada e brigada de 

incêndio permanente) e a partir da adoção das medidas mitigadoras de alto grau de 

resolução, este impacto é considerado de MÉDIA RELEVÂNCIA. 

C) Impactos sobre Áreas Protegidas e Unidades de Conservação 

Conforme apresentado no Volume II - Diagnóstico Ambiental, não existem Unidades de 

Conservação (UCs), comunidades Quilombolas, Terras Indígenas, bens culturais tombados 

no limite da AID dos meios físico e biótico da ampliação da Unidade Univalem. As áreas 

protegidas existentes na AII mais próximas da AID distam pelo menos 19 km e portanto não 

sofrerão impactos diretos ou indiretos pela ampliação proposta, dada às características do 

tipo de empreendimento em questão.  

As Áreas de Preservação Permanente – APPs merecem destaque dentre as áreas protegidas 

uma vez que ocupam parte significativa do território da AID, especialmente ao longo de 

nascentes e cursos d’água. Ressalta-se que o Grupo COSAN respeita todas as APPs de 

suas áreas de plantio atuais seguindo a legislação vigente, inclusive promovendo eventuais 

ações de recuperação florestal.  
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Em relação ao Zoneamento Agroambiental para o Setor Sucroalcooleiro (2008), destaca-se 

que não há áreas de plantio projetadas em zonas de amortecimento em Unidades de 

Conservação. Além disso, todas as áreas de expansão agrícola previstas (11.313 ha) foram 

projetadas apenas sobre áreas consideradas “Adequadas com Limitações Ambientais”, 

conforme apresentado no Mapa do Anexo 2.2-1 do Volume I. Ressalta-se que esta é a 

categoria de áreas menos sensíveis à expansão do setor sucroalcooleiro existente dentro da 

AID do empreendimento. 

Avaliação do impacto 

Os impactos sobre áreas protegidas e Unidades de Conservação são avaliados como 
negativo, provável, disperso, com ocorrência de longo prazo, irreversível, permanente, 
intensificado pela produção da Unidade Univalem e de pequena magnitude. 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras para este impacto ambiental envolvem: 

 Introduzir faixas de vegetação nativa que exerçam o papel de corredores ecológicos, 

ligando fragmentos isolados às APPs presentes em áreas próprias, de sócios e de 

parceiros, conforme ações previstas no Programa de Estabelecimento de 

Corredores Ecológicos;  

 Recuperação das APPs e Reserva Legal contribuindo com a recuperação e/ou 

criação de corredores de biodiversidade local; 

 Coibição das atividades de caça nas áreas de plantio e reservas florestais de 

abrangência da usina; 

 Realização de Campanhas de monitoramento da fauna, conforme previsto no 

Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna proposto. 

Com as considerações apontadas e as medidas mitigadoras de alto grau de resolução 

implantadas, esse impacto da ampliação é considerado de BAIXA RELEVÂNCIA sobre as 

áreas legalmente protegidas localizadas na AII do empreendimento.  

D) Ampliação de habitats florestais  

A expansão das áreas de plantio de cana-de-açúcar promoverá a ampliação de habitats 

florestais devido à preservação fragmentos florestais remanescentes e à implantação de 

corredores ecológicos, recuperação de Áreas de Preservação Permanente e regularização 

das Reservas Florestais Obrigatórias. 

Quando matas ciliares, reservas legais e corredores ecológicos atuam como conectivos entre 

ambientes naturais, contribuem com o deslocamento de espécies da fauna, reprodução, 

forrageio e refúgio e atuam no fluxo gênico entre diferentes áreas e populações de um 

mesmo grupo, contribuindo, assim, com sua variabilidade genética. 

Avaliação do impacto 

Este impacto é positivo, de ocorrência certa, disperso, intensificado pela ampliação do 

empreendimento, no médio a longo prazo, permanente, irreversível e de grande magnitude. 
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Medidas Potencializadoras 

As medidas potencializadoras para este impacto ambiental envolvem: 

 Implantação do Programa de estabelecimento de corredores ecológicos, que 

prevê o incremento da conectividade da paisagem nativa dentro da AID pela 

recuperação de áreas estratégicas entre remanescentes florestais; 

 Implantação do Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação 

Remanescente, que envolve a proteção e recuperação ambiental das Áreas de 

Preservação Permanente - APPs das propriedades agrícolas que abastecem a 

Unidade Univalem. 

 Implantação de Programa de Apoio à Regularização Ambiental das áreas de 

Reserva Florestal Obrigatória, a fim de estabelecer procedimentos específicos para 

recomposição das reservas florestais obrigatórias das áreas de plantio de cana-de-

açúcar que abastecem a Unidade Univalem. 

 Manutenção dos remanescentes de vegetação nativa, proporcionando locais para 

reprodução, abrigo e alimentação para a fauna silvestre; 

 Restringir o acesso de máquinas e pessoas nas áreas de fragmentos florestais;  

 Criação e distribuição de material informativo (placas de sinalização, folders, 

panfletos), como forma de proporcionar ampla divulgação sobre o comportamento da 

fauna e consequentemente a educação com fins de preservação. 

Dados os atributos e magnitude apontados e as medidas potencializadoras de alto grau de 

resolução propostas para maximizar os efeitos do impacto, avalia-se como um impacto de 

ALTA RELEVÂNCIA para a AID. 

8.3.3.3. Meio Socioeconômico 

A) Incremento na oferta de emprego e renda  

A baixa dinâmica econômica dos municípios reflete-se na taxa de empregos formais, de a 

38,73% na AID, no ano de 2008; em Lavínia e Rubiácea, as taxas eram respectivamente de 

16,80% e 24,63%. Em Valparaíso a taxa era de 46,35%, indicando a importância da Unidade 

Univalem para a economia municipal. 

Essa baixa dinâmica também se reflete na renda per capita e na renda familiar dos 

municípios. Na AID, em 2000, a renda per capita média era de 1,65 salários mínimos e a 

renda familiar média, de 1 a 2 salários mínimos, valores inferiores às médias do estado de 

São Paulo, onde a maioria das famílias se concentra na faixa de 5 a 10 salários mínimos e de 

3 a 4 salários mínimos.  

A ampliação da produção da Unidade Univalem para a safra de 2012/2013 promoverá um 

incremento de 7 funcionários para a área industrial e redução de 30 funcionários da área 

agrícola devido ao aumento da mecanização. Já no período de entressafra prevê-se 34 

novos postos na área industrial e 6 novos postos na área agrícola. Embora a geração de 

novos postos de trabalho seja pouco significativa perante a População Economicamente 

Ativa da AID, estimada em 31.977 pessoas em 2008 (ano de referência do dado), a 

ampliação pretendida permitirá a manutenção de funcionários rurícolas através de sua 
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relocação na Unidade para postos de trabalho relacionados à colheita mecanizada 

(motoristas, operadores e manutenção de máquinas). Esta relocação significará incremento 

da capacitação profissional dos trabalhadores além da melhoria da qualidade de vida dos 

mesmos.  

Assim, com a ampliação da Unidade Univalem e a expansão das áreas de plantio, a 

manutenção e capacitação de seus trabalhadores, além da contratação de novos, inclusive 

temporários, poderão influenciar de forma positiva no perfil ocupacional e de renda dos 

trabalhadores contratados e de suas famílias.  

Avaliação do impacto 

Tal impacto é de natureza positiva, certo, disperso, de longo prazo, permanente e reversível, 

intensificador no nível de empregos e renda existente na região, de baixa magnitude 

considerando-se o número de contratações a serem realizadas.  

Medidas Potencializadoras 

As medidas potencializadoras sugeridas são abrangidas pelo Programa de Mobilização e 

Desmobilização da Mão-de-Obra, Programa de Capacitação da Mão-de-Obra e pelo 

Programa de Valorização dos Colaboradores: 

 Remanejamento dos funcionários deslocados pela ampliação da mecanização; 

 Manutenção dos contratos por CLT; 

 Remanejamento de funcionários na entressafra para outras atividades, como 

trabalhar no Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação 

Remanescente ou nas culturas de rotação com a cana-de-açúcar, diminuindo as 

dispensas de pessoal que atua principalmente no corte da cana no período da safra; 

 Priorização da contratação de funcionários residentes na AID; 

 No caso da compra de cana-de-açúcar de terceiros, verificar se estão sendo 

respeitadas as condições de trabalho, bem como se não há trabalho infantil. 

Tais medidas potencializadoras deverão ser adotadas na fase de operação do 

empreendimento, em longo prazo, sob responsabilidade do empreendedor. 

Nessas circunstâncias, com esses aspectos favoráveis e combinados às medidas 

potencializadoras de alto grau de resolução, avalia-se como um impacto de MÉDIA 

RELEVÂNCIA para a geração de novos empregos e renda na AID. 

B) Geração de negócios e renda para atividades comerciais e de serviços locais  

Os municípios da AID, conforme já mencionado, apresentam baixa dinâmica econômica e, 

consequentemente, capacidade de incrementar a receita através de recursos próprios 

resultantes do recolhimento de tributos e taxas.  

A ampliação da Unidade Univalem demandará a contratação de mais trabalhadores para a 

indústria e permitirá a manutenção de funcionários agrícolas que seriam dispensados em 

razão da mecanização. Com isso espera-se manter a animação econômica na região pelo 

consumo de bens e serviços pelos moradores com maior poder de consumo, bem como uma 
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possível ampliação de negócios associados à produção sucroalcooleira (produção de bens e 

serviços).  

Avaliação do impacto 

Este impacto possui natureza positiva, certo e disperso entre os municípios da AID, de médio 

prazo e permanente, reversível, intensificado pela ampliação do empreendimento e de baixa 

magnitude, considerando-se o pequeno número de novas contratações previstas.  

Medidas Potencializadoras 

Propõe-se como medida potencializadora, de responsabilidade do empreendedor, priorizar a 

aquisição de bens e serviços e a contratação de funcionários na própria região, ampliando o 

efeito multiplicador dos investimentos. 

Nessas circunstâncias, considerando os atributos do impacto e a efetividade das medidas, 

avalia-se o impacto como de BAIXA RELEVÂNCIA. 

C) Aumento da arrecadação dos municípios da AID 

Os municípios da AID são fortemente dependentes de repasses externos (estaduais e 

federais), assim, suas economias são sensíveis a novos empreendimentos, sobretudo 

aqueles cujo segmento produtivo da Matriz Insumo – Produto são estruturantes em termos de 

geração de oportunidades de trabalho e renda. 

Com a expansão da indústria e das áreas de plantio de cana-de-açúcar e os novos 

investimentos na Unidade Univalem, as receitas municipais tendem a ser impactadas pela 

ampliação das transferências associadas ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços) e à geração do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) no 

município em que se encontra a Unidade Univalem. 

A arrecadação municipal dá-se principalmente por meio do imposto sobre a circulação de 

mercadorias e serviços (ICMS) que, embora seja um imposto de competência estadual, 25% 

do que o Estado arrecada reverte-se aos municípios com base em um conjunto de critérios 

que geram um índice, denominado índice de participação dos municípios no ICMS (IPM-

QPM). O principal quesito que entra neste índice é o valor adicionado municipal, que se 

assemelha ao PIB municipal e, portanto, associa-se diretamente à base econômica local, 

além de quesitos de ordem populacional e ambiental.  

A ampliação da produção da Unidade Univalem, da ordem de 56,8% no caso do açúcar, 

aumenta o valor adicionado municipal, além de gerar uma animação econômica que leva ao 

desenvolvimento da região pela atração de indústrias de bens de capital e prestadora de 

serviços. O aumento de produção da Unidade incrementará a geração do ICMS (recolhido na 

venda do açúcar), que, indiretamente beneficiará os cofres municipais através dos repasses 

da cota-parte, ou seja, com o aumento da arrecadação, o repasse aos municípios também 

aumentará. 
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Avaliação 

É um impacto positivo, de ocorrência certa no longo prazo durante a operação, permanente, 

reversível, localizado principalmente no município de Valparaiso (onde se localiza a Unidade 

Univalem) e de média magnitude. 

Medidas Potencializadoras 

Para potencializar este impacto são priorizadas as aquisições de bens e serviços na própria 

região, ampliando o efeito multiplicador dos investimentos. 

Considerando-se o porte econômico do município de Valparaíso, a pequena magnitude do 

impacto para os demais municípios e o incremento na receita tributária esperado, o impacto 

pode ser avaliado como de MÉDIA RELEVÂNCIA.  

D) Expansão da cultura de cana-de-açúcar 

Se por um lado a atividade sucroalcooleira reflete positivamente na animação econômica, por 

outro lado, a expansão demasiada de cultura de cana-de-açúcar em detrimento de outras 

culturas agrícolas pode influenciar de modo negativo a economia de uma região, pois, ao se 

tornar a principal atividade, pode criar uma relação de dependência e trazer sérios riscos para 

a economia local. 

Atualmente a AID tem mais de 50% de suas terras ocupadas por plantio de cana-de-açúcar 

sendo que cerca de 25% serão destinados ao Grupo COSAN após ampliação, evidenciando 

assim a predominância desta cultura na região e a representatividade da atividade 

sucroalcooleira. No entanto, levando-se em conta as baixas taxas de emprego e renda dos 

municípios da AID, inclusive em Valparaíso, onde se encontra a Unidade, pode-se inferir que 

a dependência exclusiva da atividade pode não ser positiva. 

Embora a lavoura de cana-de-açúcar seja considerada aquela que emprega mais 

trabalhadores no estado de São Paulo, segundo Oliveira (2009), em estudo realizado com 

base no PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) para o período de 1992 a 

2007, há de se considerar as grandes extensões de terras dominadas por monoculturas de 

cana-de-açúcar em detrimento a outras culturas agrícolas. Além disso, destaca-se que a 

lavoura de cana é a que emprega mais trabalhadores com menor grau de instrução, muitas 

vezes temporários e que tenderão a ser cada vez menos necessários com o processo 

crescente da mecanização da colheita.  

Com relação ao número de empregos após a ampliação da Unidade Univalem, espera-se 

atingir uma média de 0,05 trabalhadores por hectare de área destinada ao abastecimento 

desta Unidade (resultado obtido através da divisão simples entre o número de trabalhadores 

das áreas agrícola, industrial e terceiros na safra e a área total de lavouras de cana para 

abastecimento da Unidade Univalem). Esse valor é baixo considerando o número de 

trabalhadores médios ocupados na fruticultura, horticultura e no cultivo de plantas 

ornamentais, que pode chegar a 6 trabalhadores por hectare segundo Petinari et al (2008), 

ou seja, cerca de 120 vezes o número de trabalhadores por hectare alocados para produção 

industrial e agrícola voltada à Unidade Univalem (Tabela 8.3-2). 
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Tabela 8.3-2. Número de empregos por hectare nas lavouras de cana-de-açúcar do Grupo 

COSAN e em outras atividades agrícolas. 

Empregos por 
hectare 

Cana – Grupo COSAN 
(Safra de 2010/2011) 

Cana – Grupo COSAN 
(Safra de 2012/2013) 

Fruticultura, horticultura, 
plantas ornamentais 

Total 0,07 0,05 3 a 6 

Fontes: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. FEAGRI/Unicamp, 2008.  

Em suma, as lavouras de cana podem ser as que absorvem mais mão-de-obra na 

agropecuária paulista atualmente e sua relevância na geração de emprego e renda ganha 

mais destaque quando se considera o setor sucroalcooleiro como um todo. No entanto, a 

dependência econômica de uma única atividade produtiva por uma região não é positiva, no 

sentido em que mudanças no cenário regional, nacional ou mundial com relação ao setor 

podem levar a uma estagnação econômica. Além disso, a expansão da monocultura 

canavieira contribui para diminuir a área para produção de alimentos e também para o 

aumento da concentração fundiária. 

Avaliação do impacto 

O impacto é negativo, de ocorrência provável no longo prazo, intensificado pela ampliação do 

empreendimento, disperso nos municípios da AID, permanente e reversível, de grande 

magnitude. 

Medidas de Controle 

As medidas de controle para este impacto ambiental estão citadas a seguir: 

 Promover a ampliação das lavouras em áreas atualmente já ocupadas por canaviais, 

de modo a não interferir em áreas ocupadas por outras culturas agrícolas, evitando a 

redução da diversidade agropecuária regional; 

 Priorizar a compra da cana-de-açúcar de fornecedores terceiros ao invés de 

arredamentos de áreas, de forma a expandir as oportunidades de trabalho locais, e 

fomentar a diversificação produtiva nas propriedades agrícolas, empregando toda a 

mão-de-obra especialmente nos períodos de entressafra, de modo a não dispensar 

os trabalhadores; 

 Promover programas de capacitação de trabalhadores para diversificação agrícola 

considerando a aptidão e as demandas produtivas locais, de modo a gerar novas 

oportunidades e remanejar a mão-de-obra para usos diversificados da terra; 

 Valorizar a compra de cana de fornecedores que promovam a recuperação de áreas 

degradadas, especialmente as APPs, com vistas a aumentar o valor das terras 

através da adequação ambiental das propriedades. 

As medidas de controle preventivas são de responsabilidade do empreendedor, adotadas 

durante a fase de operação do empreendimento, a longo prazo. 

 

 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem 

Volume III 

ARCADIS Tetraplan  43 

Considerando que ainda não há restrições legais à expansão da monocultura, bem como os 

problemas associados à dependência econômica em detrimento da diversidade, e 

considerando ainda a média resolução das medidas, o impacto pode ser classificado como 

de MÉDIA RELEVÂNCIA. 

E) Pressão sobre infraestrutura urbana e equipamentos sociais 

Com a ampliação do empreendimento está prevista a contratação de 7 funcionários nos 

períodos de safra e 40 nos períodos de entressafra. Os trabalhadores serão contratados 

prioritariamente nos municípios da AID; porém, caso ocorram contratações de outras regiões, 

tais funcionários ficarão hospedados em casas localizados na cidade de Valparaíso e cidades 

vizinhas. A locomoção destes funcionários será feita por ônibus alugados, vistoriados 

periodicamente.  

De qualquer maneira, a animação econômica da ampliação da Unidade poderá atrair 

pessoas de fora em busca de oportunidades de trabalho. 

Esse possível incremento de moradores nas cidades da AID poderá elevar a pressão sobre a 

infraestrutura municipal e os equipamentos sociais de saúde, educação e saneamento 

básico. 

Com relação às condições da estrutura de saúde, a AID apresenta um quadro não 

satisfatório. Além da maioria das cidades apresentarem apenas equipamentos de atenção 

básica, a média de leitos por mil habitantes (nos municípios em que existem leitos para 

internação: Guararapes – 1,01 e Valparaíso – 1,47) é inferior à média estadual, de 2,2 leitos 

por mil habitantes. A média de médicos por mil habitantes, inferior a 1 médico para cada mil 

habitantes, também é inferior à média estadual, de 1,98 médicos por mil habitantes. 

Quanto à educação, houve uma redução na taxa de analfabetismo, mas que ainda persiste, 

sendo de 10,68%, superior à taxa estadual de 6,64%. Houve queda no número de matrículas 

nos ensinos fundamental e médio. Com relação aos equipamentos e docentes, verifica-se 

que as condições que demandam maior atenção dizem respeito ao ensino infantil (creche).  

Os serviços de saneamento eram satisfatórios em 2000. A coleta de lixo e o abastecimento 

de água atendiam a 95% dos domicílios dos municípios da AID, enquanto a coleta de esgotos 

era superior a 85%. 

Considerando-se os aspectos analisados, conclui-se que a eventual atração de população 

para a região, poderá ocasionar pressão sobre os equipamentos municipais e regionais, já 

deficitários, principalmente sobre os serviços ligados à saúde e educação. Vale ressaltar que 

se trata de um impacto que surge a partir de expectativas de oportunidade de emprego e, 

portanto, as medidas a serem adotadas devem minimizá-lo.  

Avaliação do impacto 

Trata-se de um impacto negativo, de ocorrência provável, temporário, disperso pelos 

municípios da AID, intensificador, de curto e médio prazo e reversível. O impacto é de 

pequena magnitude, considerando-se que não haverá grande ampliação no quadro de 

funcionários da empresa. 
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Medidas Mitigadoras 

Com relação à pressão ocasionada pelo aumento do número de trabalhadores nos períodos 

de safra e entressafra, são propostas as seguintes medidas mitigadoras: 

 Contratar prioritariamente trabalhadores residentes nos municípios da AID e, quando 

não for possível, da AII; 

 Divulgar informações sobre a Unidade Univalem, esclarecendo a população da região 

sobre as possibilidades reais de emprego (informação do número de postos de 

trabalho bem como dos critérios de seleção e contratação), observando-se as 

diretrizes do Programa de Comunicação e Participação Social; 

 Divulgar internamente as vagas de trabalho oferecidas; 

 Implementar ações que resultem na prevenção de doenças e acidentes, no âmbito do 

Programa de Comunicação e Participação Social e do Programa de Valorização 

dos Colaboradores; 

 Fomentar a educação e a capacitação de jovens e adultos junto aos funcionários, no 

âmbito do Programa de Valorização dos Colaboradores; 

 Estabelecer parcerias com as administrações públicas municipais da AID, no sentido 

de minimizar e/ou compensar eventuais impactos sobre os equipamentos sociais, 

infraestrutura urbana e segurança pública dos municípios que porventura venham a 

receber fluxos externos de pessoas (ações previstas no Programa de Reforço da 

Infraestrutura Municipal). 

As medidas mitigadoras preventivas são de responsabilidade do empreendedor, adotadas a 

médio prazo e durante a fase de operação do empreendimento. 

Nessas condições, considerando o número de trabalhadores que serão contratados e a 

implantação das medidas mitigadoras, que são de médio grau de resolução, e sendo as 

expectativas minimizadas, o impacto pode ser avaliado como de BAIXA RELEVÂNCIA. 

F) Aumento do tráfego de veículos 

A cana-de-açúcar é uma cultura altamente produtiva em termos de biomassa, chegando à 

média de 90 t/ha. Toda a cana colhida deve ser transportada para a usina processadora e, no 

caso da Unidade Univalem, serão 3.500.000 t de cana, durante os 225 dias estimados da 

safra, ao final da ampliação. 

O aumento da produção da Unidade Univalem acarretará no aumento do tráfego de veículos, 

especialmente durante os períodos de safra, que poderá provocar sobrecarga no sistema 

viário. 

Como as áreas de cultivo de cana-de-açúcar são dispersas pelos municípios da AID, o 

aumento do tráfego de veículos para transporte da matéria-prima durante a colheita também 

será de maneira dispersa. Serão utilizados preferencialmente carreadores internos e, quando 

inevitável, estradas vicinais pavimentadas ou de terra que cortam os municípios onde se 

localizam os canaviais. As vias encontram-se em bom estado de conservação. Com essa 

dispersão das áreas de plantio pelos municípios da AID, serão utilizados ainda alguns trechos 

das principais rodovias locais, conforme mencionado nos capítulos de Caracterização do 

Empreendimento e Diagnóstico Ambiental. 
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O transporte de matéria prima (cana-de-açúcar), produtos (etanol e açúcar) e subprodutos 

(torta de filtro e cinzas e vinhaça), assim como o transporte de funcionários é feito através de 

veículos comerciais pelas vias que interligam as áreas de plantio do Grupo COSAN e os 

municípios da AID à Unidade Univalem, com destaque para as SP-300 (Rodovia Marechal 

Rondon), SP-541 (Rodovia Plácido da Rocha) e as vicinais de acesso aos municípios. 

Os produtos industriais finais (açúcar e etanol) são transportados, a partir da Unidade 

Univalem, através do sistema viário regional, passando pela SP-541 (Rodovia Plácido da 

Rocha), do km 38+400 m até a Rodovia Marechal Rondon (SP-300), passando pela área 

urbana de Valparaíso e seguindo com destino aos principais centros distribuidores.  

A demanda futura, após a ampliação, do tráfego diário de veículos na Área de Influência 

Direta do empreendimento para os produtos (etanol e açúcar) e subprodutos (torta de filtro e 

cinzas e vinhaça) gerados pela Unidade Univalem estão apresentados na Erro! Fonte de 

referência não encontrada., a seguir. 

.Tabela 8.3-3. Demanda diária de transporte atual (2010/2011). 

Produto Capacidade do veículo de transporte 
Demanda diária de 

viagens 

Etanol Carretas tanque de 15, 30, 45 e 60 m³ 14 

Açúcar Carretas de 27 a 37 t 34 

Torta de filtro e cinzas Caminhão basculante 30 m³ 13 

Vinhaça 
Caminhão tanque 30 m

3 
(2 tanques por 

caminhão) 
84 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

De acordo com dados do DER para o ano de 2008, o Volume Diário Médio (VDM) era da 

ordem de 25.820 veículos na Rodovia SP-300, considerando neste caso, os veículos totais: 

comerciais e de passeio. Os veículos de passeio representavam 69% dos veículos totais, 

enquanto os veículos comerciais representavam 31%. Ressalta-se que para as demais 

rodovias utilizadas, inclusive a SP-541, de grande importância para a Unidade por ligar a SP-

300 a Valparaíso, não existem dados de VDM disponíveis até o presente momento. 

Com a ampliação da produção, a demanda diária de veículos aumentará tanto sobre as 

principais rodovias quanto sobre as vias locais não pavimentadas que interligam as principais 

vias às áreas de plantio e à Unidade. No caso da Unidade Univalem, não é prevista a 

ampliação das viagens atualmente realizadas para transporte de funcionários da indústria, 

área administrativa ou agrícola. O maior incremento no transporte será o da matéria prima 

para a Unidade, implicando em um uso mais intensivo do sistema viário local. A Tabela 8.3-4 

apresenta os valores de demandas atuais e futuras da Unidade Univalem para transporte de 

cana-de-açúcar, bem como percentual de incremento após a expansão, além dos valores de 

VDM disponíveis, para efeito de comparação. 
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Tabela 8.3-4.  Comparação do VDM com expansão de uso pela Univalem 

Localização 

Volume Diário 

Médio de Tráfego 

(VDM) 2008 

Transporte de cana 

para a Unidade 

Univalem
1
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to
 (

%
) 

in
íc
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fi
m

 

300 

SPA 553/300 

(GUARARAPES)  

- SPA 576/300 

(VALPARAÍSO) 

553,23 576,45 
DER-

DR.11 
5.040 1.838 6.878 17 45 165 

300 

SPA 576/300 

(VALPARAÍSO) ) - 

SPA 601/300 

(MIRANDÓPOLIS) 

576,45 601,21 
DER-

DR.11 
3.180 1.567 4.747 3 17 467 

541
2
 

Km 24 + 300m até 

SP300 
- - - - - - 29 77 166 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011.  
1
 Valores diários médios calculados a partir do numero de viagens estimado para safra 2010/2011, apresentado no 

Volume I 
2
 Não há medição de VDM para a Rodovia SP-541. 

 

Haverá aumento significativo do numero diário de viagens de cana-de-açúcar sobre as 

principais vias após a ampliação da Unidade Univalem (incremento de 165% a 467% sobre a 

SP-300 e de 166% sobre a SP-541). Entretanto, comparando-se o número de viagens diárias 

absoluto da Unidade, atual e futuro, em relação aos valores de VDM registrados na 

respectiva via SP-300, nota-se que este volume se torna pouco significativo. Para o primeiro 

trecho avaliado, são previstas apenas 45 viagens de veículos comerciais para Unidade 

Univalem por dia em relação ao VDM de 1.838 viagens (0,025% do total) e, para o segundo 

trecho, são previstas 17 viagens referentes à Unidade Univalem para o VDM de veículos 

comerciais de 1.567 (0,011%). 

Cabe ressaltar ainda, que a região é importante produtora sucroalcooleira na qual já ocorre 

circulação de veículos lentos e pesados para transporte de cana-de-açúcar, seus produtos e 

subprodutos e funcionários destinados a outras usinas além da Univalem. 

O incremento do tráfego de veículos pesados e lentos nas rodovias e vicinais poderá causar 

também a poluição das estradas, tanto pela queda de colmos e palha de cana dos caminhões 

como pela diminuição da visibilidade causada pela fuligem/fumaça resultante da queima dos 

canaviais na época das colheitas, além do acúmulo de barro nas pistas e a deterioração do 
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pavimento devido ao excesso de peso da frota. Estes aspectos poderão ocasionar um 

aumento da ocorrência de acidentes rodoviários. 

Avaliação do impacto 

O impacto é negativo, certo, disperso, de longo prazo, intensificado pelo aumento da 

produção, permanente (durante o período da safra, sendo reduzido durante a entressafra), 

reversível e de grande magnitude.  

Medidas Mitigadoras 

Com relação ao aumento do tráfego de veículos, são propostas as seguintes medidas 

mitigadoras: 

 Planejamento do sistema de transporte nas áreas de expansão do plantio; 

 Treinamento dos motoristas quanto a procedimentos de segurança no trânsito, a fim 

de evitar o risco de acidentes nas rodovias, envolvendo veículos de passeio e outros 

veículos comerciais; 

 Continuação na utilização de rodotrens, que por apresentarem grande capacidade de 

transporte de carga permitem reduzir o número de veículos necessários, diminuindo o 

tráfego no sistema rodoviário local. 

 Elaboração do plano de transportes; 

 Controle do peso dos veículos, inibindo o excesso de carga; 

 Acondicionamento adequado da carga para evitar queda de colmos e palha de cana; 

 Medidas para evitar o acúmulo de barro na frota; 

 Manutenção preventiva dos veículos e uso de equipamentos obrigatórios; 

 Orientações quanto ao uso adequado do acostamento; 

 Dar preferência para a utilização de estradas internas às áreas de plantio, utilizando 

as vias públicas de tráfego apenas quando não houver alternativa; 

 Auxiliar na manutenção das condições de tráfego das vias de terra, em conjunto com 

as prefeituras; 

 Adoção de medidas de segurança no transporte de máquinas e implementos, 

seguindo os procedimentos determinados pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem - DER da Secretaria dos Transportes; 

 Implantação de um sistema de sinalização em trechos de maior fluxo e nos 

entroncamentos, especialmente nos pontos de entrada e saída de veículos, locais 

críticos para a ocorrência de acidentes; 

 Implantação das ações preconizadas no Programa de Controle Ambiental do 

Tráfego de Veículos e conservação de estradas. 

As medidas mitigadoras preventivas são de responsabilidade do empreendedor, adotadas a 

longo prazo e durante a fase de operação do empreendimento. 
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Dada a realidade do sistema viário na região e os atributos e magnitude apontados, 

acrescendo a adoção das medidas mitigadoras, de alta resolução, avalia-se como um 

impacto de MÉDIA RELEVÂNCIA para a AID. 

G) Incômodos à população decorrente de propagação de odores da fertirrigação 

Como a vinhaça possui alta concentração orgânica e provoca um intenso processo de 

degradação e a liberação de gases, devido ao seu elevado teor residual de açúcar, a 

aplicação da vinhaça no solo pode contribuir para a propagação de odores no entorno das 

áreas agrícolas. Porém, o uso de fertirrigação permite o controle da poluição hídrica que seria 

causada caso estes efluentes líquidos gerados no processo industrial fossem lançados em 

corpos d’água.  

Neste processo de ampliação não haverá expansão de áreas agrícolas fertirrigadas da 

Unidade e as áreas de plantio atuais encontram-se distantes dos principais centros urbanos, 

localizadas em uma paisagem essencialmente rural e pouco povoada. No estudo de 

percepção ambiental realizado na AID o problema causado pelo odor da vinhaça foi citado 

por apenas 11,22 % dos entrevistados.  

Além disso, cabe ressaltar que a Unidade cumpre com as determinações da Norma técnica 

CETESB P- 4.231, que já prevê medidas para evitar este tipo de impacto tais como: respeitar 

a distância mínima de 1.000 metros de núcleos populacionais; aplicação rápida de modo a 

evitar o processo de degradação biológica; e respeitar as taxas de aplicação adequadas de 

modo que o líquido seja rapidamente absorvido e não ocorra a formação de poças. 

Avaliação do impacto 

Este impacto é de natureza negativa, provável, disperso no entorno das áreas fertirrigadas, 

de longo prazo, permanente, reversível, intensificado pela ampliação do empreendimento, de 

média magnitude, neste caso, dados os procedimentos adotados pela Unidade Univalem 

visando à redução de odores desagradáveis e a distância das áreas de plantio das 

comunidades.  

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras para a aplicação de vinhaça são: 

 Construção de terraços nas áreas de aplicação de vinhaça visando retenção de 

eventuais escorrimentos da vinhaça, protegendo, desta maneira, os cursos d’água. 

 Apresentação do Plano de Aplicação da Vinhaça, anualmente à CETESB, 

devidamente assinado por engenheiro habilitado junto ao CREA, prevendo-se a 

dosagem de vinhaça a ser utilizada e as regras preconizadas na Norma Técnica 

CETESB P4.231 – Vinhaça – Critérios e Procedimentos para Aplicação no Solo 

Agrícola.  

 Não aplicar vinhaça em APP ou Reserva Legal, estando ainda afastada 50 metros 

das mesmas e contar com a proteção através de terraços de segurança. 

 Não aplicar vinhaça em área de domínio de proteção de poços. 

 A aplicação de vinhaça deve ser feita em área afastada, no mínimo, 15 metros da 

área de domínio das ferrovias e rodovias federais e estaduais. 
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 A aplicação de vinhaça deve ser feita em área afastada, no mínimo, 1.000 metros dos 

núcleos populacionais. 

 Os locais dos tanques de armazenamento de vinhaça deverão ser impermeabilizados 

com geomembrana impermeabilizante incluindo a instalação de drenos testemunhos. 

 Eliminar os canais mestres ao longo dos anos. 

 A aplicação da vinhaça deve ser imediata, feita com a vinhaça fresca, de maneira a 

evitar permanência deste resíduo no tanque por período que venha a acarretar 

geração de odores. 

As medidas mitigadoras preventivas são de responsabilidade do empreendedor, adotadas a 

longo prazo e durante a fase de operação do empreendimento. 

Com os atributos e magnitude apontados, considerando-se a alta resolução das medidas 

mitigadoras apontadas, já aplicadas pela Unidade Univalem e o fato de não haver ampliação 

de áreas fertiirrigadas, avalia-se o impacto como de BAIXA RELEVÂNCIA. 

H) Alteração da qualidade do ar e incômodo à população decorrente da queima do 

canavial na colheita 

A queima da cana é realizada no processo de colheita manual com o objetivo de facilitar o 

corte, aumentando a produtividade e reduzir o risco de acidentes com animais peçonhentos. 

Entretanto, este procedimento traz prejuízos à qualidade do ar e incômodos à população 

decorrentes da propagação de fumaça e fuligem, podendo ainda contribuir para a ocorrência 

de acidentes nas vicinais ao interferir na visibilidade. A queima da cana, interferindo na 

qualidade do ar, pode ocasionar problemas respiratórios nos trabalhadores e nos moradores 

da região, especialmente crianças, idosos e portadores de doenças respiratórias crônicas. 

Esse foi um dos principais problemas levantados em 57,14% das respostas fornecidas pela 

população entrevistada nos municípios da AID na pesquisa de Percepção Ambiental. 

A Unidade Univalem apresenta anualmente a revisão do Plano de Eliminação da Queima 

Controlada da Palha de Cana-de-Açúcar – PEQ atendendo assim às diretrizes da CETESB e 

do Protocolo Agroambiental para o setor. Considerando-se as áreas de expansão agrícola 

apresentadas neste estudo, o percentual atual de 70% de colheita mecanizada, onde não 

ocorre a queima e 30% de colheita manual, onde há o uso da queima controlada deverá ser 

mantido conforme já apresentado no Volume I. Apesar desta expansão agrícola não 

promover incremento de áreas com uso de queimadas para colheita, ainda existirão áreas 

atuais que abastecem a Unidade que continuarão sendo manejadas desta maneira, 

ocasionando assim alteração da qualidade do ar na região.  

Avaliação do impacto 

É impacto de natureza negativa, certo, disperso, de médio prazo, intensificador, temporário e 

reversível, devido aos instrumentos legais atualmente existentes que regulamentam esse 

assunto. Trata-se de um impacto de grande magnitude. 

Medidas Mitigadoras 

Recomenda-se como medida mitigadora, que a Unidade continue signatária do protocolo 

agroambiental adotando assim maiores percentuais de áreas com colheita mecanizada, com 

a finalidade de reduzir o processo de queima durante a colheita da cana-de-açúcar. 
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Considerando os atributos do impacto, a opinião da população, sua magnitude e o alto grau 

de resolução da medida mitigadora sugerida, trata-se de um impacto de MÉDIA 

RELEVÂNCIA. 

I) Redução da oferta de empregos temporários 

A sazonalidade na contratação de funcionários é inerente à atividade sucroalcooleira, 

ocorrendo normalmente devido a uma maior necessidade de mão-de-obra durante a colheita 

de cana-de-açúcar e a produção industrial no período da safra. A necessidade de 

trabalhadores temporários será reduzida com a ampliação do empreendimento, mas ocorrerá 

durante a fase de expansão das áreas de plantio de cana. 

No entanto, tal variação será equacionada através do remanejamento dos trabalhadores para 

outras atividades, tais como o plantio das áreas de expansão e a recuperação de APPs e 

culturas de rotação com a cana-de-açúcar na entressafra. 

Avaliação do impacto 

Assim, trata-se de um impacto positivo, certo, disperso nos municípios da AID do 

empreendimento, de médio prazo, temporário e reversível, intensificado pela ampliação do 

empreendimento e de média magnitude, tendo em vista a redução do número de 

contratações temporárias.  

Medidas Potencializadoras 

As medidas potencialzadoras para este impacto ambiental, de responsabilidade do 

empreendedor, adotadas a médio prazo, durante a operação do empreendimento são: 

 Realizar o remanejamento dos trabalhadores no período da entressafra para outras 

atividades, tais como para a implantação das atividades previstas noo Programa de 

Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente, tratos culturais 

na cana orgânica ou para rotação de culturas com a cana-de-açúcar; 

 Qualificação e capacitação dos trabalhadores para remanejamento para outras 

atividades, no âmbito do Programa de Valorização dos Colaboradores;  

 Em casos em que não for possível remanejar os trabalhadores, dever-se-á respeitar 

as diretrizes do Programa de Valorização dos Colaboradores. 

 

Nessas condições, implantadas as medidas potencializadoras com médio grau de resolução, 

esse impacto é avaliado como de MÉDIA RELEVÂNCIA. 

J) Possível desativação da atividade industrial e agrícola da Univalem 

A atividade sucroalcooleira é de grande importância para a região. As extensas áreas de 

plantio de cana-de-açúcar e a existência de diversas usinas, bem como da ampliação 

daquelas existentes indicam a importância da atividade. A atividade é facilitada pela 

localização geográfica da região, bem como pela existência de infraestrutura viária que 

facilita a interligação com os grandes centros consumidores e exportadores dos produtos 

derivados da cana. 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem 

Volume III 

ARCADIS Tetraplan  51 

Conforme dados da UNICANA, São Paulo é responsável por 60% da produção nacional de 

açúcar e etanol e é o Estado onde as empresas mais investem na tecnologia da produção de 

cana, açúcar, álcool e derivados. Hoje, mais de cem subprodutos são tirados dessa lavoura e 

75% dos produtos do setor petroquímico podem ser obtidos pela agroindústria canavieira.  

Conforme dados disponibilizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) em 11 de novembro de 2010, o país possui 418 fábricas do setor, sendo o estado de 

São Paulo o que possui mais unidades, com 199 usinas e destilarias instaladas. 

O setor sucroalcooleiro tem uma previsão de novos investimentos e a geração de milhares de 

postos de trabalho. Neste contexto, a ampliação da operação da Unidade Univalem contribui 

para elevar a importância do setor, tanto na região quanto no estado. Assim, pode-se inferir 

que a ampliação deverá refletir na dinâmica econômica regional.  

Este fato pode ser confirmado pelo elevado grau de ocupação da atividade canavieira na AID 

da Unidade: 56,1% da área total da AID tendem a ser ocupados por plantios de cana, sendo 

que 35,7% não são áreas de abastecimento para a Unidade Univalem. Desta forma, na 

hipótese da desativação da Unidade Univalem, há que se considerar a grande concorrência 

que será gerada pelo uso das terras apropriadas ao cultivo na região e que deverão ser 

ocupadas por plantios de outra (s) usina (s) situada nas proximidades. Em relação à unidade 

industrial, é bastante provável que os ativos da empresa, caso seja desativada, sejam 

comercializados dando continuidade às atividades sucroalcooleiras por outro empreendedor. 

Assim, caso a Unidade Univalem seja desativada, os processos de uso e ocupação do solo 

em curso na região não deverão ser afetados. Além disso, a possível ampliação de outras 

usinas nas proximidades ou a aquisição das instalações da Unidade Univalem poderão 

compensar os efeitos negativos desta desativação nas economias locais. 

Avaliação do impacto 

É um impacto de natureza negativa, provável, disperso, intensificado pela ampliação do 

empreendimento, a longo prazo, permanente e reversível, com potencial relacionado à 

hipótese de desativação do empreendimento e de pequena magnitude.  

Medidas Mitigadoras 

É importante ressaltar que se trata de uma hipótese não levantada pelo empreendedor, mas 

tratada no presente estudo, visando a análise dos impactos ambientais inerentes ao 

empreendimento. 

A medida imediata prevista para mitigar este impacto seria a venda da empresa, constituída 

das propriedades e instalações, de forma a viabilizar a continuidade do negócio por outro 

grupo empreendedor. 

Devido à baixa probabilidade de ocorrência do impacto decorrente da desativação da 

Unidade Univalem e da atividade, pode ser considerado como de BAIXA RELEVÂNCIA. 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem 

Volume III 

ARCADIS Tetraplan  52 

8.3.4. Quadro de Avaliação de Impactos Ambientais 

A matriz de impactos ambientais, que relaciona os impactos ambientais advindos da 

ampliação do empreendimento, suas medidas mitigadoras e suas relevâncias, está 

apresentada no Quadro 8.3-1, a seguir. 
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Quadro 8.3-1 - Avaliação dos Impactos Ambientais - impressão em formato A3 do documento 

em PDF, localizado na pasta do Volume III. 
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Folha em branco – verso da folha a ser removida. 

 

 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem 

Volume III 

ARCADIS Tetraplan  55 

8.4. Balanço dos Impactos Ambientais 

O quadro a seguir sistematiza o balanço dos potenciais impactos positivos e negativos 

decorrentes da ampliação da produção da Unidade Univalem e das áreas de plantio do 

Grupo COSAN para seu abastecimento. Pode-se observar que a ampliação trará alguns 

benefícios sociais e potencializará a melhoria da qualidade ambiental da AID, por meio da 

proteção de APPs e manejo e conservação dos solos nas áreas a serem ocupadas com 

novos plantios de cana-de-açúcar. 

Outros impactos de natureza adversa, mas de média ou baixa magnitude, quer pelo prazo em 

que ocorrem, quer pelos cuidados que serão tomados em termos de ações de controle e de 

mitigação, serão tratados na perspectiva de sua eliminação ou redução. 

Em resumo, têm-se: 

(i) fase de planejamento: 1 impacto positivo de alta relevância e 1 impacto negativo de 

média relevância;  

(ii) fase de implantação: 4 negativos de baixa relevância e 4 positivos, sendo 3 de média 

e 1 de baixa relevância;  

(iii) fase de operação: 21 impactos, sendo 6 negativos de baixa relevância, 10 negativos 

de média relevância; 1 positivo de baixa relevência, 3 positivos de média 

relevância e 1 positivo de alta relevância. 

Quadro 8.4-1 - Balanço dos Impactos Ambientais  

FASE NATUREZA MEIO 
GRAU DE RELEVÂNCIA 

ALTA MÉDIA BAIXA 

Fase de 
Planejamento 

Positivo 

Socioeconômico 1   

Biofísico    

Negativo 

Socioeconômico  1  

Biofísico    

Fase de 
Implantação 

Positivo 

Socioeconômico  3  

Biofísico   1 

Negativo 

Socioeconômico   2 

Biofísico   2 

Fase de 
Operação 

Positivo 

Socioeconômico  3 1 

Biofísico 1   

Negativo 

Socioeconômico  3 3 

Biofísico  7 3 
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9. Plano de Ação Ambiental e seus Programas 

O presente item consolida, sob a forma de um Plano Ambiental, composto por vários 

Programas Ambientais, o conjunto de medidas indicadas para evitar ou mitigar os impactos 

ambientais identificados e avaliados no capítulo anterior.  

Os Programas Ambientais foram elaborados considerando:  

(i) as características do empreendimento e os procedimentos que vem sendo 

praticados pelo empreendedor;  

(ii) as características das áreas de influência, conforme descrito no diagnóstico 

ambiental; e  

(iii) a análise das interferências relacionadas à sua operação.  

A estruturação dos Programas Ambientais compreende: justificativas, objetivos pretendidos, 

abrangência, ações previstas ou já adotadas pelo empreendedor, indicadores ambientais, 

responsável pela execução, recursos necessários, cronograma de execução e resultados 

esperados. Consideram-se as ações previstas e adotadas, pois algumas das ações incluídas 

nos programas já vêm sendo implementadas pela empresa, além de outras concebidas 

especificamente para o estudo ambiental ora elaborado.  

Cabe destacar que a execução de todos os Programas Ambientais será de responsabilidade 

do empreendedor, suportados por um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), consolidado em 

um Programa de Gestão Ambiental. 

O conjunto dos 18 Programas Ambientais propostos para a Unidade Univalem, descritos na 

sequência e que se consubstanciam em um Plano de Ação Ambiental, são: 

1. Programa de Gestão Ambiental 

2. Programa Ambiental de Controle das Obras 

3. Programa de Conservação do Solo e Monitoramento de Processos Erosivos 

4. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

5. Programa de Conservação de Recursos Hídricos 

6. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 

7. Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo 

8. Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente 

9. Programa de Apoio à Regularização Ambiental das áreas de RFO (Reserva 

Legal) 

10. Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos 

11. Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna 

12. Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal 
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13. Programa de Controle Ambiental do Tráfego de Veículos e conservação de 

estradas 

14. Programa de Comunicação e Participação Social 

15. Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra 

16. Programa de Capacitação da Mão-de-Obra 

17. Programa de Valorização de Colaboradores 

18. Programa de Levantamento Arqueológico Prospectivo 

9.1. Programa de Gestão Ambiental 

O Grupo COSAN tem como um dos seus pilares a responsabilidade ambiental, de forma que 

a empresa desenvolve trabalhos que buscam a sustentabilidade e a melhoria contínua dos 

processos e possui uma Política de Meio Ambiente corporativa implantada, com 

compromissos e metas de desempenho ambiental estabelecidos.  

A Unidade Univalem possui Coordenação de Gestão Ambiental responsável pelo 

cumprimento das exigências dos órgãos ambientais e das políticas internas da Companhia, 

pelo acompanhamento das ações ambientais em andamento e por propor melhorias no 

Sistema de Gestão Ambiental.  

Justificativa 

O Sistema de Gestão Ambiental contempla a atuação do empreendedor como coordenador 

das ações propostas em todas as medidas e programas ambientais, bem como do 

monitoramento dos componentes ambientais afetados pela ampliação e operação do 

empreendimento. 

Procedimentos previstos na legislação vigente já são adotados pela Unidade Univalem e 

serão ajustados para se adequarem à expansão do empreendimento, como no caso do 

controle de efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos e recuperação de 

Áreas de Preservação Permanentes, conforme evidenciado na Caracterização do 

Empreendimento.  

Tal coordenação serve para consolidar as várias ações dispersas que devem ser englobadas 

em um plano mais robusto, com responsáveis, metas, prazos e resultados. Nesse sentido, a 

empresa vem gradativamente aperfeiçoando seus procedimentos na área ambiental, 

buscando contribuir com a melhoria da qualidade ambiental da exploração agrícola e 

industrial. 

Durante a execução das diversas ações previstas, que ocorrerão conforme cronograma a ser 

detalhado para a fase de solicitação de Licença de Instalação (LI) será definidos os 

profissionais e equipes responsáveis pela gestão ambiental da ampliação das áreas de 

plantio e da produção industrial, que serão os responsáveis por fazer cumprir as ações 

especificadas nos Programas Ambientais. 
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Objetivos 

O Programa de Gestão Ambiental tem como objetivos gerais: 

 Organizar as diretrizes para o cumprimento da legislação e da Política Ambiental da 

empresa;  

 Desencadear a execução dos Programas Ambientais;  

 Articular todas as instâncias envolvidas na implementação do Plano de Ação 

Ambiental, em consonância com os prazos adequados aos das intervenções, de 

modo que suas ações sejam sempre antecipadas em relação à ocorrência dos 

impactos identificados; 

 Acompanhar e supervisionar continuamente o desenvolvimento dos demais 

programas, buscando avaliar a eficácia das ações e propor ajustes sempre que 

necessário. 

 Evitar negligência na aplicação das medidas preventivas indicadas. 

 Propor ações complementares às ações previstas, visando à proteção da qualidade 

ambiental da área e do entorno. 

 Assegurar que demais programas garantam canais de comunicação com os vários 

segmentos populacionais afetados - populações do entorno, escolares, 

municipalidades, organizações sociais, de modo a fornecer informações corretas 

sobre os benefícios e ônus decorrentes do empreendimento, objetivando diminuir as 

instabilidades sociais inerentes. 

 Promover o monitoramento das ações desencadeadas, em termos das principais 

alterações ou problemas passíveis de ocorrência com o empreendimento, tais como: 

acompanhamentos físicos, alterações na qualidade do ar e ruídos e recursos 

hídricos, na qualidade dos serviços de transporte, na qualidade do atendimento aos 

funcionários, entre outros. 

Abrangência 

Esse programa abrange todos os Programas e as ações previstas no Plano de Ação 

Ambiental e seu território de atuação são todas as áreas agrícolas utilizadas pelo Grupo 

COSAN para abastecimento da Unidade Univalem, assim como sua planta industrial e o 

sistema viário que conecta essas porções. 

Ações Previstas 

As ações previstas para serem executadas no Programa de Gestão Ambiental são: 

 Coordenação da implantação dos Programas Ambientais propostos, estruturando sua 

implementação, com recursos humanos e financeiros necessários e estabelecendo 

cronogramas compatíveis com os de obras; 

 Acompanhamento e avaliação da implementação dos Programas, valendo-se não só 

de um conjunto de indicadores definidos como aqueles que avaliam a ampliação 

pretendida, os resultados e os impactos dos Programas, como de um Banco de 
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Dados que mantenha as informações sobre esses indicadores, desde o início das 

obras até os períodos subsequentes de operação do empreendimento. 

 Orientação aos funcionários a respeito das medidas e posturas a serem adotadas no 

processo de ampliação e operação do empreendimento. 

 Inspeção periódica às áreas agrícolas para verificação e acompanhamento da 

execução do Plano de Ação Ambiental. 

 Acompanhamento de todas as ações de controle, mitigação e monitoramento, bem 

como da implementação das ações de melhoria da qualidade ambiental e valorização 

dos colaboradores. 

 Identificação da necessidade de adoção de ações complementares às previstas e 

sua implementação. 

 Elaboração de Relatórios Técnicos e Registros fotográficos, periodicamente. 

Indicadores Ambientais 

Para o acompanhamento do desenvolvimento do Programa de Gestão Ambiental, serão 

utilizados os seguintes indicadores, que permitem, em tempo, a identificação de eventuais 

falhas que possam comprometer seus objetivos e as devidas correções e/ou 

complementações: 

 Resultados das ações executadas em cada programa ambiental implantado. 

 Relação das ações complementares que deverão ser executadas em cada programa 

Responsabilidade pela Execução 

A Unidade Univalem será responsável pela implementação deste programa, designando um 

setor ambiental com essa responsabilidade específica, cuja equipe deverá ser reforçada com 

o apoio técnico de profissionais com experiência em gestão ambiental de conservação de 

solos, processos industriais, comunicação social, monitoramentos, conservação e 

recuperação da flora e fauna, entre outros. 

Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação; deverão compor a equipe técnica responsável pela execução deste 

programa: 1 Gerente Ambiental, 1 Analista Ambiental e 1 auxiliar administrativo. 

Os recursos materiais necessários à execução do Programa de Gestão Ambiental serão 

detalhados na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação; deverá ser considerada a montagem de 1 sala equipada com 

materiais básicos de escritório e 2 computadores ligados em rede, que devem possuir 

instalados, softwares de edição de texto, elaboração de planilhas eletrônicas, banco de dados 

e apresentação de slides, além de 1 GPS e 1 máquina fotográfica, para os trabalhos de 

campo. 
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Cronograma de execução 

Este programa tem início com as atividades de ampliação da unidade industrial e de 

expansão das áreas de plantio, estendendo-se de forma permanente durante toda operação 

do empreendimento. As ações de gestão e monitoramento, com caráter contínuo serão 

incorporadas à gestão ambiental da Unidade Univalem de responsabilidade da sua equipe de 

Gestão Ambiental. O cronograma das atividades deverá ser detalhado na próxima etapa do 

licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de Licença de Instalação. 

Resultados Esperados 

A partir da adoção dessas ações, espera-se reduzir ao mínimo os impactos ambientais 

adversos e maximizar os benefícios da ampliação da Unidade Univalem, por meio do 

cumprimento e documentação das ações propostas, em tempo hábil, fortalecendo o sistema 

de gestão ambiental da Unidade Univalem.  

9.2. Programa Ambiental de Controle das Obras 

Justificativa 

Embora a ampliação pretendida na Unidade Univalem seja de apenas cerca de 7.500m² de 

área construída conforme apresentado no layout de ampliação da Unidade, algumas 

atividades e processos, destas obras podem acarretar em impactos ambientais, caso não 

sejam tomadas ações para o seu devido gerenciamento e controle ambiental.  

Objetivos 

Os objetivos do Programa de Controle das Obras são: 

 Promover o adequado gerenciamento dos efluentes e resíduos sólidos gerados na 

obra de ampliação da Unidade Univalem; 

 Garantir o adequado encaminhamento das águas pluviais no entorno das obras. 

Abrangência 

Esse Programa aplica-se ao canteiro de obras, áreas complementares às obras e ao 

refeitório e instalações sanitárias. Os procedimentos a seguir são responsabilidades do 

contratante e dos supervisores e encarregados da obra: 

Contratante 

 Disponibilizar recursos para assegurar e manter a implementação dos procedimentos 

previstos; 

 Conhecer, cumprir e fazer cumprir as legislações pertinentes para o tratamento dos 

efluentes domésticos, encaminhamento das águas pluviais e o transporte, 

armazenamento e destinação final dos resíduos. 

 Monitorar a destinação dos resíduos e tratamento dos efluentes gerados pela obra; 

 Manter o registro dos resíduos gerados na obra;  
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 Verificar a eficiência da implementação deste programa ambiental; 

 Definir, juntamente com os encarregados da área do canteiro de obras, os locais de 

armazenamento destes resíduos; 

 Monitorar a adequada manutenção de sistema de drenagem nas áreas de obras; 

 Contatar os responsáveis de cada área se ocorrer desvios nos procedimentos 

previstos e no caso de necessidades pontuais da remoção dos resíduos nos locais de 

armazenamento temporário e/ou dos resíduos de construção civil (entulho). 

Supervisores e Encarregados da Obra 

 Assegurar que todos os resíduos gerados pelo seu serviço estejam 

acondicionados/segregados e armazenados nos locais definidos para esta atividade; 

 Assegurar o tratamento dos efluentes gerados durante o período de obras, bem 

como o adequado encaminhamento das águas pluviais; 

 Garantir que não haja disposição direta de efluentes nos corpos d’água existentes no 

entorno das obras. 

 Manter suas áreas de trabalho limpas e organizadas; 

 Repassar aos seus subordinados a aplicação dos procedimentos previstos;  

 Efetuar, com membros/colaboradores de suas equipes, mutirões de limpeza em suas 

respectivas áreas de trabalho; e 

 Monitorar as condições das áreas sobre sua responsabilidade e supervisionar o 

pessoal de limpeza.  

Ações Realizadas  

A Unidade Univalem possui uma sistemática de gerenciamento dos resíduos sólidos gerados 

em sua operação baseada nos princípios de “não-geração” e da “minimização da geração”, 

além do cumprimento integral da legislação vigente neste quesito. Este gerenciamento 

engloba a classificação, segregação, coleta e transporte interno, acondicionamento e 

armazenamento temporário, tratamento interno, coleta e transporte externo, tratamento 

externo e disposição final. 

Essa sistemática de gerenciamento atualmente consolidada nas atividades produtivas da 

Unidade Univalem, bem como a infraestrutura disponível para tal, absorverá os resíduos 

sólidos e efluentes gerados pelas obras de ampliação da Unidade. 

Ações Previstas 

Dentre as ações complementares previstas para o controle ambiental das obras de ampliação 

destacam-se: 

 Promover o desenvolvimento das tarefas de forma adequada, prevenindo e 

controlando a ocorrência de impactos negativos associados ao desenvolvimento das 

obras, tais como desencadeamento de processos erosivos e alterações das 

propriedades do solo e da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 
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 Conduzir o gerenciamento dos resíduos de forma a assegurar práticas adequadas, 

em conformidade com os requisitos da legislação vigente e das normas técnicas 

aplicáveis e em observância às diretrizes e instruções corporativas de 

acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição; 

 Implementar o gerenciamento dos resíduos de forma sistêmica, visando minimizar a 

geração e maximizar a reutilização e o reprocessamento de resíduos. 

 Conduzir o adequado tratamento dos efluentes domésticos gerados no período de 

obras, em conformidade com os requisitos da legislação e das normas técnicas 

aplicáveis e em observância às diretrizes e instruções corporativas. 

 Garantir a conservação das condições sanitárias nas áreas vinculadas ao canteiro de 

obras tendo em vista a proteção do ambiente na área diretamente afetada e no seu 

entorno; novos sanitários terão ligação com a rede de esgoto da Unidade, sendo 

seus efluentes conduzidos às fossas sépticas pré-existente da empresa. 

 Instalar e manter sistemas de drenagem provisórios ou permanentes de águas 

pluviais nas áreas de obras, evitando processos erosivos e de assoreamento de 

recursos hídricos do entorno. 

 Instalar e manter sistemas de drenagem, caixas de decantação e caixas separadoras 

específicas para áreas de manutenção e lavagem de equipamentos e veículos 

utilizados nas obras, visando contenção de sólidos, óleos e graxas antes de seu 

descarte. 

Os procedimentos recomendados neste Programa deverão ser incorporados à rotina de 

atividades desenvolvidas diariamente nas áreas do canteiro de obras, depósitos, pátios de 

manutenção de equipamentos, áreas de lavagem de veículos e máquinas; áreas de 

manuseio e estocagem de óleos, graxas, lubrificantes, combustíveis e materiais poluentes 

(tintas, solventes); em locais de disposição temporária de resíduos sólidos e áreas de preparo 

de concreto, desde o início das obras de ampliação do empreendimento até a sua conclusão. 

Indicadores Ambientais 

Para o acompanhamento do desenvolvimento do Programa de Controle das Obras, serão 

utilizados os seguintes indicadores, que permitem, em tempo, a identificação de eventuais 

falhas que possam comprometer os objetivos e as devidas correções e/ou complementações. 

 Condições de manutenção dos galpões de armazenamento de resíduos. 

 Fichas de ocorrência de focos erosivos, causados pelas obras. 

 Fichas de monitoramento de presença de óleos e graxas nas áreas diretamente afetadas pela 

implantação do empreendimento 

Responsabilidade pela Execução 

A execução deste programa é de responsabilidade do contratante e dos supervisores e 

encarregados da obra, sob a participação e coordenação do empreendedor. 
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Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação; deverão compor a equipe técnica responsável pela execução deste 

programa: 1 Gerente Ambiental, 1 auxiliar de campo. 

Os recursos materiais necessários à execução do Programa de Controle das Obras serão 

detalhados na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação; a equipe técnica deverá possuir ao menos um veículo 4X4 para as 

vistorias de campo, além de 1 GPS e 1 máquina fotográfica. 

Cronograma de execução 

As ações indicadas neste Programa serão desenvolvidas desde o início da fase de ampliação 

(serviços preliminares), sendo mantidas durante todo o período das obras. O cronograma de 

execução das atividades deverá ser detalhado na próxima etapa do licenciamento ambiental 

da Unidade, na solicitação de Licença de Instalação. 

Resultados Esperados 

Controle dos aspectos ambientais associados às obras civis, evitando e/ou minimizando 

eventuais efeitos negativos das intervenções no meio ambiente. 

9.3. Programa de Conservação do Solo e Monitoramento de 
Processos Erosivos 

Justificativa 

Conforme artigo 2º do Decreto Estadual nº 41.719/97, o solo agrícola é patrimônio da 

humanidade cumprindo aos responsáveis pela sua exploração: zelar pelo seu aproveitamento 

adequado e conservação das águas em todas as suas formas; controlar a erosão do solo; 

evitar processos de desertificação; evitar o assoreamento de cursos d'água e bacias de 

acumulação; zelar pelas dunas, taludes e escarpas naturais ou artificiais; evitar a prática de 

queimadas; evitar o desmatamento das áreas impróprias para exploração agrosilvopastoril e 

promover a possível vegetação permanente nessas áreas, quando desmatadas; recuperar, 

manter e melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo agrícola; adequar 

a locação, construção e manutenção de barragens, estradas, carreadores, caminhos, canais 

e irrigação e prados escoadouros aos princípios da conservação do solo agrícola. 

A conservação do solo, conforme § 2º do artigo 2º, desse mesmo decreto é a manutenção e 

o melhoramento da capacidade produtiva do solo. 

Os fenômenos associados à formação de erosões são comandados, basicamente, por dois 

conjuntos de fatores ou condicionantes principais: os fatores antrópicos, como o 

desmatamento e as formas de uso e ocupação do solo (agricultura, obras civis, urbanização, 

entre outros), que deflagram o processo erosivo imediatamente ou após certo intervalo de 

tempo e uma série de fatores naturais, que determinam a intensidade dos processos, 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem 

Volume III 

ARCADIS Tetraplan  64 

destacando-se como mais importantes: a chuva, a cobertura vegetal, o relevo, os tipos de 

solo e o substrato rochoso (WALM, 2007). 

Os fenômenos de erosão poderão se acentuar pela implantação de empreendimentos em 

algumas áreas mais suscetíveis face à construção e melhorias pontuais de acessos e à 

implementação geral das obras de apoio. 

A conservação dos solos, além da prerrogativa ambiental, é de interesse da Unidade 

Univalem, na medida em que seu manejo correto amplia a produtividade de suas culturas. 

Assim, várias técnicas já são empregadas atualmente, visando esse objetivo, tais como 

terraceamentos, curvas de nível, recuperação de áreas erodidas, aplicação adequada de 

defensivos, fertilizantes e fertirrigação. 

A Unidade Univalem assumiu expressamente respeitar todas as diretrizes técnicas do 

Protocolo Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro, adotando práticas e ações destinadas a 

consolidar o desenvolvimento sustentável da indústria da cana-de-açúcar no Estado de São 

Paulo, que inclui, entre outros, a implementação do Plano Técnico de Conservação do Solo, 

incluindo o combate à erosão. 

Objetivos 

Os objetivos do Programa de Conservação do Solo e Monitoramento de Processos Erosivos 

são: 

 Manter e implantar as práticas no plantio da cana-de-açúcar e nos seus tratos culturais 

que permitam a adequada conservação do solo; 

 Implantar medidas de contenção de processos erosivos já instalados; 

 Manter e implantar medidas de prevenção de processos erosivos, incluindo o plantio em 

curvas de níveis, terraceamentos e a observação direta da ocorrência de sulcos e 

ravinas; 

 Evitar a poluição ambiental por defensivos e fertilizantes agrícolas aplicando as dosagens 

corretas e nas condições climáticas adequadas; 

 Manter e implantar práticas que visam o controle da aplicação e da liberação de odores 

pelo uso da fertirrigação. 

Abrangência 

Este programa abrange todas as áreas de cultivo e os processos associados ao plantio e aos 

tratos culturais da cana-de-açúcar utilizados pelo Grupo COSAN para abastecimento da 

Unidade Univalem, seja diretamente ou por fornecedores e arrendatários. 

Ações Realizadas 

Todas as ações já realizadas deverão ser ampliadas para atender as novas áreas de plantio 

para abastecimento da Unidade Univalem. 

a) Conservação do Solo 

 Realização dos plantios preferencialmente durante o período de estiagem; 



 Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem 

Volume III 

ARCADIS Tetraplan  65 

 Levantamento topográfico da área para identificar as particularidades de cada 

terreno; 

 Delimitação das APPs, matas ciliares e áreas florestadas; 

 Definição das técnicas necessárias para cada talhão a ser plantado; 

 Correção topográfica e sistematização da área; 

 Implantação de terraços; 

 Implantação de carreadores; 

 Implantação de “Lombadas”; 

 Demarcação e execução das obras de conservação previamente definidas. 

 Rotação de culturas na entressafra com o plantio de leguminosas, como crotalária, 

amendoim e soja; estes plantios são realizados em áreas preparadas no período 

seco (menor risco de erosão) e que vão ser plantadas no período das chuvas (maior 

risco de erosão). Com a cobertura vegetal formada por estes cultivos, tem-se um 

menor risco de ocorrência de erosão em áreas descobertas, antes do plantio.  

b) Fertilização e Fertirrigação 

 Aplicação de fertilizantes químicos acompanhado de receituário agronômico e 

adoção de dosagens corretas baseadas em análises de solo. 

 Aplicação da vinhaça respeitando-se o Plano de Aplicação de Vinhaça, que é 

revisado e apresentado anualmente à CETESB. Neste plano estão incluídos, entre 

outros, os procedimentos para garantir a segurança no bombeamento, condução, 

armazenamento e volume de aplicação dos efluentes, conforme melhor especificados 

no capítulo de caracterização do empreendimento deste estudo.  

 Aplicação da vinhaça numa distância mínima de 1.000 metros de qualquer núcleo 

populacional, para minimizar os impactos causados pela liberação de odores a 

comunidades vizinhas; 

 Aplicação rápida da vinhaça, reduzindo seu tempo de permanência nos canais de 

distribuição, evitando o início do seu processo de degradação biológica durante a 

fase de exposição; 

 Aplicação a taxas adequadas, de maneira que o líquido seja rapidamente absorvido e 

não haja formação de poças. 

c) Uso de Defensivos 

Como primeira medida para redução na utilização destes produtos evita-se os ciclos de 

culturas prolongados que demandam maior número de cortes, uma vez que o risco de 

incidência de pragas e doenças ocorre desde a implantação da cultura da cana-de-açúcar até 

a reforma, ocorrendo em geral, maior grau de infestação nos canaviais com maior número de 

cortes.  

As demais medidas adotadas voltadas à redução do uso de defensivos agrícolas são: 

 Priorização do controle biológico para combate das pragas e doenças, com utilização 

do controle químico, como último recurso; 

 Utilização de variedades de cana resistentes a doenças e pragas; 
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 Aplicação sempre com supervisão de responsável técnico para definição de 

quantidade adequada para cada situação; 

 Utilização preferencial de herbicidas de baixa toxicidade. 

A Unidade Univalem possui procedimentos estabelecidos para aplicação dos defensivos 

agrícolas em sua lavoura. Os produtos são adquiridos com Receituários Agronômicos e ART 

dos técnicos responsáveis e de acordo com suas características são utilizados e dosados 

considerando fatores como:  

 Distância dos corpos hídricos conforme recomendação do fabricante do produto, 

textura do solo (% de argila) e % de Matéria Orgânica; 

 Época de aplicação e necessidade residual.  

Os defensivos agrícolas (embalagens, equipamentos descartáveis) são armazenados 

segundo as normas ABNT NBR 9.843/97, em barracão apropriado, fechado, ventilado, com 

piso revestido e acesso restrito. Além disso, a empresa possui procedimento implantado para 

gerenciamento de coleta, armazenamento e destinação das embalagens vazias de 

agroquímico. 

d) Eliminação das Queimadas 

Os principais procedimentos adotados pela Unidade Univalem e Grupo COSAN são: 

 Respeito aos procedimentos e diretrizes do Decreto Estadual Nº 47.700 de 

11/03/2003, apresentados no Plano de Eliminação da Queimada – PEQ anualmente 

à CETESB. 

 Respeito ao Protocolo agroambiental firmado entre as Secretarias de Estado do Meio 

Ambiente e de Agricultura e Abastecimento e a União da Indústria Sucroalcooleira 

(UNICA) e da Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil 

(ORPLANA) visando, dentre outras medidas, a redução do prazo legal de queima da 

palha de cana-de-açúcar (Lei Estadual nº 11.241/02) para 2014, ao invés de 2021, 

em áreas mecanizáveis e para 2017, ao invés de 2031, em áreas não mecanizáveis;  

 Intensificação da colheita de cana crua, de modo mecanizado, viabilizada pela 

sistematização do solo, incremento no número de máquinas de colheita e, uso de 

variedades que favoreçam o corte mecânico sem queima e que gerem melhor 

cobertura do solo pela palha restante, promovendo a conservação do solo contra 

erosão. 

 Adequação do processo industrial para receber maior quantidade de resíduos de 

palha proveniente da cana colhida de forma mecanizada. 

 Aleiramento de palha nos carreadores, transformando-os em “aceiros” para melhorar 

a contenção do fogo em casos de queimadas acidentais ou criminais nas áreas. 

 Manutenção dos aceiros de 6,0 m de largura nas divisas das áreas de preservação 

permanente, outras unidades de vegetação nativa e de propriedades vizinhas, 

atendendo os requisitos do Decreto Estadual Nº 47.700/03.  
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e) Controle de vazamentos de óleos e combustíveis no solo 

A Unidade Univalem possui cronograma de manutenção de máquinas e equipamentos 

visando, dentre outras melhorias, a identificação e concerto de eventuais vazamentos de 

óleos e/ou combustíveis.  

Os equipamentos estacionários devem ser instalados com sistemas de contenção do tipo 

bandejas metálicos, diques definitivos e/ou temporários; bacias impermeabilizadas de modo a 

evitar eventuais vazamentos, além de possuir ferramentas de emergência para remoção de 

eventuais vazamentos do solo (pás, enxadas). 

Ações Previstas 

a) Ações de manejo e conservação do solo 

 Reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente, conforme Programa de 

Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente; 

 Aplicação de medidas de fomento à regularização ambiental e revegetação das áreas de 

Reserva Legal das áreas arrendadas e de fornecedores, conforme Programa de Apoio à 

Regularização Ambiental das áreas de RFO (Reserva Legal);  

 Implantação de atividades educativas que visem conscientizar funcionários, parentes e a 

comunidade em geral, em relação à contenção de processos erosivos e a importância da 

manutenção de áreas reflorestadas na prevenção destes processos.  

b) Ações de manejo e controle dos processos erosivos  

Nos locais onde se desenvolverem ravinas ou voçorocas, deverão ser adotadas as seguintes 

medidas: 

 Desvio das águas da cabeceira das voçorocas, visando à diminuição dos fluxos de 

águas concentradas. 

 Construção de barreiras transversais localizadas nos leitos das voçorocas.  

 Implantação de estruturas de retenção e infiltração (lagoas secas e terraços em nível) 

associada a redes coletora e canaletas com dissipadores de energia (vertedor em 

queda e caixa de coleta). 

 Condicionamento das linhas de fluxo de águas sub-superficiais por meio de drenos 

profundos como, por exemplo, drenos de bambu ou manilhas. 

 Eventual retaludamento das bordas da voçoroca associado com proteção superficial 

através de cobertura vegetal de revestimento e travamento.  

c) Conservação e Manutenção das estradas 

Durante os trabalhos de plantio deverão ser também realizadas obras de recuperação e 

manutenção das estradas, com implantação de desvio e controle do escoamento superficial, 

implantação de dispositivos de amortecimento hidráulico e de retenção de sedimentos.  
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Deverá ser garantida a eficiência desses dispositivos através da limpeza e manutenção 

periódica de modo a se evitar seu rompimento e o assoreamento de canais, nascentes e 

APPs nas proximidades das áreas de interferências. 

Os sistemas de drenagem das estradas deverão ser periodicamente monitorados para o 

controle de sua eficiência e complementação de medidas, caso se torne necessário. 

Também são realizadas obras de recuperação de estradas de terra em parceria com as 

prefeituras e governo do estado, através do programa Melhor Caminho da Companhia de 

Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – CODASP. 

Indicadores Ambientais 

Para o acompanhamento do desenvolvimento do Programa de Conservação do Solo e 

Monitoramento de Processos Erosivos serão utilizados os seguintes indicadores, que 

permitem a identificação de eventuais falhas que possam comprometer seus objetivos e a 

aplicação das devidas correções e/ou complementações. 

Indicadores  Componentes 

Grau de eficiência das ações de manejo e 
conservação do solo 

Número de focos erosivos surgidos pós técnicas de 
plantio adotadas 

Grau de eficiência das medidas de 
complementação ou correção de 
infraestrutura de vias a serem utilizadas 

Tempo de viagens dos caminhões. 

Necessidade de mudanças de rotas por conservação 
das vias 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan. 

Responsabilidade pela Execução 

A Unidade Univalem deverá manter equipe, devidamente qualificada, responsável pela 

implementação e manutenção deste programa. 

Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação; deverão compor a equipe técnica responsável pela execução deste 

programa, no mínimo, 1 Engenheiro Agrônomo e 1 auxiliar de campo. 

Os recursos materiais necessários à execução do Programa de Conservação do Solo e 

Monitoramento de Processos Erosivos serão detalhados na próxima etapa do licenciamento 

ambiental da Unidade, na solicitação de Licença de Instalação; a equipe técnica deverá 

possuir ao menos um veículo 4X4 para a execução dos trabalhos de campo, além de 1 GPS 

e 1 máquina fotográfica. 
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Cronograma de execução 

As ações já adotadas pelo Grupo COSAN e Unidade Univalem deverão ser mantidas durante 

todo o período de operação do empreendimento, devendo as novas medidas previstas serem 

incorporadas desde o início da expansão das áreas de plantio. O cronograma de execução 

das atividades deverá ser detalhado na próxima etapa do licenciamento ambiental da 

Unidade, na solicitação de Licença de Instalação. 

Resultados Esperados 

Esse programa resultará no controle efetivo dos aspectos ambientais associados ao manejo 

do solo e da cultura da cana-de-açúcar, evitando, minimizando ou corrigindo eventuais 

processos erosivos e de compactação e, consequentemente, os impactos negativos 

decorrentes como: assoreamento de corpos d’água, poluição dos solos e dos recursos 

hídricos pela percolação ou carreamento de defensivos agrícolas, assim como diminuição de 

riscos de fogo. 

9.4. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

Justificativa 

O aumento da produção e das áreas de plantio, assim como as obras de ampliação do 

empreendimento, acarretarão no aumento da geração de resíduos sólidos, criando assim 

uma potencial ocorrência de diversos impactos.  

Assim sendo, a busca da prevenção e minimização dos possíveis impactos ambientais bem 

como o atendimento às exigências legais, determinam a necessidade de implementação de 

um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos pela Unidade. 

A Norma brasileira NBR ABNT 10004 - Resíduos sólidos – Classificação - define resíduos 

sólidos como “resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”, 

inclusive “os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível”. 

Os resíduos sólidos são definidos na Lei Federal 12.305/2010 como qualquer “material, 

substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a 

cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 

d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 

melhor tecnologia disponível”. 

Qualquer que seja a definição, os resíduos sólidos gerados por uma empresa ou indústria 

devem ser devidamente gerenciados e destinados, algo que vem corroborado pela recente 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), que define o gerenciamento de 

resíduos sólidos como o “conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 
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resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com 

plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos”. A gestão integrada de resíduos sólidos é definida como o “conjunto de 

ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 

premissa do desenvolvimento sustentável”. 

Com a ampliação da produção industrial da Unidade Univalem e expansão da cultura de 

cana-de-açúcar para seu abastecimento, haverá aumento da geração de resíduos, 

principalmente de bagaço, que será convertido em cinzas das caldeiras durante o processo 

de geração de energia, reduzindo drasticamente seu volume.  

Os outros resíduos gerados na operação da Unidade Univalem, conforme destacado no 

capítulo de caracterização do empreendimento são: torta de filtro; terra – limpeza da cana; 

sucata de material ferrosos e não ferrosos; óleo usado; material impregnado com óleo; vidro; 

resíduos orgânicos de restaurante; resíduos de papel e papelão; resíduos de plástico; 

lâmpadas queimadas; pilhas e baterias automotivas; resíduo de saúde; e embalagens de 

agroquímicos. 

Objetivos 

Os objetivos do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é estabelecer a 

metodologia e os critérios de controle para o adequado gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Este Programa visa: 

 Conduzir o gerenciamento dos resíduos, de forma a assegurar práticas adequadas, 

em conformidade com os requisitos da legislação e das normas técnicas aplicáveis e 

em observância às diretrizes e instruções corporativas, de acondicionamento, 

armazenamento, transporte e disposição; 

 Implementar o gerenciamento dos resíduos de forma sistêmica, visando minimizar a 

geração e maximizar a reutilização e o reprocessamento de resíduos, reduzindo 

custos; 

 Minimizar os riscos de contaminação de solos e dos recursos hídricos pelo 

tratamento e disposição inadequada dos resíduos sólidos gerados pelo 

empreendimento; 

 Promover e estimular a conscientização dos integrantes e subcontratados, incluindo 

as empreiteiras contratadas para as obras, sobre a importância do cumprimento dos 

procedimentos internos de gerenciamento ambiental; 

 Promover as ações necessárias para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos sólidos; 

 Garantir a conservação das condições sanitárias em todas as áreas vinculadas ao 

empreendimento, tendo em vista a proteção do ambiente na área diretamente 

afetada e no seu entorno. 

Abrangência 

As ações previstas nesse programa abrangem toda área industrial e agrícola do 

empreendimento, incluindo áreas em obras, além dos locais contemplados pelas atividades 
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de armazenamento temporário dos resíduos sólidos e destinação final, definitivos ou 

provisórios.  

Os procedimentos para manejo dos resíduos sólidos estipulados nesse programa deverão ser 

incorporados à rotina de atividades desenvolvidas diariamente, de forma que os funcionários, 

de acordo com suas atribuições, incluindo os prestadores de serviço, deverão assumir a 

responsabilidade de aplicá-lo.  

Ações Realizadas 

A Unidade Univalem já conta com o gerenciamento de resíduos sólidos, voltado a minimizar a 

produção de resíduos e adequar a segregação, acondicionamento, identificação, coleta e 

transporte externo, tratamento externo e disposição final, proporcionando aos resíduos 

gerados, o encaminhamento final em conformidade com as legislações e normas ambientais 

vigentes, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos 

recursos naturais e do meio ambiente.  

Ações Previstas 

As ações previstas para o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, visando 

atender à ampliação prevista Unidade Univalem são: 

 Expandir as ações já adotadas na Unidade para gerenciamento dos novos resíduos 

(manipulação, acondicionamento, armazenamento e destinação final) e obedecer às 

exigências previstas na norma técnica NBR 12.235/92 para resíduos perigosos e 

NBR 11.174/90 para resíduos não-perigosos.  

 Estabelecer com empresas específicas, o Certificado de Aprovação de Destinação de 

Resíduos Industriais - CADRI, instrumento que aprova o encaminhamento de 

resíduos industriais a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou 

disposição.  

 Exigir de terceiros o licenciamento para transportes de cargas perigosas, além de 

estabelecer Plano de Emergências/Contingências.  

 Treinamento e capacitação dos funcionários da usina, por meio da realização de 

palestras de educação ambiental e promoção de treinamentos para cada setor da 

empresa de modo a fornecer conhecimentos quanto ao manejo dos resíduos sólidos 

e discipliná-los quanto ao adequado uso do sistema de coleta seletiva da empresa.  

Indicadores Ambientais 

Para o acompanhamento do desenvolvimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos 

sólidos, serão utilizados alguns indicadores, que permitem, em tempo, a identificação de 

eventuais falhas que possam comprometer os objetivos e as devidas correções e/ou 

complementações. 

Indicadores  Componentes 

Nível de conscientização e comprometimento 
dos colaboradores com as questões 
ambientais  

Frequência dos colaboradores nos treinamentos 
realizados periodicamente 
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Grau de eficiência da implementação do 
Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos 

Aspecto visual dos locais de armazenamento de 
resíduos 

Documentações de comprovação de transporte e 
destinação final dos resíduos devidamente válidos 

Contabilização dos resíduos gerados, por meio do 
inventário anual de resíduos 

Condições de manutenção dos galpões de 
armazenamento de embalagens de agroquímicos  

Elaboração: ARCADIS Tetraplan. 

Responsabilidade pela Execução 

A Unidade Univalem deverá manter equipe, devidamente qualificada, responsável pela 

implementação e manutenção deste programa. 

Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão, no mínimo, 1 

Profissional Sênior com experiência na área ambiental para gestão do programa e auxiliares 

gerais, cuja quantidade será definida, detalhadamente, na próxima etapa do licenciamento 

ambiental da Unidade, na solicitação de Licença de Instalação, para trabalhar na 

manipulação e acondicionamento dos resíduos sólidos. 

Os recursos materiais para a execução do Programa de Gerenciamento de Resíduos deverão 

ser detalhados na próxima etapa do licenciamento da Unidade, na solicitação de Licença de 

Instalação, pois inclui a aquisição de contêineres, caçambas e demais equipamentos 

necessários ao adequado gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes da ampliação do 

empreendimento. 

Cronograma de execução 

As ações já adotadas pelo Grupo COSAN e Unidade Univalem deverão ser mantidas durante 

todo o período de operação do empreendimento, devendo as novas medidas previstas serem 

incorporadas desde o início da expansão das áreas de plantio. O cronograma de execução 

das atividades deverá ser detalhado na próxima etapa do licenciamento ambiental da 

Unidade, na solicitação de Licença de Instalação. 

Resultados Esperados 

Esse programa resultará no controle efetivo dos aspectos ambientais associados à gestão 

integrada dos resíduos sólidos, por meio do efetivo armazenamento temporário de todos os 

resíduos sólidos da usina e sua correta destinação. 

9.5. Programa de Conservação de Recursos Hídricos 

Justificativa 

A Unidade Univalem capta e utiliza recursos hídricos em seu processo produtivo, bem como 

para atendimento dos seus colaboradores e também realiza atividades que podem afetar a 

qualidade das águas como a aplicação de fertilizantes, agroquímicos e vinhaça nos solos, 

geração de efluentes domésticos e industriais e geração de resíduos, inclusive perigosos. 
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Desta forma, este programa justifica-se pela necessidade de se assegurar a disponibilidade e 

qualidade dos recursos hídricos da área de influência do empreendimento, visto que, 

conforme a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal nº 9.433/1997, a água é um 

recurso natural limitado, dotado de valor econômico e é um bem de domínio público. 

De acordo com a Resolução SMA 088 de 19 de dezembro de 2008, que define as diretrizes 

técnicas para o licenciamento de empreendimentos do setor sucroalcooleiro no estado de 

São Paulo e Resolução Conjunta SMA/SAA-006 de 24 de setembro de 2009, que altera o 

Zoneamento Agroambiental para o setor sucroalcooleiro, o volume máximo de água que 

poderá ser consumido pela Unidade Univalem nesta ampliação proposta é de 1m³/t de cana 

processada, pois o empreendimento está localizado em área considerada como “adequada 

com limitações ambientais” dentro do Zoneamento Agroambiental do Estado. 

Atualmente, a Unidade Univalem capta 565,5 m³/h de água para uso industrial no barramento 

do ribeirão do Sapé, no período de safra e 250m³/h no período de entressafra. Além do ponto 

de captação superficial, a Unidade conta também com 01 (um) poço de captação de água 

subterrânea para uso doméstico, onde são captados 3 m³/h. Estas captações são outorgadas 

através da Portaria n° 180 de 31 de Janeiro de 2007, emitida pelo Departamento de Águas e 

Energia Elétrica - DAEE, apresentada no Anexo 5.2-5. 

Objetivos 

Dentro desse enfoque, o Programa busca estabelecer ações no sentido de minimizar o uso 

de água no processamento industrial, bem como melhorar os padrões qualitativos e 

quantitativos dos recursos hídricos nas sub-bacias onde se situa o empreendimento, além de 

atender as legislações vigentes e exigências dos órgãos ambientais. 

Destaca-se que as ações contidas nos Programas de Conservação do Solo e 

Monitoramento de Processos Erosivos e de Recuperação de APPs e de Manejo da 

Vegetação Remanescente, também promovem ações de conservação dos recursos 

hídricos, cabendo ao atual programa as ações para o uso racional e reuso das águas no 

processo industrial da Unidade Univalem. 

Abrangência 

O Programa aplica-se as atividades industriais da Unidade Univalem e agrícolas das áreas 

que abastecem a mesma, atuais e futuras, especificamente ao uso da água nos seus 

processos produtivos. 

Ações Realizadas 

A Unidade Univalem entende que a conservação dos recursos hídricos possui três 

dimensões: conservação, uso racional e reuso de águas servidas (lançamentos) e 

monitoramento da qualidade das águas superficiais. 

A aplicação da fertirrigação, conforme já mencionado, desempenha duplo papel, controlando 

a poluição hídrica que seria causada caso esse material fosse depositado em corpos d’água 

e aumentando produtivamente as áreas irrigadas, demandado menor captação de água. Esta 

aplicação é realizada de acordo com PAV apresentado anualmente à CETESB e respeitando 

a Norma P 4.321. 
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Atualmente já são adotadas na Unidade Univalem ações voltadas à minimização do uso de 

água no processamento industrial, tais como a adoção de circuitos fechados, nos quais a 

água é tratada e recirculada, implicando apenas na necessidade de água para reposição de 

perdas por evaporação e arraste, e pelo aproveitamento máximo das águas condensadas do 

processo, como, por exemplo: 

 Tratamento de água de lavagem de piso da mesa alimentadora de cana-de-açúcar, 

por meio de caixas de decantação de areia e reuso no processo. 

 Recuperação e aproveitamento da água proveniente da lavagem de gases de 

caldeiras para reuso no processo, através de sistema VLC. 

 Utilização das águas de resfriamento dos mancais das moendas e de lavagem dos 

equipamentos na lavoura sem prévio tratamento. 

 Recirculação das águas de resfriamento da destilaria e dos trocadores de calor dos 

turbo-geradores, mancais e moendas, em circuito aberto, através do Barramento 

existente no córrego do Sapé. 

O condensado de vapor de escape, obtido principalmente no pré-evaporador, considerado 

como de boa qualidade, é utilizado para fins mais exigentes, como a alimentação de 

caldeiras. Os condensados vegetais, ou seja, condensados gerados no sistema de 

evaporação do caldo, que na verdade trata-se da água retirada do caldo de cana no processo 

de evaporação e concentração, são suscetíveis à contaminação com arraste de açúcares, 

portanto, são utilizados para fins menos exigentes como, por exemplo, embebição de 

moenda, lavagem de equipamentos e lavagem de pisos.  

A Unidade Univalem também realiza monitoramento dos efluentes e águas superficiais, 

conforme será tratado no Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais adiante. 

Ações Previstas 

As ações visando o uso racional e reuso das águas no processo industrial terão como 

referência principal o limite de captação de até 1 m³/t, conforme determinado pelas 

Resoluções SMA 88/08 e 06/09 supracitadas.  

Com a ampliação da moagem para 3.500.000 t/safra são previstas ainda melhorias no 

gerenciamento dos recursos hídricos e efluentes líquidos, com a instalação dos seguintes 

equipamentos: 

 Fechamento do circuito de resfriamento das águas dos trocadores de calor de turbo-

geradores, mancais e turbinas da moenda, com instalação de Separadores de Água 

e Óleo (SAO); 

 Torres de Resfriamento de água para o resfriamento de trocadores de calor de 

mosto, dornas e condensadores, possibilitando desta forma o fechamento do circuito 

e a diminuição da captação superficial; 

 Torres de Resfriamento de água para operarem em paralelo com os aspersores da 

fábrica, com aproveitamento dos efluentes para reposição do sistema de lavagem da 

cana; 
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 Instalação de estação de tratamento de efluentes sanitários compacta (Mizumo MT 

120). 

 Instalação e manutenção de medidores registradores automáticos para controle de 

vazão nos seus pontos de captação, nas entradas e saídas dos sistemas de 

tratamento de efluentes líquidos industriais, no ponto de lançamento de efluentes 

tratados, atuais e futuros, e na saída do sistema de distribuição de vinhaça. 

Indicadores Ambientais 

Para o acompanhamento do desenvolvimento do Programa de Conservação de Recursos 

Hídricos, será utilizado o seguinte indicador ambiental: registros dos medidores de vazão de água 

captada. 

Responsabilidade pela Execução 

O GRUPO COSAN, como empreendedor, é o responsável pela coordenação e manutenção 

deste programa. 

Recursos necessários 

Os recursos humanos e materiais necessários para a instalação dos equipamentos 

mencionados serão definidos detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental 

da Unidade, na solicitação de Licença de Instalação. 

Cronograma de execução 

Esse programa já implantado na Unidade Univalem será melhorado e ampliado para 

atendimento da nova moagem de 3.500.000 t e tem caráter permanente. O cronograma de 

execução das atividades deverá ser detalhado na próxima etapa do licenciamento ambiental 

da Unidade, na solicitação de Licença de Instalação. 

Resultados Esperados 

Com a adoção do Programa, espera-se reduzir o consumo total de água e geração de 

efluentes, contribuindo para a manutenção e melhoria da disponibilidade e qualidade dos 

recursos hídricos da área de influência da Unidade Univalem.  

9.6. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 
Superficiais 

Justificativas 

A legislação ambiental (Resolução CONAMA N° 001/86) estabelece como responsabilidade 

do empreendedor o acompanhamento sistemático das repercussões ambientais de seus 

projetos, através da inclusão, no conjunto das ações mitigadoras e compensatórias, de um 

programa de monitoramento destinado a registrar a evolução de parâmetros e variáveis-

síntese dos principais processos e impactos (benéficos e adversos) decorrentes da sua 

implantação/ampliação. 
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Desta forma, este programa de Monitoramento justifica-se pela necessidade de verificação de 

possíveis alterações na qualidade das águas superficiais, causadas pelas atividades da 

Unidade Univalem. As informações geradas neste monitoramento serão extremamente úteis 

tanto ao empreendedor quanto aos órgãos ambientais e à sociedade em geral, para que se 

desenvolva, com o decorrer do tempo, melhor capacidade de:  

 Previsão de impactos (pela comparação sistemática das situações previstas no 

Estudo Ambiental com aquelas realmente observadas), confirmando o acerto das 

medidas de mitigação previstas;  

 Especificação das medidas mitigadoras, corrigindo eventuais desvios de rumo ou 

falhas não identificadas nos referidos estudos; e  

 Avaliação de benefícios ambientais e sociais dos projetos.  

O acompanhamento contínuo dos resultados ao longo do tempo se constituirá como 

informação de base para a avaliação do empreendimento, ao longo de sua ampliação e 

operação, visando subsidiar a gestão ambiental e o próprio planejamento do 

empreendimento, bem como prevenir e corrigir problemas emergentes. 

Objetivos 

O monitoramento das águas superficiais visa acompanhar a evolução temporal e espacial da 

qualidade das águas e identificar possíveis efeitos decorrentes da ampliação do 

empreendimento. 

Abrangência 

A área de abrangência deste programa envolve pontos de monitoramento da qualidade das 

águas superficiais à montante e a jusante da Unidade Univalem. 

Ações Realizadas 

Atualmente, é realizado o monitoramento da qualidade das águas superficiais no Ribeirão do 

Sapé, a montante e a jusante da Unidade Univalem; as coletas são realizadas bianualmente, 

por técnicos habilitados, conforme premissas prescritas no "Guia de Coleta e Preservação de 

Amostras de Águas” da CETESB e procedimentos preconizados na Norma NBR 13.895/97 e 

analisadas de acordo com a metodologia preconizada por organismos nacionais e 

internacionais, aceitas pela CETESB.  

Os laboratórios contratados para analisar as amostras são cadastrados junto ao INMETRO – 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, nos parâmetros 

supracitados, segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025/2005, conforme preconiza a 

Resolução SMA 37 de 30/08/2007. 

Ações Previstas 

Deverá ser mantido o monitoramento atualmente realizado no corpo d’água à montante e 

jusante da Unidade Univalem.  
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Os resultados analíticos deverão ser registrados em relatório técnico, contendo observações 

sobre a amostragem e sobre a qualidade das águas superficiais e deverão ser sempre 

devidamente assinados por profissional habilitado, credenciado junto ao conselho 

profissional. 

Indicadores Ambientais 

O grau de eficiência do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 

será analisado de acordo com os resultados quantitativos obtidos nas amostragens bianuais 

realizadas. 

Os parâmetros estudados permitirão a identificação de eventuais lançamentos ou 

vazamentos que comprometam o curso d’água em análise e também a tomada de decisão 

para correção a essas falhas. 

Responsável pela execução 

O GRUPO COSAN, como empreendedor, é o responsável pela coordenação e manutenção 

deste programa. 

Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação; deverão compor a equipe técnica responsável pela execução deste 

programa, no mínimo, 1 Profissional Sênior devidamente habilitado e experiente, responsável 

pelas análises das amostras e 2 auxiliares de campo para coleta das amostras de água em 

campo. 

Os recursos materiais necessários à execução do Programa de Monitoramento da Qualidade 

das Águas Superficiais serão detalhados na próxima etapa do licenciamento ambiental da 

Unidade, na solicitação de Licença de Instalação; a equipe técnica deverá possuir ao menos 

um veículo 4X4 para a execução dos trabalhos de campo, 1 GPS, 1 máquina fotográfica e 

todo equipamento necessário para coleta das amostras e análise em campo, quando convier. 

Cronograma de execução 

As ações previstas já são realizadas na Unidade Univalem e serão permanentes durante toda 

ampliação e operação do empreendimento, podendo sofrer melhorias ou ampliações ao 

longo do tempo. Atualmente as amostragens são realizadas semestralmente, sendo uma no 

período da seca e outra no período chuvoso. 

Resultados Esperados 

Com a implantação do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 

espera-se o diagnóstico e monitoramento de possíveis alterações nos padrões de qualidade 

da água dos corpos d’água situados no entorno da Unidade, em tempo de se tomar 

providências para suspender as suas causas, evitando, assim, a ocorrência de impactos 

negativos. 
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9.7. Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo 

Justificativas 

O Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo justifica-se pela necessidade de 

verificação de possíveis alterações na qualidade dos solos, causadas pelas atividades da 

Unidade Univalem. As informações geradas neste monitoramento são extremamente úteis 

tanto ao empreendedor quanto aos órgãos ambientais e à sociedade em geral, para que se 

desenvolva, com o decorrer do tempo, melhor capacidade de previsão de impactos, 

especificação das medidas mitigadoras, corrigindo eventuais desvios de rumo ou falhas não 

identificadas nos referidos estudos e avaliação de benefícios ambientais e sociais dos 

projetos.  

O acompanhamento contínuo dos resultados ao longo do tempo se constituirá como 

informação de base para a avaliação do empreendimento, ao longo de sua ampliação e 

operação, visando subsidiar a gestão ambiental e o próprio planejamento do 

empreendimento, bem como prevenir e corrigir problemas emergentes. 

Objetivos 

O Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo tem como objetivo detectar eventuais 

alterações físico-químicas no solo, em virtude da aplicação de fertilizantes químicos ou 

orgânicos, como a vinhaça e demais resíduos sólidos industriais (torta de filtro, cinzas da 

caldeira e areia da lavagem da cana). 

Abrangência 

O monitoramento deverá ser realizado nas áreas atuais e de expansão de cultivo de cana-de-

açúcar para abastecimento da Unidade Univalem, nas áreas próprias e arrendadas do Grupo 

COSAN. 

Ações Realizadas 

Atualmente a Unidade Univalem já realiza amostragens das qualidades dos solos das áreas 

onde há aplicação de vinhaça, conforme determinado na Norma CETESB P 4.231. 

As amostras são realizadas de forma compostas, constituídas de quatro sub-amostras, 

coletadas em gleba homogênea de, no máximo, 100 ha. As amostras são coletadas por 

trados manuais, de maneira contínua, até uma profundidade de 80 cm, conforme detalhado 

no item 7.1.1 da Norma Técnica P 4.231. 

Todos os pontos de amostragem são georreferenciados e apresentados nos mapas de 

aplicação de vinhaça constantes nos PAVs, que são apresentados anualmente à CETESB e 

assinados por profissionais devidamente habilitados. 

Os parâmetros analisados nas amostragens de solo são: 

 Al – alumínio trocável; 

 Ca – cálcio; 
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 Mg – magnésio; 

 Na – sódio; 

 SO4– sulfato; 

 Hidrogênio dissociável; 

 K – potássio; 

 Matéria orgânica; 

 CTC – capacidade de troca catiônica; 

 pH – potencial hidrogeniônico e 

 V% - saturação de bases. 

Os resultados analíticos são comparados com os valores orientadores estabelecidos pela 

Decisão de Diretoria da CETESB n° 195-2005-E, de 23/11/2005. Nos casos em que a 

concentração máxima de potássio no solo excede 5% da Capacidade de Troca Catiônica – 

CTC, a aplicação de vinhaça fica restrita à reposição desse nutriente em função da extração 

média pela cultura, que é de 185kg de K2O por hectare por corte. 

Havendo detecção de alterações prejudiciais ao solo agrícola, a aplicação de vinhaça é 

suspensa imediatamente. 

Nos casos em que houver necessidade de expansão na área de aplicação de vinhaça, o PAV 

será atualizado e reapresentado à CETESB. 

Ações Previstas 

As ações previstas incluem a manutenção dos monitoramentos da qualidade do solo 

atualmente realizados pela Unidade Univalem. 

Os resultados analíticos serão registrados em relatórios técnicos, contendo observações 

sobre as amostragens e sobre as qualidades dos solos, que serão enviados, periodicamente, 

à CETESB.  

Os laudos analíticos acompanharão o relatório, sendo devidamente assinados por 

profissional habilitado, devidamente credenciado junto ao conselho profissional. 

Indicadores Ambientais 

O grau de eficiência do Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo será analisado de 

acordo com os resultados quantitativos obtidos nas amostragens realizadas. 

Os parâmetros estudados permitirão a identificação de eventuais alterações na qualidade do 

solo e também a tomada de decisão para correção a essas falhas. 

Responsável pela execução 

O GRUPO COSAN, como empreendedor, é o responsável pela coordenação e manutenção 

deste programa. 
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Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação; deverão compor a equipe técnica responsável pela execução deste 

programa, no mínimo, 1 Profissional Sênior devidamente habilitado e experiente, responsável 

pelas análises das amostras e 2 auxiliares de campo para coleta das amostras de solo em 

campo. 

Os recursos materiais necessários à execução do Programa de Monitoramento da Qualidade 

das Águas Superficiais serão detalhados na próxima etapa do licenciamento ambiental da 

Unidade, na solicitação de Licença de Instalação; a equipe técnica deverá possuir ao menos 

um veículo 4X4 para a execução dos trabalhos de campo, 1 GPS, 1 máquina fotográfica e 

todo equipamento necessário para coleta das amostras de solo. 

Cronograma de execução 

As ações previstas já são realizadas na Unidade Univalem e serão permanentes durante toda 

ampliação e operação do empreendimento, podendo sofrer melhorias ou ampliações ao 

longo do tempo. Atualmente as amostragens são realizadas anualmente. 

Resultados Esperados 

Com a implantação desse programa, espera-se o monitoramento de possíveis alterações nos 

padrões de qualidade do solo, em tempo de se tomar providências para suspender ou 

adequar a aplicação de fertilizantes, mitigando, assim, os impactos negativos. 

9.8. Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação 
Remanescente 

Justificativa 

Este programa se justifica: 

 pela baixa cobertura florestal remanescente diagnosticada para AID da Univalem e 

isolamento dos fragmentos existentes, em especial as matas ciliares (apenas 3,7%);  

 pelas exigências legais vigentes de manutenção de APPs;  

 pelo importante papel desenvolvido pela vegetação nativa na manutenção e 

conservação dos recursos hídricos, da fauna e estabilidade de terrenos; e  

 pelo fato da Unidade Univalem ser signatária do Protocolo Agroambiental do Setor 

Sucroalcooleiro, mostrando assim, seu compromisso ambiental com a sociedade 

regional. 

Objetivos 

Os objetivos deste Programa envolvem a proteção e recuperação ambiental das Áreas de 

Preservação Permanente - APPs das propriedades agrícolas do Grupo COSAN que 

abastecem a Unidade Univalem, visando redução, mitigação e compensação dos impactos 
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gerados pela ampliação das áreas de plantio de cana-de-açúcar e adequação ambiental legal 

das propriedades, assim com incremento da cobertura vegetal nativa da AID. 

Abrangência 

As APPs e os fragmentos vegetais remanescentes nativos das propriedades agrícolas 
próprias e de ampliação da Unidade Univalem na AID, podendo-se estender para as áreas 
arrendadas e de fornecedores. 

Ações Previstas 

O programa deverá contemplar minimamente as seguintes etapas e ações, seguindo as 

diretrizes da Resolução SMA 8/2008, que fixa a orientação para o reflorestamento 

heterogêneo de áreas degradadas no estado de São Paulo: 

 Delimitação, mapeamento, seleção e quantificação das áreas a serem recuperadas, 

priorizando-se áreas degradadas no caso de APPs; 

 Escolha das estratégias de recuperação a serem utilizadas para cada APP, 

considerando os usos do solo local e do entorno, potencial de regeneração natural, 

fitofisionomia existentes, proximidade com fragmentos florestais, condições físico-

químicas fertilidade e umidade dos solos, declividade de terrenos e possibilidade de 

mecanização, grau de praguejamento por espécies competidoras e invasoras, dentre 

outros. 

 Planejamento das ações e etapas necessárias para cada estratégia de recuperação 

escolhida (exemplo: plantio de mudas em área total, enriquecimento, regeneração 

natural, semeadura, implantação de poleiros), bem como definição de um 

cronograma executivo das ações por propriedade; 

 Retirada de fatores de degradação ambiental das áreas, tais como presença de 

animais (gado, ovinos), fogo. 

 Implantação de cercas e aceiros das áreas alvo de recuperação para evitar 

reincidência de fatores de degradação, caso necessário; 

 Capacitação de mão de obra para implantar as ações de recuperação planejadas; 

 Combate a espécies de plantas invasoras e competidoras nas áreas, bem como 

formigas cortadeiras ou outro que possa dificultar a recuperação das áreas; 

 Coleta e análise da fertilidade dos solos nas áreas de intervenção; 

 Escolha e aquisição de mudas/sementes florestais nativas de espécies ocorrentes na 

região em viveiros, além de outros insumos necessários para desenvolver cada 

estratégia adotada, em especial adubos e fertilizantes em casas agrícolas; 

 Preparo de solo e adoção de medidas de prevenção de processos erosivos nos 

terrenos (exemplo: curvas de nível, bacias de contenção) em períodos de estiagem, 

previamente à execução da estratégia de recuperação; 

 Execução das etapas de intervenção inerente de cada estratégia escolhida. Em 

plantio de mudas em área total, por exemplo, deve-se prever a realização dos 

plantios em meses chuvosos (setembro à março), fazer a localização, abertura e 
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coroamento de covas, bem como incorporação de adubos, plantio de mudas e 

recobrimento de coroas com material vegetal capinado. 

 Execução de atividades de manutenção das áreas ou mudas plantadas por pelo 

menos 2 anos, tais como replantios, capinas rotineiras de plantas invasoras, combate 

a formigas cortadeiras, irrigação de mudas e adubações de cobertura, de 2 a 3 vezes 

ao ano, visando o sucesso do processo de recuperação e auto suficiência da área. 

 Definição e adoção de ações para fomentar a proteção e recuperação de APPs em 

áreas arrendadas, de terceiros e fornecedores de cana. 

 Adoção de ações para manejar e conservar os fragmentos vegetais nativos 

remanescentes em áreas próprias. 

 Definição e adoção de ações para manejar e conservar os fragmentos vegetais 

nativos remanescentes em áreas arrendadas e de fornecedores de cana-de-açúcar. 

Indicadores Ambientais 

O grau de eficiência do Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação 

Remanescente será analisado com a verificação das etapas cumpridas necessárias para 

cada estratégia de recuperação escolhida, após definição das ações e de cronograma 

executivo de cada propriedade. 

Responsável pela execução 

O GRUPO COSAN, como empreendedor, é o responsável pela coordenação, implantação e 

manutenção deste programa. 

Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação; deverão compor a equipe técnica responsável pela execução deste 

programa, no mínimo, 1 Engenheiro Agrônomo ou Florestal Sênior para acompanhamento 

das ações implementadas e 2 auxiliares de campo para recuperação das áreas. 

Os recursos materiais necessários à execução do programa serão detalhados na próxima 

etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de Licença de Instalação; a 

equipe técnica deverá possuir ao menos um veículo 4X4 para a execução dos plantios, 1 

GPS, 1 máquina fotográfica e todo equipamento de campo necessário para as atividades a 

serem executadas. 

Cronograma de execução 

Esse programa será detalhado para obtenção de Licença Ambiental de Instalação - LI e 

implantado concomitantemente à implantação das novas áreas agrícolas de cana e à fase de 

operação da produção, sendo de caráter permanente.  

Resultados Esperados 

Implantação de diferentes estratégias para proteção e recuperação ambiental das APPs de 

todas as áreas de plantio voltadas ao abastecimento da Unidade Univalem, tornando-as 
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assim ambientalmente adequadas e legalmente regularizadas. Espera-se ainda um 

incremento da cobertura vegetal nativa da AID do empreendimento. 

9.9. Programa de Apoio à Regularização Ambiental das áreas de 
RFO (Reserva Legal) 

Justificativa 

A Reserva Legal, conforme Medida Provisória 2.166-67 é “a área localizada no interior de 

uma propriedade ou posse rural, que não seja a de preservação permanente, onde não é 

permitido o corte raso, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e 

reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 

proteção de fauna e flora nativas”. 

As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de 

preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada 

ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, 

a título de reserva legal, no mínimo, (20%) vinte por cento da vegetação nativa localizada no 

Estado de São Paulo. 

O Decreto Federal nº 7.029/2009 determina que o proprietário que não tiver sua Reserva 

Legal averbada até 11 de junho de 2011, que ficará sujeito às penalidades de lei.  

As Áreas de Preservação Permanente não fazem parte da área de Reserva Legal, conforme 

Medida Provisória 2.166-67 e os proprietários rurais devem declará-las separadamente e 

delas cuidar de acordo com a legislação vigente. Porém, será admitido, pelo órgão ambiental 

competente, o cômputo das áreas relativas à vegetação nativa existente em Área de 

Preservação Permanente no cálculo de percentual de Reserva Legal, desde que não 

implique em conversão (desmatamento ou supressão de vegetação nativa) de novas áreas 

para o uso alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente e Reserva Legal exceder: 

 80% do imóvel rural localizado na Amazônia Legal; 

 50% do imóvel rural localizado nas demais regiões do país; e 

 25% da pequena propriedade. 

Para fins de aplicação do Código Florestal a pequena propriedade é aquela que apresenta: 

 Menos de 150 hectares se localizada nos Estados do Acre, Pará, Amazona, Roraima, 

Rondônia, Amapá, Mato Grosso e nas regiões situadas ao norte do paralelo 13º S dos 

Estados de Tocantins e Goiás, ao Oeste do meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão 

ou no Pantanal Mato-Grossense ou no Sul Mato-Grossense. 

 Menos de 50 hectares no polígono das secas ou a leste do meridiano de 44º W, do 

Estado do Maranhão; e 

 Menos de 30 hectares em qualquer outra região do País. 

A fim de regulamentar as áreas de Reserva Legal das propriedades rurais, foi criada a 

Resolução SMA 39, de 19 de maio de 2010, que define procedimentos específicos para 

instituição, compensação ou recomposição de reserva florestal, para fins de licenciamento 

ambiental. 
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Seu artigo 1º especifica que os empreendimentos sujeitos à obtenção de Licença de 

Operação, quando localizados em imóveis rurais, deverão obedecer às determinações legais 

quanto à constituição de Reserva Legal, previstas na Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965. 

O artigo 2º dessa legislação preconiza que, caso não seja possível averbar a Reserva Legal 

deverá ser assinado, para a obtenção da Licença de Operação, o Termo de Compromisso de 

Instituição de Recomposição ou de Compensação de Reserva Legal - TCIRC com prazo não 

superior a 02 (dois) anos para apresentação e aprovação da proposta de instituição da 

Reserva Legal referente ao imóvel rural objeto da implantação do sítio produtivo. 

Caso o empreendedor que solicita o licenciamento não seja o proprietário da área, deverá ser 

exigido, do proprietário a regularização da propriedade com relação à exigência da reserva 

legal. Caso o proprietário se recuse a adotar os procedimentos para efetivar a averbação da 

reserva legal, o empreendedor deverá “notificar o órgão licenciador desta situação, no 

momento da renovação da Licença de Operação”, que “adotará as providências, autuando o 

proprietário pelo não cumprimento da exigência legal da constituição da reserva legal”. 

Este programa justifica-se: 

 pela baixa cobertura florestal remanescente diagnosticada para AID da Univalem e 

isolamento dos fragmentos existentes; 

 pelas exigências legais vigentes de averbação das Reservas Legais;  

 pelo importante papel desenvolvido pela vegetação nativa na manutenção e 

conservação dos recursos hídricos, da fauna e estabilidade de terrenos; e  

 pelo fato da Unidade Univalem ser signatária do Protocolo Agroambiental do Setor 

Sucroalcooleiro, mostrando assim, seu compromisso ambiental com a sociedade 

regional. 

Objetivos 

Este Programa de apoio à Regularização Ambiental das áreas de Reserva Florestal 

Obrigatória visa:  

 Instituir, compensar ou recompor a reserva florestal prevista na Lei Federal n° 

4.771/65, que instituiu o Código Florestal; 

 Estabelecer procedimentos específicos para instituição, compensação ou 

recomposição da reserva florestal obrigatória em propriedades rurais com plantio de 

cana-de-açúcar, que abastecem a Unidade Univalem; 

 Determinar os procedimentos e os prazos para atendimento da exigência da 

instituição, compensação ou recomposição da reserva florestal. 

Abrangência 

O Programa de apoio à Regularização Ambiental das áreas de Reserva Florestal Obrigatória 

abrange as propriedades onde ocorrem os plantios de cana-de-açúcar que abastecem a 

Unidade Univalem, sejam elas próprias ou arrendadas. Nestas, serão delimitados e avaliados 

os fragmentos florestais remanescentes e as áreas destinadas para averbação da Reserva 

Legal. 
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Ações realizadas 

A Unidade Univalem, atendendo à legislação vigente, firmou Termo de Compromisso de 

Instituição e Recomposição de Reserva Legal junto à CETESB, conforme TCIRC-RL nº 

39.902/2010 apresentado no Anexo 5.1-3, que prevê a recuperação de 7,128 ha, equivalente 

a 20% da área da propriedade em que a Usina está inserida, com prazo de cumprimento do 

termo previsto para maio de 2012. 

Ações Previstas 

O programa deverá contemplar as seguintes etapas e ações: 

 Execução de palestras de conscientização sobre a importância da averbação da 

Reserva legal para os proprietários das áreas arrendadas e de fornecedores: a 

Unidade Univalem irá promover para os proprietários das áreas arrendadas e 

fornecedores de cana-de-açúcar, palestras a fim de conscientizá-los da importância 

ambiental e legal da averbação da Reserva Florestal Obrigatória. 

 Auxílio aos proprietários na averbação da Reserva Legal: após conscientização, a 

Unidade Univalem deverá fomentar tal averbação, auxiliando os proprietários por 

meio da divulgação das informações necessárias para o ato da averbação da 

Reserva Legal, de acordo com a legislação vigente. 

 Apresentação de relatório de atividades: a Unidade Univalem apresentará, 

anualmente, à Agência Ambiental da CETESB, um relatório contemplando as 

atividades de fomento à averbação da Reservas Legais de suas propriedades 

arrendadas e de fornecedores.  

Indicadores Ambientais 

Para o acompanhamento do desenvolvimento do Programa de apoio à Regularização 

Ambiental das áreas de Reserva Florestal Obrigatória, serão utilizados alguns indicadores, 

que permitem, em tempo, a identificação de eventuais falhas que possam comprometer os 

objetivos e suas devidas correções e/ou complementações. 

Indicadores  Componentes 

Nível de conscientização e comprometimento 

dos arrendatários 

Número de adesões e/ou comprometimento 

dos parceiros proprietários e fornecedores. 

Grau de eficiência da implementação do 

Programa de apoio à Regularização 

Ambiental das áreas de Reserva Florestal 

Obrigatória 

Número de propriedades contratadas pela 

Unidade Univalem com Reserva Legal 

devidamente averbada 

Número de fornecedores de cana-de-açúcar para a 

Unidade Univalem com propriedades possuindo 

suas Reservas Legais devidamente averbadas 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan. 
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Responsável pela execução 

O GRUPO COSAN, como empreendedor, é o responsável pela coordenação e implantação 

deste programa. 

Recursos necessários 

Este programa deverá ser executado, no mínimo, por 1 Profissional Sênior, com facilidade de 

comunicação e com conhecimento das legislações ambientais específicas sobre Reserva 

Florestal Obrigatória. 

Os recursos materiais necessários à execução do programa serão detalhados na próxima 

etapa do licenciamento ambiental da Unidade. 

Cronograma de execução 

Esse programa será detalhado para obtenção de LI e implantado concomitantemente à 

implantação das novas áreas agrícolas de cana e à fase de operação da produção.  

Resultados Esperados 

Conscientização dos proprietários das áreas arrendadas e de fornecedores sobre a 

importância da averbação da Reserva legal, incrementando a cobertura vegetal nativa da AID 

do empreendimento. 

9.10. Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos 

Justificativa 

Este Programa está previsto visando atender, em especial, a resolução SMA 88 de 2008, que 

determina em seu artigo 5º, a necessidade de promover a formação de corredores ecológicos 

nos limites da AID para o licenciamento da expansão de empreendimentos do setor 

sucroalcooleiro, que possuam áreas agrícolas localizadas em áreas Adequadas com 

Restrições Ambientais, conforme determinado pela Resolução SMA 006 de 2009, que altera 

o zoneamento agroambiental do estado para o setor.  

O Programa torna-se ainda mais relevante dada à pequena cobertura vegetal nativa existente 

na AID e o elevado grau de isolamento e fragmentação florestal. A formação de corredores 

incrementará a conectividade entre fragmentos remanescentes e possibilitará o aumento da 

diversidade biológica dos mesmos e a ocorrência de trocas gênicas de fauna e flora entre 

eles, podendo assim assegurar sua auto-sustentabilidade na paisagem.  

Finalmente, considerando a grande extensão de terras que serão ocupadas por cultura de 

cana para abastecimento da Unidade Univalem (cerca de 25% da AID), a implantação de 

corredores ecológicos pelo empreendedor torna-se uma forma de reduzir e mitigar os 

impactos gerados pela expansão de suas áreas agrícolas, bem como uma boa oportunidade 

para promover a melhoria da qualidade ambiental de suas propriedades e áreas do entorno. 
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Objetivos 

Os objetivos deste programa envolvem a ampliação da conectividade entre fragmentos 

florestais isolados na paisagem através da implantação de faixas de vegetação nativa nas 

propriedades da Unidade Univalem que exerçam o papel de corredores ecológicos, 

proporcionando assim, maior incremento de biodiversidade, mobilidade à fauna e troca 

gênica de fauna e flora. 

Abrangência 

Todas as propriedades agrícolas próprias e de ampliação da Unidade Univalem na AID, 

podendo-se estender para as áreas atuais e arrendadas. 

Ações Previstas 

O programa deverá contemplar minimamente as diretrizes das Resoluções SMA 88/08, e os 

mapeamentos nela citados como o de “Prioridade para incremento da Biodiversidade” e 

“Unidades de Conservação de Proteção Integral” e SMA 8/2008, que fixa a orientação para o 

reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas no estado de São Paulo. 

As áreas alvo para formação de corredores deverão estar localizadas fora de APPs e sua 

escolha deverá valorizar o estabelecimento de conexão entre fragmentos de maior relevância 

(em geral maiores e mais preservados), em especial aqueles isolados e localizados em 

APPs. Para tanto, as informações contidas no EIA, a análise de produtos cartográficos e 

imagens de satélite e os mapeamentos supracitados são fundamentais para a definição e 

localização destes corredores. 

Após a definição das áreas, deverão ser seguidas as mesmas ações previstas no Programa 

de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente, considerando-se a 

definição das estratégias e técnicas para recuperação florestal e etapas silviculturais mínimas 

para formação das florestas com sucesso (eliminação permanente de fatores de degradação, 

erradicação de ervas daninhas e plantas invasoras, preparo do solo, abertura de covas, 

adubação, aquisição e plantio de mudas/sementes florestais nativas e atividades de 

manutenção das áreas por pelo menos 2 anos, conforme prevê a legislação vigente). 

Indicadores Ambientais 

O grau de eficiência do Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos será 

analisado com a verificação das atividades cumpridas em cada etapa de implantação dos 

corredores ecológicos, após definição das ações e do cronograma executivo. 

Responsável pela execução 

O GRUPO COSAN, como empreendedor, é o responsável pela coordenação, implantação e 

manutenção deste programa. 

Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 
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Licença de Instalação; deverão compor a equipe técnica responsável pela execução deste 

programa, no mínimo, 1 Engenheiro Agrônomo ou Florestal Sênior para acompanhamento 

das ações implementadas e 2 auxiliares de campo para revegetação das áreas. 

Os recursos materiais necessários à execução do programa serão detalhados na próxima 

etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de Licença de Instalação; a 

equipe técnica deverá possuir ao menos um veículo 4X4 para a execução dos plantios, 1 

GPS, 1 máquina fotográfica e todo equipamento de campo necessário para as atividades a 

serem executadas. 

Cronograma de execução 

Esse programa será detalhado para obtenção de Licença Ambiental de Instalação - LI e 

implantado concomitantemente à implantação das novas áreas agrícolas de cana e à fase de 

operação da produção.  

Resultados Esperados 

Formação de corredores ecológicos em áreas próprias da Univalem, localizadas em zonas 

identificadas como prioritárias para incremento da biodiversidade conforme o zoneamento 

agroambiental, permitindo o incremento de conectividade entre fragmentos florestais 

remanescentes, do fluxo gênico de fauna e flora, e da diversidade biológica da região. 

9.11. Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna 

Justificativa 

Este Programa visa atender a resolução SMA 88 de 2008, que determina em seu artigo 5º a 

necessidade de elaborar e implantar um plano de monitoramento de fauna silvestre na AID, 

para o licenciamento da expansão de usinas de cana que possuam áreas agrícolas 

localizadas em áreas Adequadas com Restrições Ambientais, conforme determinado pela 

Resolução SMA 006 de 2009, que altera o zoneamento agroambiental do estado para o 

setor. 

O programa também se torna necessário, dada a pequena cobertura vegetal nativa 

remanescente na AID e o elevado grau de isolamento dos fragmentos florestais, o que 

representa uma ameaça à fauna local pela pequena e dispersa área de sobrevivência e 

reprodução. A ampliação e/ou manutenção de áreas de cana pelo Grupo COSAN amplia o 

problema para fauna uma vez que esta matriz pode impedir o deslocamento dos animais 

entre áreas naturais além de expô-los a maiores riscos de caça predatória e acidentes com 

veículos e máquinas. 

A demanda por este programa é ainda intensificada, uma vez que o levantamento de campo 

evidenciou considerável riqueza de espécies para os diferentes grupos na AID, além da 

existência de espécies ameaçadas de extinção para avifauna e herpetofauna. Desta maneira, 

ações de monitoramento e de preservação destas populações são fundamentais para auxiliar 

na sua conservação. 
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Objetivos 

O programa tem como objetivos: 

 Ampliar o conhecimento da fauna silvestre existente, com ênfase nas espécies 

ameaçadas de extinção identificadas nos levantamentos de campo e outras que 

venham a ser identificadas no local;  

 Implantar medidas de redução da caça e pesca predatória; 

 Monitorar eventuais alterações de riqueza e composição da fauna existente na AID 

por consequência da ampliação do empreendimento.  

Abrangência 

Toda a AID do empreendimento, dando prioridade por pontos de amostragem sistemática em 

locais que possam sofrer ou não interferência pela ampliação das áreas agrícolas voltadas ao 

abastecimento da Unidade Univalem.  

Ações Realizadas 

Foi realizada uma campanha de campo para levantamento de dados primários para o 

diagnóstico deste EIA, por um período de 5 dias, para mastofauna, avifauna, herpetofauna e 

ictiofauna, nas áreas mais relevantes para cada grupo na AID.  

Ações Previstas 

Para o desenvolvimento de ações de monitoramento e conservação da fauna da AID deverão 

ser obedecidas minimamente as seguintes ações: 

 Definição de um programa de campanhas de amostragem de fauna de maneira 

sistemática em fisionomias da AID, específicas para cada grupo, que considerem: 

pontos amostrais próximos às áreas de ampliação de áreas agrícolas voltadas ao 

abastecimento da Unidade Univalem e distantes (controle); campanhas antes e 

depois da ampliação; sazonalidade de amostragem; escolha de espécies 

chave/indicadoras com marcação e anilhamento de espécies ameaçadas, 

metodologia e técnicas de coleta de baixo impacto e adequadas para obtenção de 

dados representativos e passíveis de análise. 

 Coibição de atividades de caça e pesca predatória nas áreas de plantio e reservas 

florestais das propriedades próprias, arrendadas e de fornecedores do Grupo COSAN 

para abastecimento da Unidade Univalem. 

 Criação de material informativo (placas de sinalização, folders, panfletos) sobre 

ecologia com ênfase em etologia - comportamento social e individual dos animais - 

das principais espécies encontradas na região, como forma de proporcionar ampla 

divulgação sobre o comportamento da fauna e consequentemente a educação de 

funcionários e população do entorno com fins de preservação, e redução de 

acidentes com a fauna conforme previsto no Programa de Comunicação e 

Participação Social. 
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 Implementação do Programa de Recuperação das APP’s e Programa de 

Estabelecimento de Corredores Ecológicos, contribuindo para o incremento de 

habitats naturais e fluxo gênico dos grupos de fauna. 

 Treinamento, orientação e conscientização de todos os trabalhadores agrícolas 

abordando questões como a necessidade de respeitar áreas legalmente protegidas 

(Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais), orientação sobre a 

recuperação da vegetação natural dessas áreas, incluindo o plantio e manejo de 

mudas nativas e a importância da fauna local. 

 Treinamento, orientação e conscientização de todos os trabalhadores agrícolas em 

relação aos cuidados com a fauna local, considerando a caça de animais para 

alimentação e a matança de animais nocivos, como as serpentes, que devem, ao 

invés de serem mortas, alocadas para áreas de mata, com os devidos cuidados. 

 Treinamento, orientação e conscientização da população regional, por meio de 

palestras proferidas nas escolas e distribuição de material informativo de cunho 

educativo, abordando o respeito às Áreas de Preservação Permanente e Reservas 

Legais, orientando sobre a conservação da vegetação natural dessas áreas e a 

importância da fauna local e visando à contenção da prática da caça ilegal e da 

captura de animais silvestres. 

 Apresentação de palestras inseridas nas integrações de novos funcionários e no 

programa de visitas, abordando a importância da preservação da fauna e flora e 

noções gerais acerca dos ambientes afetados pelo empreendimento. 

 Treinamento, orientação e conscientização dos operadores de máquinas para que 

transitem com os veículos e maquinários em baixa velocidade em estradas 

pavimentadas e não pavimentadas, a fim de evitar atropelamento e afugentamento 

da fauna, além da formação de nuvens de poeira. 

 

Indicadores Ambientais 

Para o acompanhamento do desenvolvimento do Programa de Conservação e 

Monitoramento da Fauna, serão utilizados alguns indicadores, que permitem a identificação 

de eventuais falhas que possam comprometer seus objetivos e a tomada das devidas 

correções e/ou complementações, conforme a seguir: 

 Riqueza, composição, frequência e abundância de espécies de cada grupo de fauna 

encontradas na área do empreendimento. 

 Registro de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. 

 Registro de espécies de alto valor cinegético. 

 Registro das espécies atropeladas. 

Responsável pela execução 

O GRUPO COSAN, como empreendedor, é o responsável pela implantação, coordenação e 

manutenção deste programa. 
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Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação; deverão compor a equipe técnica responsável pela execução deste 

programa, no mínimo, 1 Coordenador Sênior especialista em estudos de fauna; 1 Analista 

nível médio especialista em mastofauna; 1 Analista nível médio especialista em avifauna; 1 

Analista nível médio especialista em herpetofauna; 1 Analista nível médio especialista em 

ictiofauna; 2 auxiliares de campo. 

Os recursos materiais necessários à execução do programa serão detalhados na próxima 

etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de Licença de Instalação; a 

equipe técnica deverá possuir ao menos 1 veículo 4X4 e 1 veículo de passeio para a 

execução dos trabalhos de campo, 1 GPS, 1 máquina fotográfica e todo equipamento de 

campo necessário para as análises e coletas das espécimes de fauna encontradas em 

campo. 

Cronograma de execução 

Esse programa será detalhado para obtenção de Licença Ambiental de Instalação - LI e 

implantado concomitantemente à implantação das novas áreas agrícolas de cana e à fase de 

operação da produção.  

Resultados Esperados 

Ampliação do conhecimento da fauna local e regional, monitoramento de eventuais 

alterações nas comunidades de fauna da AID, redução de caça e pesca predatória e de 

acidentes com animais e ampliação de habitats nativos para fauna. 

9.12. Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal 

Justificativa 

Em decorrência da expansão da produção de cana-de-açúcar da Unidade Univalem, alguns 

fatores socioeconômicos dos municípios de Guararapes, Rubiácea, Bento de Abreu, Valparaíso, 

Lavínia e Flórida Paulista poderão ser alterados devido ao possível aumento da população em 

busca das novas oportunidades de trabalho; este fato pode levar a uma pressão sobre os 

bens e serviços públicos ligados ao saneamento, à saúde e à educação.  

Nesse sentido, deve ser considerada, nestes municípios, a contribuição da Unidade Univalem 

para melhorar seus padrões de atendimento. 

Objetivos 

Os objetivos gerais do Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal são: 

 Promover, em parceria com as Prefeituras dos municípios da AID, ações de melhoria e 

ampliação dos equipamentos de saneamento, saúde e educação, minimizando a 

eventual pressão sobre os mesmos, ocasionada devido ao aumento populacional gerado 

pela expansão da produção da Unidade Univalem.  
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 Assegurar que a população dos municípios da AID compartilhem dos benefícios do 

Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal implantado devido à ampliação da 

produção e das áreas de plantio da Unidade Univalem. 

 Fomentar ações para contribuir com melhorias na infraestrutura de saúde dos municípios 

da AID. 

 Atenuar a sobrecarga nos equipamentos educacionais, melhorando o acesso e a 

qualidade de ensino à população local. 

 Atenuar a sobrecarga nos equipamentos de saneamento básico, fomentando atividades 

voltadas à melhoria e ampliação destes equipamentos. 

Abrangência 

O público diretamente afetado pela implantação do Programa de Reforço da Infraestrutura 

Municipal é a população dos municípios diretamente afetados pelos plantios e atividades da 

Unidade Univalem. 

Ações Previstas 

As ações previstas para o Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal envolvem 

atividades específicas para cada segmento, conforme a seguir. 

 Realização de reuniões com os gestores municipais para entender as necessidades, nas 

áreas da saúde, educação e na infraestrutura de saneamento básico de cada município; 

 A partir das necessidades apontadas, em parceria com os municípios, propor e firmar um 

conjunto de ações que visem o respeito à população, a conservação do meio ambiente e 

o fortalecimento das infraestruturas de saúde, educação e saneamento básico; 

 Apoio e fomento na implantação de ações (conjuntas com o poder público) para 

ampliação e melhoria das unidades de saúde e das escolas existentes (ex. mobílias, 

equipamentos audiovisuais e sala de informática) ampliando a capacidade e/ou qualidade 

de atendimento oferecido; 

 Promoção de palestras e eventos de educação em saneamento básico e ambiental, junto 

a alunos de escolas municipais e estaduais; 

 Elaboração e distribuição de material educativo sobre saneamento básico e ambiental e 

coleta seletiva para crianças de escolas públicas e privadas; 

Indicadores Ambientais 

Para o acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento do Plano de Reforço da 

Infraestrutura Municipal, serão utilizados alguns indicadores, que permitem a identificação de 

eventuais falhas que possam comprometer seus objetivos e suas devidas correções e/ou 

complementações. 

Indicadores  Componentes 

Grau de eficiência do Plano de 
Reforço da Infraestrutura Municipal - 
saúde 

Número de equipamentos implantados que causaram 
melhorias nos atendimentos públicos em saúde 
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Grau de eficiência do Plano de 
Reforço da Infraestrutura Municipal - 
educação 

Número de equipamentos implantados que causaram 
melhorias nas escolas existentes e aumentaram a 
qualidade do sistema educacional municipal 

Grau de participação da população 
Número de estudantes e pessoas participantes em 
encontros e eventos oferecidos. 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan. 

Responsável pela execução 

O GRUPO COSAN, como empreendedor, é o responsável pela implantação, coordenação e 

manutenção deste programa. 

Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação; deverá compor a equipe técnica responsável pela execução deste 

programa, no mínimo, 1 representante do empreendedor, com poder de decisão, para 

realizar as reuniões com os gestores dos órgãos municipais. 

As palestras e eventos e os recursos materiais referentes às ações educativas deverão ser 

realizados em parceria com a equipe técnica que compõe o Programa de Comunicação e 

Participação Social. 

Os recursos materiais necessários à execução do programa serão detalhados na próxima 

etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de Licença de Instalação. 

Cronograma de execução 

As ações indicadas neste Programa serão desenvolvidas desde o início da fase de 

ampliação, sendo mantidas durante o período de operação da unidade, por tempo 

determinado, detalhado no processo de obtenção de Licença Ambiental de Instalação – LI do 

empreendimento. 

Resultados Esperados 

Minimização da pressão sobre os bens e serviços públicos ligados ao saneamento, à saúde e 

à educação, causado pelo provável aumento da população em busca das novas 

oportunidades de trabalho. 

9.13. Programa de Controle Ambiental do Tráfego de Veículos e 
conservação de estradas 

Justificativa 

A expansão das culturas de cana-de-açúcar ampliará a utilização da rede viária local e 

regional, além das estradas vicinais e internas, para transporte de cana-de-açúcar, 

funcionários, maquinários e insumos agrícolas. Essa movimentação de veículos pesados e 

leves deve ser planejada de modo a reduzir os desgastes das vias ocasionados pela 
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atividade, bem como ser controlada quanto aos motoristas, cargas, cuidado de direção e 

sinalizações adequadas, visando evitar acidentes causados com o trânsito regional e local. 

Objetivo 

O Programa de Controle Ambiental de Tráfego e Conservação de estradas tem por objetivo 

principal promover o planejamento da circulação de veículos e o transporte de cargas e 

manter em boas condições as vias utilizadas conferindo maior segurança à população da 

AID, mitigando os possíveis impactos identificados como decorrentes destas atividades. 

As ações deste programa visam de forma geral: 

 Fornecer critérios a serem respeitados para viabilizar o tráfego dos veículos com o 

menor dano ambiental possível; 

 Solucionar eventuais problemas ambientais decorrentes do transporte e tráfego; 

 Capacitar funcionários quanto à educação no trânsito, como cursos de direção 

defensiva, requalificação de motoristas e operadores de máquinas agrícolas; 

 Adotar procedimentos de acondicionamento e limitação de cargas; 

 Adotar a prática de manutenção preventiva de veículos; 

 Incentivar e conscientizar para o uso de equipamentos de segurança;  

 Fomentar a manutenção da sinalização existente e vias internas; 

 Registrar acidentes envolvendo veículos, máquinas, pessoas e animais; 

 Aprimorar os processos de planejamento de tráfego e acionamento de intervenções 

quando da ocorrência de acidentes e incidentes; e 

 Aumentar a segurança e garantir maior fluidez aos movimentos viários direcionais. 

Abrangência 

O Programa aplica-se aos motoristas, às vias de circulação e aos veículos que farão o 

transporte de funcionários, produtos e resíduos gerados nas atividades de plantio do Grupo 

COSAN e na operação da Unidade Univalem. São utilizadas especialmente as vias estaduais 

indicadas na tabela a seguir, além de vicinais e internas. 

Tabela 9.13-1- Principais trechos usados para o transporte de cana da lavoura à Indústria. 

Rodovia do  km ao  km 
Ponto  Referência 

Origem Destino 

SP – 300/ SP – 541 573+800m 39+300m Anel viário Valparaíso 
Portaria Unidade 

Univalem 

SP – 300 597+500m 573+800m Trevo Lavínia Anel Viário Valparaíso 

SP – 300 568+500m 573+800m Trevo de Bento de Abreu Anel Viário Valparaíso 

SP - 541 24+300m 39+300m Ponte - rio Feio 
Portaria Unidade 

Univalem 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 
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Ações Realizadas 

As ações já realizadas pela Unidade Univalem estão a seguir: 

 Planejamento racional do sistema viário nas áreas de expansão do plantio e do 

trajeto até a indústria, considerando-se as seguintes premissas: 

 Evitar o uso de vias de tráfego urbano; 

 Utilizar preferencialmente estradas internas às áreas de plantio, restringindo a 

circulação em vias públicas de tráfego a situações nas quais não houver 

alternativa; 

 Treinamento dos motoristas quanto a procedimentos de segurança no trânsito, com 

destaque quanto ao uso adequado de acostamentos; 

 Utilização de rodotrens, que por terem grande capacidade de transporte de carga 

permitem reduzir o número de veículos necessários, diminuindo o tráfego rodoviário 

nessas áreas; 

 Manutenção preventiva dos veículos e uso de equipamentos de segurança 

obrigatórios; 

 Acondicionamento adequado de carga, para evitar perda durante o transporte; 

 Controle do peso dos veículos, inibindo o excesso de carga, para evitar danos aos 

veículos e aos pavimentos por sobrecarga, visando maior segurança no trabalho; e 

 Limpeza periódica dos veículos para evitar o acúmulo de barro na frota. 

 Obras de manutenção e recuperação de estradas de terra em parceria com as 

prefeituras e governo do estado, através do programa Melhor Caminho da 

Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – CODASP. 

Ações Previstas 

As ações previstas de serem realizadas pela Unidade Univalem estão a seguir: 

 Adoção de medidas de segurança no transporte de máquinas e implementos 

necessários à expansão da Unidade Univalem e do plantio, seguindo os 

procedimentos determinados pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER da 

Secretaria dos Transportes; 

 Controle operacional dos processos relativos a colheita e transbordo da cana-de-

açúcar para a unidade de produção, com equipe treinada para constante atualização 

de dados;  

 Implantação de sistema de sinalização em trechos de maior fluxo e nos 

entroncamentos; 

 Auxílio no monitoramento da qualidade das vias de tráfego, através da observação de 

problemas nas vias; 

 Manutenção do cadastro dos acidentes envolvendo os veículos e máquinas da frota 

da empresa; 
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 Elaborar parceria com os órgãos municipais ou estaduais responsáveis pela 

manutenção das principais vias utilizadas para propor auxilio em eventuais obras de 

melhorias dessas vias; e 

 Cursos para condutores de transporte de produtos perigosos. 

Indicadores Ambientais 

Para o acompanhamento do desenvolvimento do Programa de Controle Ambiental de 

Tráfego e Conservação de estradas, serão utilizados alguns indicadores, que permitem a 

identificação de eventuais falhas que possam comprometer os objetivos deste programa e a 

aplicação das devidas correções e/ou complementações. 

Indicadores  Componentes 

Acidentes e incidentes devidos à má 
conservação das vias ou envolvendo 
veículos a serviço do empreendimento (tais 
como panes, paradas indevidas e outros) 

Número de acidentes registrados na planilha de 
acidentes de trabalho  

Grau de eficiência das medidas de 
complementação ou correção de 
infraestrutura de vias a serem utilizadas 

Tempo de viagens dos caminhões. 
Necessidade de mudanças de rotas por conservação 
das vias 

Grau de eficiência dos cursos ministrados 
para os motoristas dos veículos 

Número de ocorrência de acidentes registrados na 
planilha de acidentes de trabalho 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan. 

Responsabilidade pela Execução 

A Unidade Univalem manterá colaborador, devidamente qualificado, responsável pela 

implementação e manutenção deste programa. 

Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação. 

As palestras e os recursos materiais referentes aos treinamentos deverão ser realizados em 

parceria com a equipe técnica que compõe o Programa de Comunicação e Participação 

Social. 

Os recursos materiais necessários à execução do programa serão detalhados na próxima 

etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de Licença de Instalação. 

Cronograma de execução 

Este programa tem início com as obras da ampliação do empreendimento e será mantido 

durante todo período de operação. 
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Resultados Esperados 

A implementação do programa resultará na promoção da segurança e a mitigação dos 

impactos negativos decorrentes do tráfego de veículos, quais sejam, a pressão sobre o 

sistema viário local e regional e a ocorrência de acidentes rodoviários. 

9.14. Programa de Comunicação e Participação Social 

Justificativa 

Como a ampliação prevista poderá gerar expectativas ou insegurança na população, a 

interação entre o empreendedor, seus colaboradores e a população local (moradores e 

stakeholders – poder público, pessoas e instituições da sociedade civil organizada que detêm 

influência sobre a opinião pública e a mobilização popular) é fundamental para promover uma 

melhor compreensão acerca do empreendimento, inclusive no que se refere à contratação de 

trabalhadores. Da mesma forma, esta comunicação também é importante para o 

empreendedor compreender melhor as necessidades locais.  

O bom relacionamento entre estes atores possibilitará o desenvolvimento de ações e 

atividades de responsabilidade socioambiental como contrapartida pelos ônus relacionados 

com a atividade sucroalcooleira, num processo de construção coletiva na busca do bem estar 

das populações locais, considerando o seu caráter multiplicador de boas práticas. 

Objetivos 

Os objetivos do Programa de Comunicação e Participação Social envolvem: 

 Elevar o grau de conhecimento e compreensão dos moradores dos municípios da 

AID sobre os possíveis transtornos resultantes da ampliação da Unidade Univalem e 

da expansão das áreas de plantio, bem como dos benefícios esperados e das 

implicações decorrentes deste processo e das medidas para controle e mitigação de 

impactos negativos, das medidas de potencialização dos impactos positivos e dos 

Programas Ambientais.  

 Promover a interação entre a Unidade Univalem e os moradores dos municípios da 

AID; 

 Criar uma relação de confiança entre os moradores e a Unidade Univalem, ao 

considerar as expectativas e demandas da população, o que é essencial para reduzir 

conflitos e orientar comportamentos adequados;  

 Informar a população, administrar conflitos e articular soluções através de 

instrumentos de comunicação utilizados para divulgação e apoio às intervenções 

previstas; 

 Estabelecer um canal de comunicação com os moradores da AID de modo a 

promover o conhecimento do empreendimento, de suas interferências 

socioeconômicas e ambientais e as respectivas ações dos Programas Ambientais. 

Visa também à captação e ao entendimento das demandas mais frequentes e as 

sugestões dos diversos grupos sociais que compõem o público-alvo do Programa, 

bem como a realização de ações de responsabilidade social; 

 Promover ações de Educação Ambiental nos municípios da AID. 
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Com vistas a cumprir tais objetivos, o Programa é composto por Módulos específicos: 

Módulo 1 – Interação Social; 

Módulo 2 – Educação Ambiental. 

Módulo 3 – Divulgação dos resultados dos monitoramentos ambientais efetuados pela 

Unidade. 

Na sequência são apresentados cada um dos Módulos com seus objetivos específicos, ações 

previstas, cronograma e resultados esperados. 

É importante ressaltar que o Programa de Comunicação e Participação Social deve ser 

contínuo e permanente e seu caráter deve ser, além de informativo, participativo, envolvendo 

a comunidade residente nas áreas de influência do empreendimento num processo de 

construção coletiva. O Programa de Comunicação e Participação Social apresenta também 

um caráter de transversalidade, já que suas ações interagem com os demais Programas 

Ambientais. 

9.14.1. Módulo 1 – Interação Social 

Objetivos 

O Módulo Interação Social tem como objetivo a captação das demandas locais e regionais 

através de canais de comunicação interativos criados exclusivamente para a finalidade de 

ouvir a população, bem como de atender tais demandas, ou seja, de implementar ações 

como contrapartida pelo ônus relacionado com o desenvolvimento da atividade na região. 

Nesse sentido, o Módulo Interação Social tem como base duas linhas de ação. A primeira, 

relacionada com a abertura de um canal de comunicação permanente entre a Unidade 

Univalem e a comunidade, de modo a captar as demandas da sociedade, considerando: 

dúvidas acerca do empreendimento, medos e apreensões e sugestões. A outra linha de ação 

refere-se ao desenvolvimento de atividades que atendam a essas demandas, incluindo 

aquelas de responsabilidade socioambiental como contrapartida pelos possíveis transtornos 

trazidos pela atividade. 

Abrangência 

A abrangência deste módulo compreende a população local da AID: moradores, poder 

público e organizações da sociedade civil. 

Ações Realizadas 

Através da Fundação COSAN são realizadas diversas ações no âmbito da responsabilidade 

socioambiental e de desenvolvimento pessoal e profissional de comunidades, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas.  

Os programas desta Fundação são realizados também em parceria com entidades públicas e 

privadas locais, desenvolvendo atividades que envolvem cultura, informação, solidariedade, 

segurança, cidadania, respeito, saúde e lazer. 
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A fundação COSAN realiza investimentos em ações e atividades de: arte-educação; cultura; 

desenvolvimento comunitário; educação de jovens e adultos; nos ensinos infantil, médio e 

fundamental; esporte e lazer; formação técnica e profissional; gestão escolar e capacitação 

de professores; gestão pública; meio ambiente; saúde e assistência social; segurança 

pública.  

 

Ações Previstas 

Além da continuação das ações em curso, deverão ser implementadas as seguintes ações: 

 Criar um canal de comunicação para captação das demandas: dúvidas, críticas, 

apreensões e sugestões; 

 Realizar entrevistas qualitativas e reuniões em grupos focais, a fim de captar novas 

demandas e sugestões, esclarecendo também aqueles aspectos que não estiverem 

claros para as pessoas. Através do levantamento da “Percepção Ambiental” foram 

verificadas algumas expectativas e inseguranças da população entrevistada, 

possibilitando o desenvolvimento de ações e sugestões no âmbito do Programa de 

Comunicação e Participação Social. 

 A publicação de boletins informativos periódicos (impressos e em ambiente digital), 

folders, cartazes; 

 Divulgação de informações em linguagem adequada aos diferentes públicos, nos 

meios de comunicação locais e regionais (emissoras de rádio e jornais locais, por 

exemplo); 

 Parcerias com as escolas, prefeituras e organizações da sociedade civil para o 

desenvolvimento de ações e atividades educativas, culturais, esportivas, de lazer, 

saúde, profissionalização de jovens e adultos e encaminhamento dos jovens 

treinados para o mercado de trabalho, especialmente na Unidade Univalem. 

Cronograma de execução 

As ações e atividades de interação social já vêm sendo desenvolvidas pela Unidade 

Univalem, sendo de caráter contínuo e permanente. 

Resultados esperados 

Com a implementação das ações previstas neste Módulo e a continuidade das ações que já 

estão em andamento, pretende-se estabelecer um canal de comunicação interativo, contínuo 

e permanente com a população acerca das informações da Unidade Univalem; este canal 

deve promover a interação entre a comunidade e a Unidade, evitando o surgimento de 

expectativas e apreensões por parte da sociedade (população e “stakeholders”) e 

propiciando, mediante ações e atividades de cunho participativo, melhor qualidade de vida 

para os moradores dos municípios da AID, que receberão os ônus e benefícios da atividade 

da Unidade Univalem. 
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9.14.2. Módulo 2 – Educação Ambiental 

Objetivos 

O Módulo de Educação Ambiental visa ampliar a conscientização ambiental dos seus 

colaboradores, suas famílias e a comunidade da AID de forma geral. Para o desenvolvimento 

do Módulo “Educação Ambiental” é importante a articulação com a comunidade local, em 

especial população e “stakeholders”, em especial dos principais formadores de opinião. 

Abrangência 

Este Módulo abrange os trabalhadores da Unidade Univalem, seus familiares e a população 

residente nas cidades da AID, especialmente os alunos das escolas de nível básico 

(fundamental e médio) e do ensino superior. 

Ações realizadas 

Atualmente a Unidade Univalem já realiza eventos e atividades voltadas à educação, tanto 

internamente, para os seus colaboradores, como atividades externas focadas na 

conscientização da população da AID, sendo algumas realizadas em parceria com outras 

entidades públicas e privadas. 

Um dos principais assuntos abordados nas atividades de conscientização interna é a 

importância da redução, reutilização e reciclagem de itens que serão descartados e a 

utilização racional e consciente dos recursos naturais. Nesta perspectiva, todos os 

funcionários são treinados e capacitados quanto ao manejo dos resíduos sólidos, sendo 

instruídos quanto ao uso adequado do sistema de coleta seletiva da empresa.  

Podem ser citadas como exemplo as seguintes atividades: 

 Atividades de integração dos funcionários, incluindo treinamentos a respeito da 

Política de Meio Ambiente da empresa; 

 Campanhas de conscientização dos funcionários acerca do uso racional dos recursos 

naturais, como a água e também da energia elétrica; 

 Palestras e atividades lúdicas para os estudantes e o público em geral, com enfoque 

diferente para cada público alvo; 

 Comemoração do dia da Árvore – No último dia da árvore (21/09/2010) a Unidade 

Univalem distribuiu, em parceria com a Polícia Ambiental de Araçatuba e a 

concessionária Via Rondon, 5 mil mudas e mais de 2 mil sementes de plantas nativas 

da região. Esta ação foi realizada em oito praças do trecho rodoviário que liga a 

cidade de Bauru a Castilho e em todas as maternidades das cidades de Pereira 

Barreto, Mirandópolis, Penápolis, Andradina e Araçatuba. 

Ações previstas 

As ações previstas para serem implementadas pela Unidade Univalem são: 

 Sistematizações das ações de educação ambiental, com elaboração de cronogramas 

e relatórios de atividades semestralmente; 
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 Estabelecimento de visitas monitoradas à Unidade para públicos diversos, nas 

diversas faixas etárias: pessoas do poder público, professores, alunos do ensino 

fundamental e médio, alunos do ensino técnico e superior e população em geral. As 

visitas deverão ser adequadas a cada público e terão como objetivo o conhecimento 

das instalações e do processo de produção da Unidade; 

 Ampliação das ações já realizadas pela Unidade, de forma a atingir o maior número 

de pessoas e contemplar os municípios das áreas de expansão de plantio; palestras 

para conscientização dos produtores rurais devem ser incluídas, sobre o uso 

adequado de defensivos agrícolas e sobre o manejo e o descarte correto de 

embalagens; 

 Realização de palestras e atividades arte-educativas para os alunos das escolas de 

nível fundamental e médio localizadas na AID; 

 Desenvolvimento e distribuição de material informativo sobre o uso consciente dos 

recursos naturais em parceria com os stakeholders identificados na AID; 

 Parceria com as principais organizações sociais da AID para desenvolvimento de 

atividades. 

Cronograma de execução 

A Unidade Univalem já realiza ações voltadas à educação ambiental dos seus colaboradores 

e da comunidade em geral. Estas ações deverão ser sistematizadas e ampliadas a partir da 

ampliação da Unidade e da expansão das áreas de plantio e deverão ter caráter contínuo e 

permanente. 

Resultados esperados 

Espera-se alcançar o envolvimento dos diversos grupos que compõem o público alvo nas 

ações de proteção e recuperação ambiental. 

9.14.3. Módulo 3 – Divulgação dos resultados dos monitoramentos 
ambientais efetuados pela Unidade 

Objetivos 

Diminuir a apreensão da população quanto a uma eventual ocorrência de impactos negativos 

com a operação da Unidade Univalem, permitindo ainda a aferição da eficiência das ações de 

mitigação e controle adotadas ao longo das fases de implantação e durante a operação. 

Abrangência 

O Módulo 3 abrange os funcionários e moradores dos municípios da AID. 

Ações previstas 

As ações previstas neste Módulo devem estar articuladas com as ações do Módulo 2 – 

Educação Ambiental. 
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 Informação periódica a todos os trabalhadores da Unidade Univalem, por meio dos 

canais de comunicação internos tais como jornal, panfletos e intranet, acerca das 

ações mitigadoras e de controle adotadas, tratando não somente do andamento das 

ações, mas também dos resultados alcançados; 

 Informação contínua à população residente na AID, por meio dos meios de 

comunicação locais e/ou regionais, acerca da política ambiental da Unidade, dos 

investimentos previstos, planos de expansão, programas de mitigação e controle de 

impactos negativos e potencializadores de impactos positivos; 

 Preparação de material para divulgação nas diversas mídias (como propagandas 

institucionais em emissoras de rádio e TV e jornais locais/regionais, distribuição de 

panfletos informativos em organizações da sociedade civil tais como sindicatos, 

ONGs) e para os diferentes públicos; 

 Informação periódica aos trabalhadores e à população da AID sobre o andamento do 

processo de eliminação da queima da palha da cana-de-açúcar, de acordo com a Lei 

Estadual n°. 11.241/02 e com o Protocolo Agroambiental, já que este foi um dos 

principais aspectos negativos levantados durante a Percepção Ambiental. 

Cronograma de execução 

Este Módulo inicia-se com as obras de ampliação da Unidade Univalem e apresenta caráter 

permanente durante a operação. 

Resultados esperados 

Espera-se minimizar os efeitos negativos da ampliação e operação da Unidade Univalem, 

diminuindo a apreensão dos trabalhadores e dos moradores da AID quanto aos impactos que 

possam ocorrer com a ampliação da Unidade e das áreas de plantio que abastecerão a 

mesma, bem como evitando a geração de informações desencontradas que alimentam um 

clima de insegurança pouco saudável para a comunidade (expectativas da população). 

Indicadores Ambientais 

Para o acompanhamento do desenvolvimento do Programa de Comunicação e Participação 

Social, serão utilizados alguns indicadores, que permitem, em tempo, a identificação de 

eventuais falhas que possam comprometer seus objetivos e as devidas correções e/ou 

complementações. 

Indicadores  Componentes 

Grau de eficiência do Módulo de 
Mobilização e Remanejamento da 
Mão-de-Obra 

Número de trabalhadores capacitados 

Número de trabalhadores promovidos 

Grau de informação/participação dos 
grupos de interesse identificados 

Número de entidades e de pessoas participantes em 
encontros, palestras visitas; 

Elaboração: ARCADIS Tetraplan. 
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Responsável pela execução 

O GRUPO COSAN, como empreendedor, é o responsável pela implantação, coordenação e 

manutenção deste programa. 

Recursos necessários 

Os recursos humanos necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação. Deverá conter, no mínimo, 1 Profissional Sênior com experiência na 

área social/educacional, 1 Profissional Pleno da área social e 1 Profissional Júnior da área 

educacional/social. 

As palestras e os recursos referentes aos treinamentos deverão ser realizados em parceria 

com a equipe técnica que compõe o Programa de Comunicação e Participação Social. 

Os recursos materiais necessários à execução do Programa de Comunicação e Participação 

Social serão detalhados na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na 

solicitação de Licença de Instalação; deverá ser considerada a montagem de 1 sala equipada 

com materiais básicos de escritório e 2 computadores ligados em rede, que devem possuir 

instalados, softwares de edição de texto, elaboração de planilhas eletrônicas, banco de dados 

e apresentação de slides, além de 1 projetor com tela, máquina fotográfica e todo material 

pedagógico/educativo que será elaborado para a implementação das atividades: cartazes, 

folhetos, cartilhas, placas com mensagens educativas, entre outros. 

9.15. Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra 

Justificativa 

Com a ampliação da Unidade Univalem está prevista a abertura de postos de trabalho para 

as obras. Este aumento nas oportunidades de emprego e de aumento da renda pode ser 

atrativo para pessoas residentes fora da AID e contribuir para o incremento da população nos 

municípios, pressionando a infraestrutura urbana e os equipamentos sociais.  

Nesse contexto, o Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão-de-Obra traz em seu 

escopo, medidas para controlar o processo de imigração para a região, bem como para 

potencializar os impactos positivos (incremento na oferta de empregos, aumento da renda, 

animação econômica) da expansão da atividade da Unidade na fase de obras. 

Objetivos 

Os objetivos do Programa são: 

 Promover o planejamento das contratações dos trabalhadores e prestadores de 

serviços para as obras de ampliação da Unidade Univalem, possibilitando a 

maximização dos efeitos da geração da renda nos municípios da AID, evitando o 

aumento na pressão por infraestrutura, equipamentos e serviços locais, 

especialmente no que concerne ao sistema de saúde, atualmente deficitário para 

atendimento da demanda existente; 

 Minimizar os impactos da desmobilização da mão-de-obra. 
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Abrangência 

O Programa abrange o setor responsável pelos processos seletivos, de contratação e 

remanejamento de funcionários da Unidade Univalem e também da empresa Poyry 

Engenharia, que será responsável pela contratação e desmobilização dos trabalhadores das 

obras de ampliação. Abrange ainda os colaboradores da Unidade Univalem e do Grupo 

COSAN e a população residente na AID. 

Ações previstas  

São propostas as seguintes ações: 

 Estabelecimento e divulgação de critérios para seleção e contratação dos 

trabalhadores, deixando claro o número de postos de trabalho e a contratação 

prioritária de trabalhadores residentes na AID. Esta ação deverá estar articulada com 

o Programa de Comunicação e Participação Social; 

 Divulgação das informações para o público interno e externo através de linguagem 

adequada nos meios de comunicação locais e regionais. Esta ação deverá estar 

associada com o Programa de Comunicação e Participação Social; 

 Divulgação das vagas abertas e dos critérios de contratação nos meios de 

comunicação locais (jornais locais, emissoras de rádio); 

 Priorização da contratação de prestadores de serviços e a compra de materiais na 

AID sempre que possível, de modo a efetivar a internalização da renda; 

Indicadores Ambientais 

Para avaliar o grau de eficiência do Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-

Obra são propostos os seguintes indicadores: 

 Número de trabalhadores locais contratados; 

 % de utilização de mão de obra local; 

 Registros da divulgação das vagas; 

 Comparativo anual de mobilização e desmobilização da mão-de-obra. 

Responsável pela execução 

A desmobilização dos operários das obras será de responsabilidade da empresa empreiteira, 

no entanto, dada a co-responsabilidade da Univalem, propõe-se a realização de ações de 

comunicação para evitar a geração de expectativas nestes operários e a fixação dos mesmos 

na região. Tais ações deverão fazer parte do escopo do Programa de Comunicação e 

Participação Social. 

Recursos necessários 

Os recursos humanos e materiais necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação.  
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Cronograma de execução 

O Programa inicia-se com as contratações dos trabalhadores para as obras de ampliação da 

Unidade e se estenderá por todo o período de operação do empreendimento. 

Resultados Esperados 

Com a implementação das ações previstas neste Programa, espera-se reduzir o fluxo 

migratório de pessoas de outras regiões em busca de oportunidades de trabalho, 

minimizando a possível pressão sobre a infraestrutura e equipamentos sociais dos municípios 

da AID. Espera-se também atingir uma maior internalização do efeito renda na região, mesmo 

que temporariamente. 

9.16. Programa de Capacitação da Mão-de-Obra 

Justificativa 

Este programa circunscreve-se no âmbito dos interesses da Unidade Univalem e na 

necessidade de desenvolvimento e capacitação constantes de seu quadro, assegurando a 

sustentação do negócio e suas ampliações, nos aspectos técnicos, tecnológicos e 

comportamentais. 

A capacitação de trabalhadores está relacionada ao esperado remanejamento de 

trabalhadores que se dará em função da implementação da mecanização das lavouras. 

É interessante assinalar que os treinamentos e a capacitação diversificada, programados 

pela empresa, tendem a beneficiar não apenas os seus atuais e futuros empregados como 

tais, mas também terá efeito propagador na geração de renda para a população da região, 

em função da expansão atual deste tipo de empreendimento e do caráter temporário de parte 

das vagas abertas pelo empreendimento. 

Objetivos 

Os objetivos do Programa de Capacitação de Mão de Obra são: 

 Implementar um conjunto abrangente de atividades destinadas a capacitar a mão-de-

obra vinculada à empresa; 

 Possibilitar aos trabalhadores de todas as áreas, preparo técnico e comportamental 

para execução das atividades, ligadas à usina e àquelas relacionadas a todos os 

processos agrícolas, industriais e administrativos; 

 Garantir o máximo de conhecimento a respeito dos procedimentos de segurança, 

qualidade e meio ambiente adotados pela Unidade Univalem a todos os 

colaboradores; 

 Proporcionar reciclagem e habilitação em conhecimentos para novas atividades, 

visando ao preparo dos colaboradores para mudanças tecnológicas e técnicas; 

 Oferecer, por meio das capacitações, ampliações nas possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho local; 
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 Incrementar o mercado de trabalho local com novas oportunidades e potencializar o 

desenvolvimento dos municípios com a prioridade dada à contratação de pessoal 

local. 

 Aumentar a possibilidade de remanejamento interno e melhoria do potencial dos 

funcionários da empresa. 

Abrangência 

O foco das ações de treinamento e capacitação dar-se-á junto aos funcionários da empresa, 

a fim de qualificar esta mão-de-obra.  

Ações previstas  

As atividades previstas para serem desenvolvidas no âmbito do Programa de Capacitação de 

Mão de Obra são: 

 Planejamento de programas de capacitação: o cruzamento dos resultados da 

avaliação das necessidades da empresa e do perfil técnico e potencial dos 

funcionários permite dimensionar as necessidades de capacitação e a formulação de 

novos cursos e treinamentos necessários. 

 Planejamento e execução de parcerias com instituições locais de ensino: a Unidade 

Univalem buscará, sempre que possível, realizar as parcerias com instituições locais 

ou outras para o desenvolvimento ou realização de cursos e treinamentos. 

 Execução dos cursos já realizados pela usina e de novos cursos a serem 

implantados. 

 Avaliação e monitoramento do programa por meio de análise dos resultados obtidos; 

 Monitoramento contínuo do número de contratações e de remanejamentos de 

funcionários, de modo a orientar o planejamento e dimensionamento do Programa. 

Indicadores Ambientais 

Para avaliar o grau de eficiência do Programa de Capacitação de Mão de Obra são propostos 

os seguintes indicadores: 

 Total de trabalhadores locais capacitados; 

 Número de inscritos nos cursos; 

 Registros de parcerias formalizadas. 

Responsável pela execução 

A capacitação da mão-de-obra será de responsabilidade do GRUPO COSAN, como 

empreendedor.  
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Recursos necessários 

Os recursos humanos e materiais necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação.  

Cronograma de execução 

O Programa inicia-se com as obras de ampliação da Unidade e se estenderá por todo o 

período de operação do empreendimento. 

Resultados Esperados 

Com a implementação das ações previstas neste Programa, espera-se capacitar o maior 

número possível de colaboradores, tornando-os capazes de atuar em outras atividades 

dentro da própria usina ou no mercado de trabalho externo. 

9.17. Programa de Valorização de Colaboradores 

Justificativa 

Os colaboradores, sejam eles permanentes ou temporários, são fundamentais para garantir a 

viabilidade e o sucesso do processo produtivo, que por sua vez retornam ao trabalhador e 

resultam em melhorias nas condições socioeconômicas locais e regionais. Assim, valorizar o 

colaborador implica em melhorar suas condições de trabalho e sua qualidade de vida e, 

consequentemente, elevar os níveis e a qualidade da produção. A valorização do trabalhador 

implica ainda sua capacitação, qualificação e remanejamento sempre que possível, a fim de 

diminuir o número de demissões. 

Objetivos 

O Programa de Valorização de Colaboradores visa: 

 Promover a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores permanentes e 

temporários da Unidade Univalem; 

 Minimizar os impactos das demissões que ocorrem nos períodos da entressafra e 

com o processo de mecanização das lavouras. 

Abrangência 

O Programa abrange todos os trabalhadores permanentes e temporários da Unidade 

Univalem: trabalhadores do setor administrativo, do processo industrial e os trabalhadores 

rurícolas das áreas de plantio que abastecem a Unidade.  

Ações realizadas 

Atualmente a Unidade Univalem proporciona os seguintes benefícios aos seus 

colaboradores: 

 Seguro de vida para todos os trabalhadores; 
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 Vale-transporte ou ônibus fretado para todos os trabalhadores; 

 Convênio com papelaria e livraria para todos os trabalhadores; 

 Refeição em restaurante próprio para todos os trabalhadores; 

 Plano de saúde e plano odontológico para os trabalhadores de tempo integral; 

 Cartão farmácia para todos os trabalhadores; 

 Cesta básica para todos os trabalhadores. 

 Remanejamento de trabalhadores para outras atividades na Unidade Univalem e 

Grupo COSAN ou para fontes alternativas de trabalho e renda, principalmente da 

mão-de-obra agrícola, normalmente dispensados na entressafra e, mais 

recentemente, com a mecanização das lavouras. 

Além dos benefícios, a Univalem vem realizando treinamentos diversos de seu corpo de 

colaboradores.  

Para a Safra de 2011/2012, estão previstas 318 atividades de treinamento, alcançando um 

total de 8.856 participações dos funcionários da Unidade (Tabela 9.17-1). 

Tabela 9.17-1 - Atividades e participações previstas para a Safra de 2011/2012. 

Trabalhadores Número de atividades Participações 

Indústria 72 1.024 

Agrícola 183 6.969 

Logística 56 835 

Sepatri 7 28 

Total 318 8.856 

Fonte: COSAN S/A Açúcar e Álcool, 2011. 

O Grupo COSAN desenvolve ainda ações voltadas para a saúde e a segurança de seus 

trabalhadores, de modo a cumprir as normas e regulamentações trabalhistas, tais como a NR 

9 da Portaria n°. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, cuja finalidade é preservar a saúde do 

trabalhador e garantir proteção ao meio ambiente. Com isso, garante as condições de 

trabalho, higiene e conforto de seus colaboradores. 

Para aumentar a eficiência e evitar a ocorrência de acidentes, o Grupo COSAN criou uma 

diretoria de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) e está implementando o SIGO 

(Sistema Integrado de Gestão das Operações), ferramenta voltada para a melhoria contínua 

dos procedimentos e diminuição dos riscos à saúde e segurança dos colaboradores, às 

comunidades e ao meio ambiente. Com a implementação do SIGO os padrões de 

procedimentos operacionais serão padronizados. 

Atualmente no Grupo COSAN, 100% dos trabalhadores são representados por Comissões de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPAs), sendo os temas relativos à saúde e à 

segurança cobertos por acordos formais com sindicatos de trabalhadores. 
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Outra ação desenvolvida é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

(SIPATR), durante a qual são realizadas campanhas de prevenção a DST/AIDS, de 

vacinação para trabalhadores migrantes de outras regiões e programas de combate à 

dengue, dentre outras. 

O Grupo COSAN e a Unidade Univalem atentem às normas da NR 31 e do PPRA no que se 

refere à área agrícola e industrial a partir da adoção de ações voltadas para a redução dos 

riscos de acidentes e doenças. 

Ações Previstas 

Prevê-se dar continuidade e ampliar as ações já implementadas, além de: 

 Privilégio da contratação em regime de CLT, tanto dos funcionários da indústria como 

dos trabalhadores rurais, inclusive os temporários; 

 Treinamento dos trabalhadores recém-contratados em caráter permanente ou 

temporário; 

 Garantia das condições adequadas de trabalho aos trabalhadores rurais, respeitando 

as normas trabalhistas vigentes, fornecendo equipamentos de segurança, realizando 

treinamento para evitar e prevenir acidentes; 

 Fornecimento de auxílio-creche para as trabalhadoras da Unidade; 

 Realização de palestras e atividades voltadas para a prevenção de doenças e riscos 

de acidentes; 

 Remanejamento de trabalhadores nos períodos de entressafra para outras atividades 

na Unidade Univalem e áreas de plantio que abastecem a mesma, tais como a 

execução dos Programas de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação 

Remanescente e Estabelecimento de Corredores Ecológicos ou nas culturas de 

rotação com a cana, de modo a reduzir as dispensas e recontratações do pessoal 

que atua principalmente no corte da cana durante a safra e também devido ao 

processo de mecanização das lavouras; 

 Capacitação de todos os trabalhadores contínua e permanentemente, de modo a 

possibilitar a adequação dos mesmos nas funções requeridas, elevando a 

produtividade e ampliando as oportunidades futuras no mercado de trabalho; 

 Realização de parcerias com as organizações sociais, com as instituições do 

“Sistema S” (Sesi, Senai e Senac), com as demais instituições de ensino e com 

instituições públicas tais como o CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral), a EMBRAPA e outras, voltadas para a qualificação e capacitação dos 

trabalhadores. 

Estas ações deverão ocorrer de modo integrado ao Programa de Comunicação e 

Participação Social. 

Indicadores Ambientais 

Para avaliar o grau de eficiência do Programa de Valorização de Colaboradores são 

propostos os seguintes indicadores: 
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 Total de trabalhadores locais capacitados; 

 Número de inscritos nos cursos profissionalizantes; 

 Número de currículos cadastrados; 

 Número de potenciais fornecedores cadastrados; 

 Número de trabalhadores locais contratados; 

 Registros de parcerias formalizadas; 

Responsável pela execução 

O Programa de Valorização de Colaboradores é de responsabilidade do GRUPO COSAN, 

como empreendedor.  

Recursos necessários 

Os recursos humanos e materiais necessários à implantação deste programa serão definidos 

detalhadamente na próxima etapa do licenciamento ambiental da Unidade, na solicitação de 

Licença de Instalação.  

Cronograma de execução 

Trata-se de um programa já implementado, em andamento e de caráter permanente. 

Resultados Esperados 

A expectativa com relação ao Programa é atingir a melhoria da qualidade de vida e maior 

satisfação dos colaboradores da Unidade Univalem, sejam eles contratados permanente ou 

temporariamente, bem como promover uma menor desmobilização de trabalhadores, em 

especial dos trabalhadores rurais, mais sujeitos às flutuações periódicas de safra e 

entressafra e também com os processos de modernização da agricultura. 

9.18. Programa de Levantamento Arqueológico Prospectivo 

O programa referente aos potenciais impactos da ampliação do empreendimento sobre os 

recursos arqueológicos são tratados no Estudo de Arqueologia Preventiva – EAP 

apresentado no Anexo 7.4-3, do Volume II deste estudo.  

O protocolo do EAP no IPHAN na data de 02 de Junho de 2011 e Respectivo Parecer 

Técnico 272/2011 da 9ª SE/IPHAN/SP, favorável à emissão da Licença Prévia - LP 

encontram-se no Anexo 7.4-4. 
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10. Compensação Ambiental 

10.1. Proposta para Compensação Ambiental 

O artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2.000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, determina que nos casos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo 

órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 

unidade de conservação, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento dessa Lei. 

O SNUC é gerido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, com as atribuições 

de acompanhar a implementação do Sistema; pelo Ministério do Meio Ambiente, com a 

finalidade de coordenar o Sistema e pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis) e os órgãos estaduais e municipais, com a função de 

implementá-lo, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação 

federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. 

Segundo a Resolução CONAMA nº 371 de 05 de abril de 2.006, conforme art. 6º da Lei nº 

9.985, de 2.000, fica estabelecido, no seu artigo 3º que, “para o cálculo da compensação 

ambiental serão considerados os custos totais previstos para implantação do 

empreendimento e a metodologia de gradação de impacto ambiental definida pelo órgão 

ambiental competente”. 

O artigo 4º preconiza que “os empreendedores deverão apresentar a previsão do custo total 

de implantação do empreendimento antes da emissão da Licença de Instalação, garantidas 

as formas de sigilo previstas na legislação vigente”, que “o desembolso da compensação 

ambiental não será exigido antes da emissão da Licença de Instalação” e que “a fixação do 

montante da compensação ambiental e a celebração do termo de compromisso 

correspondente deverão ocorrer no momento da emissão da Licença de Instalação”. 

A Unidade Univalem trata-se de uma ampliação e, portanto, está mencionada no artigo 6º 

dessa lei: “nos casos de licenciamento ambiental para a ampliação ou modificação de 

empreendimentos já licenciados, sujeitas a EIA/RIMA, que impliquem em significativo impacto 

ambiental, a compensação ambiental será definida com base nos custos da ampliação ou 

modificação”. 

Em função da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na questão da Compensação 

Ambiental através do acórdão proferido pela Corte na ADIN 3.378-6 DF ajuizada pela 

Confederação Nacional da Indústria confrontando o artigo 36 e seus parágrafos da lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, os valores para cálculo da compensação ambiental estão em 

revisão pelos Órgãos Ambientais responsáveis. Desta forma, não será realizado o cálculo 

referente ao valor a ser despendido pela Usina para pagamento da Compensação Ambiental, 

aguardando uma definição em relação a essa questão. 

O anexo do Decreto Federal nº 6.848, de 14 de maio de 2009, que altera e acrescenta 

dispositivos ao Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a 
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compensação ambiental traz a metodologia de cálculo do grau do impacto ambiental, 

conforme a seguir, que está apresentada, já considerando a Unidade Univalem: 

GI = ISB + CAP + IUC, onde: 

GI = Grau de Impacto 

ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; 

CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e 

IUC = Influência em Unidades de Conservação. 

 

O ISB varia entre 0 e 0,25% e seu cálculo ocorre pela seguinte fórmula:  

ISB = IM x IB (IA+IT), onde: 

140 

IM = Índice Magnitude; 

IB = Índice Biodiversidade; 

IA = Índice Abrangência; e 

IT = Índice Temporalidade. 

 

O CAP varia entre 0 e 0,25% e seu cálculo ocorre pela seguinte fórmula:  

CAP = IM x ICAP x IT, onde: 

70 

IM = Índice Magnitude; 

ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária; e 

IT = Índice Temporalidade. 

O IUC varia de 0 a 0,15%, avaliando a influência do empreendimento sobre as unidades de 

conservação ou suas zonas de amortecimento, sendo que os valores podem ser 

considerados cumulativamente até o valor máximo de 0,15%. O 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%. 
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O Quadro 10.1-1, abaixo, apresenta os valores atributos e justificativas sugeridos para o 

cálculo do valor da Compensação Ambiental decorrente da ampliação da Unidade Univalem. 

Quadro 10.1-1 - Valores, atributos e justificativas sugeridos para o cálculo do valor da 

Compensação Ambiental decorrente da ampliação da Unidade Univalem 

Índice 
Atributo para a Unidade 

Univalem 
Justificativas Valor 

Índice 
Magnitude (IM) 

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

A ampliação da Unidade 
Univalem é de média 
magnitude em relação ao 
comprometimento dos 
recursos ambientais 

2 

Índice 
Biodiversidade 

(IB) 

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

De acordo com o Diagnóstico 
Ambiental, os estudos de 
campo na AID detectaram 
espécies consideradas 
endêmicas ou ameaçadas de 
extinção. 

3 

Índice 
Abrangência 

(IA) 

Impactos que ultrapassem a área 
de uma bacia de 3a ordem e 
limitados à área de uma bacia de 
1a ordem e limitados a um raio de 
50 km 

A ampliação da Unidade 
Univalem afeta a área de uma 
bacia de 3a ordem e limitados 
à área de uma bacia de 1a 
ordem e limitados a um raio 
de 50 km. 

3 

Índice 
Temporalidade 

(IT) 

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

O IT refere-se à resiliência do 
ambiente ou bioma em que se 
insere o empreendimento e 
avalia a persistência dos 
impactos negativos do 
empreendimento. 

4 

Índice 
Comprometi-

mento de Área 
Prioritária 

(ICAP) 

Impactos que afetem áreas de 
importância biológica alta 

Inexistência de impactos 
sobre áreas prioritárias (alta) 
ou impactos em áreas 
prioritárias totalmente 
sobrepostas a Unidades de 
Conservação 

0 

Influência em 
Unidades de 
Conservação 

(IUC) 

O IUC será diferente de 0 quando 
for constatada a incidência de 
impactos em unidades de 
conservação ou suas zonas de 
amortecimento em Parques 
(Nacional, Estadual e Municipal), 
Reservas Biológicas, Estações 
Ecológicas, Refúgios de vida 
silvestres e Monumentos Naturais 

Não há áreas de plantio da 
Unidade Univalem incidentes 
em unidades de conservação 
ou zonas de amortecimento 

0 

Fonte: Elaborado por Arcadis Tetraplan, 2011. 
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Dessa maneira, o cálculo da compensação para a Unidade Univalem é: 

ISB = IM x IB (IA+IT) = 2 x 3 (3 + 4) =  42 =  0,3% 

      140            140    140 

 

CAP = IM x ICAP x IT= 2 x 0 x 4 =   0 =  0,0% 

      70        70  70 

 

IUC = 0,0% 

GI = ISB + CAP + IUC 

GI = 0,3% + 0,0 % + 0,0% = 0,3% 

O Artigo 2º do Decreto Federal 6848/2009, determina que o “GI = Grau de Impacto nos 

ecossistemas, pode atingir valores de 0 a 0,5%.” 

Dessa maneira, o GI, nesse caso foi considerado 0,3%. 

De acordo com o mesmo artigo da referida lei, o Valor da Compensação Ambiental - CA deve 

ser calculado pelo produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de 

acordo com a fórmula a seguir: 

CA = VR x GI, onde 

CA = VR x GI, onde: 

CA = Valor da Compensação Ambiental; 

VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não 

incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 

procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 

empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de 

seguros pessoais e reais. 

Na Unidade Univalem, o somatório dos investimentos necessários para implantação do 

empreendimento (VR) é de R$ 109.680.286,00 (cento e nove milhões, seiscentos e oitenta 

mil e duzentos e oitenta e seis reais), conforme Capítulo 6. 

Portanto, na Unidade Univalem, o valor da compensação ambiental será de: 

CA = R$ 109.680.286,00 X 0,3% 

CA = R$ 329.040,86 
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10.2. Unidade de Conservação Indicada para Compensação Ambiental 

Segundo o Decreto no 4.340/2002, capítulo VIII, a aplicação dos recursos da compensação 
ambiental nas unidades de conservação existentes ou a serem criadas, deve obedecer à 
seguinte ordem de prioridade: 

I - regularização fundiária e demarcação das terras; 

II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e 
proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 

IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e 

V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e 
área de amortecimento. 

Na AII do empreendimento, conforme Quadro 10.2-1, existem as seguintes Unidades de 
Proteção Integral: 

 Parque Estadual Aguapeí 

 Reserva Biológica de Andradina 

 Estação Ecológica Marília 

Destas, o Parque Estadual Aguapeí possui Plano de Manejo. O Plano de Manejo da Estação 
Ecológica Marília está em fase de aprovação. 

Considerando-se a ordem de prioridade estabelecida pelo Decreto nº 4.430/2002, capítulo 
VIII, concluiu-se que as UCs listadas acima, localizadas na Área de Influência Indireta do 
empreendimento, são as mais indicadas a receber os recursos da Compensação Ambiental 
advindos da ampliação da Unidade Univalem. 
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Quadro 10.2-1 - Unidades de Conservação levantadas na AII para fins de Compensação Ambiental 

Nome  Instância Grupo 
Decreto 

Estadual  

Super-

fície (ha) 
Municípios Objetivo 

Dist. aprox. 

da AID (km) 

P.E. 

Aguapeí 
Estadual 

Proteção 

Integral 

n° 43.269 

de 2 de 

julho de 

1998 

9.043,97 

Castilho, Nova 

Independência, 

Guaraçaí, 

Junquerinópolis, Monte 

Castelo, São João do 

Pau D´ alho. 

Protege grandes extensões de várzeas, sendo 

uma região alagada durante a estação das chuvas. 

São encontrados nesse ambiente, animais típicos 

do pantanal sul-matogrossense como o colhereiro 

e o cervo-do-pantanal. Criado pela CESP quando 

da implantação da UHE Porto Primavera 

19,8 

Reserva 

Biológica 

de 

Andradina 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Lei 

Estadual 

N° 4920 de 

17/12/1985 

168 Andradina 

Protege remanescentes de Mata Atlântica na 

transição para a vegetação de Cerrado, abrigando 

espécies da fauna em extinção, como o sauá 

(pequeno primata) 

37,3 

Estação 

Ecológica 

Marília 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Dec. 

56.615 de 

28/12/10 

607,14 Marília 
Protege remanescentes de Mata Atlântica, além de 

espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção 
98,18 

RPPN 

Trilha dos 

Coroados 

Particular 

Unidade 

de 

Conserva-

ção 

Privada 

Portaria 78 

- DOU 195 

- 

10/10/2006 

- seção/pg. 

1/57 

209,6 Presidente Alves   154,17 

Fonte: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Secretaria do Meio Ambiente (SMA), Instituto Estadual de Florestas, Instituto 

Florestal (IF) e Fundação Florestal. 

 

http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/06/17/SP_Trilha_Coroados.pdf
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11. Prognóstico da Qualidade Ambiental 

Para elaboração do prognóstico ambiental das áreas de influência da Unidade Univalem e 

áreas de plantio do Grupo COSAN parte-se de premissas assumidas com base na 

sinalização do mercado para crescentes investimentos na intensificação da produção de 

açúcar e etanol, com consequente ampliação do plantio de cana-de-açúcar. 

Particularmente nos municípios da AID, a exploração agropecuária apresenta duas principais 

categorias, cana-de-açúcar e pastagem, sendo a primeira responsável por 56,1% da 

ocupação atual da AID.  

A atual expansão regional da cadeia sucroalcooleira é um processo já estabelecido e a 

expansão dos plantios de cana-de-açúcar em regiões adjacentes deverá ocorrer pela 

infraestrutura relacionada ao setor que se instalou na região. Assim, essa demanda 

independe da ampliação da operação da Unidade Univalem individualmente.  

Esta premissa, considerada na elaboração do prognóstico ambiental, acaba resultando em 

situações bastante semelhantes para a área de influência com e sem a ampliação do 

empreendimento. 

A seguir, descrevem-se as premissas e hipóteses consideradas. 

Quadro 11-1 - Quadro Prospectivo – prognóstico geral com e sem a ampliação do 

empreendimento. 

Premissas 

Setor sucroalcooleiro consolidado regionalmente, com média concorrência pela exploração de terras 

aptas ao cultivo e baixas restrições ambientais, mas com áreas aptas a expansão, ainda ocupadas por 

outras culturas.  

Permanência e intensificação do uso de combustíveis renováveis e pouco poluentes, com destaque 

para o etanol, refletindo-se na ampliação do mercado interno e no incremento das exportações. 

Diversificação da matriz energética com incremento da utilização de fontes energéticas alternativas, 

como as provenientes de biomassa, com destaque para a participação de empreendedores privados.   

 

Hipóteses 

SEM a ampliação do empreendimento COM a ampliação do empreendimento 

Permanência das atuais áreas de plantio do 

Grupo COSAN para abastecimento da Unidade 

Univalem (39.897 ha) e capacidade de produção 

de 135.000 m
3
 de etanol e 161.495 t de açúcar 

por safra.      

Expansão das áreas de plantio do Grupo COSAN 

para abastecimento da Unidade Univalem em 

11.313 ha (para um total de 51.210 ha), e 

capacidade de produção de 135.000 m
3
 de etanol 

e 253.280 t de açúcar por safra.  

Manutenção da geração de bagaço suficiente 

para cogeração de energia elétrica de 10 MWh.  

Geração de bagaço que permitirá a cogeração de 

energia elétrica para 75 MWh pela empresa Barra 

Bioenergia S.A..  
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Hipóteses 

SEM a ampliação do empreendimento COM a ampliação do empreendimento 

Manutenção do quadro atual de 2.110 

funcionários diretos distribuídos entre a lavoura e 

operação da Unidade Univalem durante o período 

da safra. 

Ligeira redução no quadro de funcionários diretos 

da Unidade Univalem durante o período da safra 

para 2.087, com percentual considerável de 

relocação para novas funções. 

Manutenção do quadro atual de 1.339 

funcionários diretos distribuídos entre a lavoura e 

operação da Unidade Univalem durante o período 

da entressafra. 

Incremento no quadro de funcionários diretos da 

Unidade Univalem durante o período da 

entressafra para 1.379. 

Expansão do cultivo de cana-de-açúcar sobre 

áreas anteriormente ocupadas principalmente por 

pastagens e cítricos, considerando-se os 

investimentos previstos para a região. 

Expansão do cultivo de cana-de-açúcar sobre 

áreas anteriormente ocupadas principalmente por 

pastagens e cítricos, com plantios realizados pelo 

Grupo COSAN para abastecimento da Unidade 

Univalem em seu projeto de ampliação. 

Aumento do fluxo viário como consequência do 

transporte de cana, equipamentos e pessoas, 

dado o avanço dos plantios de cana-de-açúcar na 

região.  

Aumento do fluxo viário como consequência do 

transporte de cana, equipamentos e pessoas, 

dado o avanço dos plantios de cana-de-açúcar na 

região, incluindo as expansões para 

abastecimento da Unidade Univalem. 

Animação econômica da região como 

consequência da expansão do setor 

sucroalcooleiro, incluindo as indústrias de bens de 

capital e prestadora de serviços que se instalarão 

na região. 

Animação econômica da região como 

consequência da expansão da Unidade Univalem, 

incluindo as indústrias de bens de capital e 

prestadora de serviços que se instalarão na 

região. 

Possibilidade de migração de pessoas para os 

municípios da AID, em função da expansão do 

setor sucroalcooleiro na região. 

Possibilidade de migração de pessoas para os 

municípios da AID, em função da ampliação da 

Unidade Univalem e áreas de plantio pra seu 

abastecimento.   

Continuidade da contribuição atual para a 

arrecadação dos municípios da AID, relativa à 

cota-parte do ICMS.  

Incremento na contribuição para a arrecadação 

dos municípios da AID, relativa à cota-parte do 

ICMS, em função da ampliação da Unidade 

Univalem. 

Ausência de arrecadação de ISS pelo município 

de Valparaiso em função das obras de ampliação 

da Unidade Univalem. 

Incremento da receita tributária municipal de 

Valparaiso em função do pagamento de ISS 

durante o período de ampliação da Unidade 

Univalem.  

Melhoria, de forma geral, no estado de 

conservação dos solos onde ocorrer a 

substituição de pastagem pela cana-de-açúcar, 

devido às características da cultura e ao rigor das 

práticas conservacionistas adotadas no seu 

plantio. 

Melhoria no estado de conservação dos solos 

onde ocorrerá substituição de pastagem pelo 

plantio de cana-de-açúcar para abastecimento da 

Unidade Univalem devido às características da 

cultura, ao rigor das práticas conservacionistas 

adotadas no seu plantio.  

Recuperação das APPs nas áreas onde ocorrer a 

substituição de pastagem pela cana-de-açúcar. 

Recuperação de APPs e estabelecimento de 

corredores ecológicos nas áreas dos plantios do 

Grupo COSAN para abastecimento da Unidade 

Univalem, alvos de programas ambientais. 

Fonte: Elaborado por ARCADIS Tetraplan, 2011. 
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12. Conclusões e Recomendações 

As diversas análises efetuadas endereçam fatores sobre a viabilidade socioambiental do 

empreendimento e as condições em que em que condições esta viabilidade pode ser 

garantida, atendendo à legislação aplicável. 

Como apresentado, o empreendedor promoverá a ampliação da produção de açúcar e 

correspondente expansão de áreas plantadas necessárias para atender ao aumento 

produtivo previsto, passando da atual moagem de 2.636.375 t/ano de cana para 3.500.000 

t/ano, o que envolverá, principalmente:  

 Expansão de 11.313 ha de áreas agrícolas para abastecimento da Unidade até a 

safra 2012/2013, sobre áreas já ocupadas por cana ou pastagens; 

 Instalação e substituição de novos equipamentos mais modernos na planta industrial 

já existente, sem movimentações de terra; 

 Contratação de mão-de-obra adicional; 

 Aumento de cerca de 50% na geração de embalagens de agroquímicos e cerca de 

60% em óleos lubrificantes, com destinação adequada;  

 Aumento da produção de bagaço de cana-de-açúcar e torta de filtro em 38%, e 

manutenção do volume de vinhaça atualmente gerado; 

 Incremento médio de 2,5 vezes de demanda diária de veículos comerciais, 

principalmente para transporte de cana, sobre as vias locais dentro da AID; 

 Redução da captação e consumo de água por tonelada de cana moída de cerca de 

1,00 m3/t para 0,8 m3/t. 

Em função das características inerentes da atividade, a ampliação da operação da Unidade 

Univalem influenciará na dinâmica dos meios físico, biótico e socioeconômico de sua região 

de influência direta. 

A Unidade Univalem está localizada na região noroeste do estado de São Paulo, que é 

marcada pela importância da agropecuária e da agroindústria, favorecidas por uma 

infraestrutura de transporte de carga de caráter multimodal: rodovias, ferrovias, aeroportos 

regionais e porto fluvial, que interliga a região com os grandes centros consumidores e 

terminais de exportação. 

Com uma pequena população de 70.405 habitantes (IBGE, 2010), a AID do meio 

socioeconômico apresentou uma taxa de crescimento de 1,17% ao ano, superior à taxa 

média estadual, de 0,9% ao ano. Trata-se de uma área de baixa dinâmica econômica, 

caracterizada por baixas taxas de empregos formais (38,73%) e de baixos níveis de renda e 

rendimento (população concentrada nas faixas de renda de menos de 1 a 3 salários 

mínimos), que se apresentam inferiores às médias estaduais. 

Os municípios integrantes da AID apresentam condições satisfatórias de atendimento por 

saneamento básico, com taxas superiores às estaduais no tocante à coleta de lixo e esgotos. 
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As condições de educação podem ser consideradas medianas, com quedas nas taxas de 

matrículas, mas também na evasão. É importante atentar ao elevado número de crianças por 

docente no ensino infantil, indicando a carência de atenção a este nível de ensino. 

Com relação às condições da estrutura de saúde, a AID apresenta um quadro pouco 

satisfatório, com número de leitos por mil habitantes inferior à média estadual, de 2,2 leitos 

por mil habitantes. A média de médicos por mil habitantes também é baixa, inferior a 1 

médico para cada mil habitantes, ou seja, menor do que a média estadual, de 1,98 médicos 

por mil habitantes. 

Em relação ao meio físico, os terrenos existentes na AID estão divididos em áreas que 

apresentam média e alta fragilidade ambiental quanto a processos erosivos. Conforme 

observado em campo, são frequentes as ocorrências de processos de erosão laminar e em 

sulco ao longo de estradas e áreas de pastagens principalmente, afetando os solos e 

recursos hídricos do entorno. Nas áreas destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar, os 

processos erosivos são normalmente minimizados, devido o manejo adequado do solo e uso 

de práticas já adotadas e previstas no Programa de Conservação do Solo e Monitoramento 

de Processos Erosivos, como plantio em curvas de nível, adoção de terraços e rotação de 

cultura nas áreas de plantio, em especial plantio orgânico.  

Além das práticas conservacionistas modernas já adotadas durante o preparo dos solos para 

o plantio, que serão estendidas às áreas de expansão, tanto próprias quanto arrendadas, o 

Programa de Conservação do Solo e Monitoramento de Processos Erosivos também prevê 

medidas de correção de ravinas e/ou voçorocas e de conservação e manutenção das 

estradas. Portanto, considerando-se o rigor e eficácia das práticas conservacionistas 

adotadas pelo Grupo COSAN e Unidade Univalem, deve-se observar a melhoria do estado 

de conservação dos solos ocupados pela cana-de-açúcar, diminuindo a incidência de 

processos erosivos e de assoreamento de cursos d’água do entorno.  

Em relação aos recursos hídricos, a ampliação do empreendimento não acarretará no 

aumento de captação e utilização de água devido dentre outros, à instalação de sistemas de 

reaproveitamento de água que levarão a um pequeno decréscimo nessa demanda, dos 

atuais 13.644 m³/dia para 13.632,00 m³/dia. Conforme estas estimativas, a redução de 

consumo de água por tonelada de cana moída será ainda mais significativa, passando dos 

atuais 1,0 m³/TC para 0,8 m³/TC na safra de 2012/2013. Desta forma, a ampliação de 

moagem prevista não acarretará em um aumento na pressão sobre a disponibilidade hídrica 

da região da AID e a taxa de consumo será reduzida e estará enquadrada dentro dos limites 

legais estabelecidos. As medidas para minimização do uso de água no processamento 

industrial são apresentadas no Programa de Conservação de Recursos Hídricos. 

As práticas utilizadas no trato cultural da cana-de-açúcar, como o uso de agroquímicos, 

fertilizantes e outros defensivos agrícolas, podem acarretar em contaminação dos recursos 

hídricos pela rapidez com que essas substâncias tendem a se infiltrar no subsolo podendo, 

inclusive, atingir o lençol freático. Além disso, pode ocorrer contaminação dos solos e 

recursos hídricos devido ao aporte de cargas poluidoras de origem industrial e por resíduos 

sólidos decorrentes da operação industrial. 

Nesse sentido, a Unidade Univalem adota diversas medidas para evitar a poluição ambiental 

na AID e ampliará estas ações nos Programas propostos. O Programa de Conservação do 
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Solo e Monitoramento de Processos Erosivos contempla também medidas para evitar a 

poluição ambiental por defensivos agrícolas, fertirrigação e vazamento de óleos e 

combustíveis. O Programa Ambiental de Controle das Obras apresenta medidas para evitar a 

poluição hídrica e dos solos pelas atividades de obra, além de medidas de gerenciamento 

dos efluentes e resíduos e adequado encaminhamento das águas pluviais no entorno das 

obras. 

Além disso, caso as medidas dos programas de conservação não sejam eficientes, os 

Programas de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e da Qualidade do Solo 

permitirá detectar possíveis alterações na qualidade dos solos e águas superficiais, causadas 

pelas atividades da Unidade Univalem.  

O aumento da produção e das áreas de plantio, assim como as obras de ampliação do 

empreendimento, acarretará no aumento da geração de resíduos sólidos, criando assim uma 

potencial ocorrência de diversos impactos, que serão minimizados pela implementação das 

atividades previstas no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Em termos do meio biótico, a AID apresenta baixa cobertura vegetal nativa remanescente 

representada por um mosaico de fragmentos de floresta estacional semidecidual de 

pequenas dimensões, isolados, dispersos e de caráter secundário. A diversidade florística 

encontrada no diagnóstico ambiental foi mediana e a fauna associada registrada é, em sua 

maioria, generalista quanto à demanda por habitats. Além disso, foram encontradas algumas 

espécies ameaçadas de extinção o que eleva a relevância de preservação e ampliação 

destes remanescentes, para manutenção de populações das espécies de flora e fauna no 

longo prazo. 

A expansão das áreas agrícolas para abastecimento da Unidade Univalem representa um 

incremento da proteção das áreas de vegetação nativa na AID, em especial as matas ciliares, 

pois tem em seus Programas de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação 

Remanescente e Estabelecimento de Corredores Ecológicos, o objetivo central de promover 

a recuperação florestal de áreas degradadas. Espera-se que a implementação destes 

programas promova aumento da cobertura vegetal nativa da AID no longo prazo, 

enriquecimento da biodiversidade local, proteção dos recursos hídricos e solos, além de 

elevação da conectividade da paisagem, possibilitando assim maior fluxo de fauna e flora 

entre os remanescentes florestais e consequentemente, a possibilidade de melhoria na 

qualidade ambiental local.  

O aumento dos plantios de cana pelo Grupo COSAN para abastecimento da Unidade 

Univalem implica em alguns impactos positivos de alta relevância para o ambiente da região, 

que resultarão na melhoria da qualidade ambiental das áreas de preservação permanente e 

da conservação dos solos e água nas áreas a serem ocupadas com novos plantios de cana-

de-açúcar. Os impactos negativos sobre os meios físico e biótico são, por sua vez, 

classificados como de baixa e média relevância, e tratados por medidas de controle, 

mitigação, monitoramento e compensação previstas nos Programas Ambientais da Unidade 

Univalem.  

Considerando o panorama socioeconômico da AID, a ampliação da Unidade Univalem e das 

áreas de plantio de cana-de-açúcar para seu abastecimento terão como impactos positivos 

mais relevantes o incremento na oferta de empregos e renda, a dinamização da economia 

local/regional e o aumento da arrecadação tributária municipal, em especial de Valparaiso. 
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Para potencializar os efeitos positivos destes impactos são aplicadas medidas no âmbito dos 

Programas de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra, de Valorização dos 

Colaboradores e de Capacitação da mão-de-obra. 

Por sua vez o surgimento de expectativas acerca do empreendimento, de novas 

oportunidades de emprego e de negócios, poderá atrair pessoas de fora da região da AID, 

levando a um processo migratório que poderá resultar em pressão sobre a infraestrutura e os 

equipamentos sociais, especialmente da saúde e do nível infantil da educação, que 

apresentam um quadro pouco satisfatório de atendimento. Neste contexto, o Programa de 

Reforço da Infraestrutura Municipal e de Comunicação e Participação Social, associado ao 

Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra, contemplam ações voltadas 

para minimizar e controlar estes impactos; informar adequadamente à população sobre a real 

oferta de trabalho, contratar prioritariamente trabalhadores residentes nos municípios da AID, 

e o remanejamento e capacitação de trabalhadores são algumas das medidas previstas nos 

Programas. 

A expansão da cultura da cana-de-açúcar, impacto de média relevância e o pequeno 

incremento de oferta de empregos no período de safra serão contemplados por diversas 

medidas para controle, minimização e mitigação dos efeitos negativos decorrentes da 

ampliação da Unidade Univalem e das áreas de plantio do Grupo COSAN para 

abastecimento da mesma. As medidas para controlar os impactos decorrentes do aumento 

da pressão sobre o sistema viário e de ocorrência de acidentes rodoviários, serão 

contempladas pelo Programa de Controle Ambiental do Tráfego de Veículos e conservação 

de estradas. 

Assim, desde que observada a adoção das medidas propostas de controle e mitigação dos 

impactos negativos e de potencialização dos impactos positivos, tais como o incremento da 

geração de emprego e renda e a animação econômica local em uma região economicamente 

pouco dinâmica, pode-se aferir que o empreendimento poderá trazer benefícios no contexto 

socioeconômico dos municípios da AID. 

Com relação à gestão ambiental do empreendimento em sua fase de ampliação e operação, 

a Unidade Univalem contará com um Programa de Gestão Ambiental com o objetivo de 

garantir a execução das ações previstas nos demais Programas Ambientais e evitar 

negligência na aplicação das medidas preventivas e corretivas indicadas. Além disso, cabe à 

equipe de gestão ambiental propor ações complementares às ações previstas, visando à 

proteção da qualidade socioambiental da área do empreendimento e do entorno. 

Ressalta-se mais uma vez que a exploração da cana-de-açúcar encontra-se consolidada na 

AID e o setor mostra-se crescente, de tal forma que o panorama de uso e ocupação do solo 

tratados nesse estudo permanecerão equivalentes independentemente da expansão da 

Unidade Univalem.  

Nessas circunstâncias e com base na análise conjunta dos impactos, do prognóstico 

ambiental e das diretrizes e ações propostas pelos Programas Ambientais, atesta-se a 

viabilidade socioambiental da ampliação e da operação da Unidade Univalem. 
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Anexo 1.1-1 - Parecer Técnico nº 130/11/EI emitido 
pela CETESB em 09 de Setembro de 2011. 
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Anexo 1.4-1 - Anotações de Responsabilidade 
Técnica – ARTs do responsável técnico e 
coordenador do EIA/RIMA e demais profissionais 
envolvidos.  
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Anexo 1.5-1 - Layout geral da Unidade sobre 
imagem de satélite. 
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Anexo 1.5-2 - Localização da Unidade Univalem e 
áreas agrícolas atuais e futuras. 
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Anexo 1.5-3 - Mapa de localização da Unidade e 
áreas agrícolas sobre carta oficial IBGE em escala 
1:50.000. 
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Anexo 1.5-4 -Matrícula atualizada do imóvel-sede 
da unidade industrial. 
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Anexo 2.1-1 - Licença de Operação – LO nº 
13001109 emitida em 02/07/2009. 
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Anexo 2.2-1 - Mapa das Áreas de expansão sobre 
Zoneamento Agroambiental.  
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Anexo 2.2-2 - Mapa das Áreas de Plantio atuais e 
futuras sobre imagem de satélite. 
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Anexo 2.2-3 – Certidões das Prefeituras Municipais 
de Valparaíso, Flórida Paulista, Lavínia, Bento de 
Abreu, Rubiácea, e Guararapes, quanto às 
legislações municipais de uso e ocupação do solo 
e quanto à disponibilidade de corpo técnico 
habilitado para avaliação da viabilidade ambiental 
da ampliação proposta.  
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Anexo 2.2-4 - Licença Prévia - L.P. nº 13000988 - 
Barra Bioenergia S/A - filial UTE Univalem. 
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Anexo 2.2-5 - Licença de Instalação - L.I. nº 
13001639 - Barra Bioenergia S/A - filial UTE 
Univalem. 
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Anexo 5.1-1 - Layout da unidade com as estruturas 
atualmente licenciadas e instaladas 
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Anexo 5.1-2 - Layout da unidade com as estruturas 
futuras. 
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Anexo 5.1-3 - Termo de Compromisso de 
Instituição e Recomposição de Reserva Legal - 
TCIRC-RL nº39.902/2010. 
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Anexo 5.2-1 - Mapas de aplicação de vinhaça do 
PAV 2011/2012. 
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Anexo 5.2-2 - Mapa de Áreas Fertirrigadas sobre 
imagem de satélite. 
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Anexo 5.2-3 - Certificado de adesão ao Protocolo 
Agroambiental. 
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Anexo 5.2-4 - Mapa de Rotas sobre imagem de 
satélite. 
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Anexo 5.2-5 - Outorga de captação - Portaria n° 
180 de 31 de Janeiro de 2007, emitida pelo 
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE. 
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Anexo 5.2-6 - Balanços hídricos do processo atual 
e futuro da Unidade. 
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Águas 
Residuárias

Resfriamento
Mancais  Moendas

Perdas por 
Evaporação

Limpeza
Troc. Calor

Mosto

Córrego 
do Sapé

(Montante)

Lavagem
Geral

Embebição
Filtro 

Embebição
Moendas 

Córrego do Sapé 
(Jusante)

Resfriamento
"Torre 1"

(a instalar)

Tanque 
Armazenamento

Vinhaça 

TQ revestido
com manta

PEAD

Perdas 
por 

evaporação

Troc. Calor  
Dornas

Fermentação

Condensadores
Filtros

Caixa Dágua 
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BALANÇO HÍDRICO - UNIVALEM - Safra 2012/2013 - 17.000  TCD 
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Estruturas
1 - Posto Abastecimento Combustível

2 - Borracharia/Lubrif./Lavador

3 - Heliponto

4 - Arquivo Morto

5 - Assist. Social/Ambulatório/SEEMT.

6 - Portaria Principal

7 - Armazém de Açúcar

8 - Escritório Administrativo

9 - Capela

10 - PCTS - Forrageiras

11 - Depósito de Oxigênio/Acetileno

12 - Administração Industrial

13 - Restaurante

14 - Sapray da Fábrica

15 - Caixa de Areia

16 - Caixa de Fuligem

17 - Fábrica de Açúcar

18 - Oficina de Manut. Mecânica

19 - Laboratório Industrial

20 - Casa de Força

21 - Almoxarifado Industrial

22 - Balança Rodoviária

23 - Tratamento de Caldo

24 - Barracão da Moenda - ZF

25 - Prédio das Caldeiras nº1 e 2

26 - Depósito de Bagaço

27 - Spray da Destilaria

28 - Depósito de Sucatas

29 - Tanque de Álcool

30 - Captação de Água

31 - Tanque de Xarope

32 - Destilaria Aparelho nº3

33 - Fermentação

34 - Destilaria Aparelho nº1 e 2

35 - Caixa de Vinhaça CAP. 1500 m3

36 - Estacionamento de Carretas

37 - Estacionamento de Treminhões
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VALPARAISO .-U..de 3YlhO de 19717

~ Um lIrea de terra com. 326,70 00 ha. (trezentos 'e _
~ seis hectares e setentaares', 'situado na Pazenda
Sao Luiz, deste município e coaarca de Valparaíso, oonten-
do uma casa di ~'d8 duas casas para .-pregados, UBa pisc.
na,

~
um barraoao de !130108, luz elltr1oa' da rêde of1E1al e

'gaa enoanada, com as seguinte. 41'9188. 8' confrontaçoes: -
começa no marco nll, cravado ~ mar,_ direita da estrada -
m~c1P&1 que liga Valpara{so .a Ademan't1taae sere acom~
~bando a estrada 'bo1ade1ra de Bento de Abreu at o 06r1'e8O
do Sap4, onde se acha o marco nl21 da! Tira .t, 8squérda e -
desce ac~mpa"nN"do o 061'1'8&0at4 o marco na 3, donde vira k
direita, com nao 561141 1ft 8 segue l.040.(hua.11 e qua-
renta) metros, dividindo com hgelo-Speglor1nl desse ponto
vira li esquet;da e COI1rumo de 331 46' sw~ t .egue divisando
com a elrea MO onerada da mesaa 4oilat4i'1a 1. 670 (hum Jit11 ~
seiscentos e setenta) metro a'estrada municipal
Adamantina-Valpara!so; vira esqu da e aeoapA,,1oaMdo
a referida' estrada' n' entido Adamá.nt1 Valpara!so, segue
3.950 (tr8s mil nav. centos e c1nquenta) etros, at4 o pon-
to de partida.- o $túia: MARIAREG 1 CAKARGO 100lU,-
bras11eir!, sol ra ón a ora, re d te ' Araçatuba.-
Transcri ao a 81t .n e streg1s~o.- O --
o ie ma or,

80, 19 de Julho, de 1.977.- Certifico -
icula nA317, encontra-ae gravado com-
to, em fav8r do Dr. ..Pl4cido Rocha e --

. , conforae inscriçao nt3. ,1 -
-1.968.O oficial maior,.. -

.-
~_ ValparlÚSO,11 de Julho de 1.977.~ Certif
~rme esoritura de 111711.977, lavrada, no 11 C
rio de Notas' de Valpara!so,.11vro 41, f1s. 136, pomo-pres ent e averbaçao para liberar do usufruto da Ma r ula
nR317, d4z (10) alque1rea de terras, em fav8r de nina -

(Segue no ver só)

. - - .-------... ~~ ._-~ :.,~ ~.,-';"". ..~.... . - . -.... ,J
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'.;.c.;;!ÇÓQ A!X)línorio
,

~~ -~ :ri r

I)anic!cJ }~ .;
,.; ~l'GS Turas5i

~." "",U 1
Comarca àe \::ip,:raiso - SP )

Fone (18) 3401-1361

.- O oficial maior,.-
~.- Valpara:!8o,11 de Julho de 1.977.- ~:
~NCISOO DE ARRtJD1. SOARES, pecuarista, RlrDlJ;1l8;cng-
e sua mulher dOD&IWiU nGB! ROOBA SOARES, do lar, RG nt
3.142.742, ambos brasileiro!, OPr-con~UDto nI026.363.958/49
residentes A Rua ÃIltOD.1oJoao. 35, em Araçatuba.- ~
1I.i.. DESfILARIA UBIVAL8 S/A, sociedade an8rd.. cOIlt'-à.edi-nó
Parque Indutttal Unival., na lazenda Santa JOBefa, neste
munioípio de Valpara!80, Inseri to DO coe 80b nI47764535/--
0001, no ato representada por seu Direto!' Presidente Sr. -
Euclides !enez, brasileiro, oasado, agr1oultor,RG nO ....
7.293.2.32, CIO nI128..752.798/15, residente na lazenda 1I0Ta
Paraíso, .. Bento de Abr811 desta oOmarca e por seu Diretor
Vice-Presidente Sr. !adao -m.guChi., brasileiro 1 oasado, .1-
d1co veter1nir18, RG nI3.678.065 8 CIO nl311.~47.318-53. -
residente I. Rua Gerem1a Luna1'dell1.! 299, eJIlValpar8í80. --
título: Venda e Oompra.- P&rma do ~ o: Escritura de 11
cre1üDio de 1.977, lavrada no r o de Notas . 01':{.;...
c10 de Justiça de Valpara!8o,'11vro 41, f1a. 1.36, escrivão
114110 Leme K08aki.-~ 01"800.000,00 (oitocentos ail -
cruzeiros).- ~o M.- za6Tel: UM'propriedade -
rural, 0011a 4rea d.e--~4.20' ha. (~quatro' hectares e
v1nte ares), equivalentes a 10,00 (d'z)' alqueiree de ter--
ra, desa_brada de uma '1'ea maior de 326,70,00 ba. denom-
nada l'azenda Santa loseta, localizada parte neste m.un101--
pio e parte no município de Bento de Abreu, desta comarca
de Valparaíso, 888 benfeitoria , e quedoravante passar' a
denollinar-s8 "1'A1iQT1IIIDtTS!RUI. UltIVAL8., que S8 caracte-
riza dentro do eep1nte roteiro: tI!_ 1lÚc1o'a propriedade
ora descrita, .. .-rCG inicial local1za40 80b a ponte do -
Ri~e1:rão 40 Sapl t sendo. lue desse uroo oam1n~6:;se.a .on.;....
tante elo referido Ribe1rao do Sap', numa' 8%1;en... de 1~,...;
00 lcento e trinta) a.tro8 aproximadamente, ohegando-ee -
entao no looal on48 eão laçadas as cCgua. de UII& nascente
existente no 100al t . desse ponto sepe-s8 o CU80 da na.8~
cente, divisa raaWr8l., . peroorrendo a c!1Btlno1a de aprox1.
madamente 370,00 (trezentos 8 setenta' Jletro8, de onde se
s'SUe' 4. direi 'ta coa o ruao 401 40 · ]irE,. peroorrlndo adie-
ttDcia de 490,OO-(~troze.to8 e noventa) metrosL-de onde
se segue novamente 1 direita oom o :rumo 481 58' 9, naa -..
extensao de 350,00 ~trezanto8 8 c1!Q.u8I1ta) 1;1'08, de on--
de se segue 1 direita, ~, .. direç80 . Estrada MUnicipal _
com o rumo 81 55' SI, e percorrendo a distlncia de 430,00-

Mod.1 ranspor a o para ,

,~

u_

T
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R. 5-3!1..- Valpara:!so, 29 dê Julho de 1.977.- Emitente: DES
TILARIAUNIVAL8 S/Â~, cpm sfde em Valpara:!so, ~ 764
535/0021-00, representada por seu diretor superintendente -
Sr. Joao Francisco de Arruda Soares e seu diretor Presiden-
te Sr~ Euclides :Benez.- linanc1ador: BANCO DO BRASIL S/A. t
agência de Valpara!so.- ~a de C~edito Industrial
emitida em 04 de Julho de-r:-m.- Valor: Crl106.686.000,oo
(cento e seis milhões seiecentos e~ta e se18 mil cru-
zeiros).- Vencimento: 30 de Junho de 1.989.- lE2.!..t 17% ao
ano, calcuI'ãC1õi'PiI'O.'todO hamburgu3s, e exigiveis no Úl-
timo dia de oada senestre civil, inclusive gurante o perío-
do de car~nc1a, no vencimento e na l1quidaçao da C&dula.-
Ob ~to da arantia: Em hipoteca cedula de primeiro (112) --
gray, o m~ da MatriculanIJl7.- Forma de utili-
za~ao: de conto idade com o orçamento~

ent . Ssa rejuizo do vencimento que corresponáe~ã-U1ti-
ma cela de reposi do cr'dito, e observado o prazo de
car neta de ois ano e meio, o principal da d ida resul-
t_ te da c u1a, 8 I( ago dentro de 12 anos _ l§ presta-
-oe aeme raia e 11 saivas, inseridas na oond1ç s e-
c 18 d .c'd 1c1al substituto,

AV. 6-317.- Valpara!so, ~8 de Julho ds_l.978.- Certific q e
por aditíVo de retificaçao 8 ratificaçao datado de 25 de j -
lho de 1.978, acordaram as partes - financiador e financ"a a
em alterar a denominação do tItulo gerados do financiame o
para "Cédula de Crédito Industrial"; alter~ndoJ també , a --
cláusula especificadora do seguro - Condiço8s Especiai
nos precisas tormos constantes do mencionado aditivo,

(segue no verso)
\
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(do qual), para efeit
t

~ .
orlO.-

O oficial substituto

car

R. 8-317.- Valpara~so, 06 de abril de I 79.- Emitente: DESTI
LARIA UNIVAlEM S/A., sediada em Valpa Iso, 'inscrita no C.G.C
sob o nQ 47.764.535/0001-00, repres tada por seu~ Diretores-
Presidente e Superintendente, EUCLIDES BENEZ e JOAO FRANCISCO
DE ARRUDA SOARES, respectivamente. Financiador: BANCO DO BRA-
SIL S/A., agência de Valpara!so. TItulo: Aditivo à Cédula de
Crédito Industrial emitido em 06 de abril de 1.979. Valor: Cr
110.900.000,00 (cento 8 dez milh~es e novecentos mil cruzei-/
ros). Vencimento: 30 de junho de 1.989. Encar~os financeiros:
Os mesmàs da Cédula aditada. Objéto da garantia: Em hipotéca
cedular de primeiro (IQ) gráu e sem concorrência de terceiros,
as benfeitorias construIdas no imóvel descrito na MatrIcula n
317, Registro nQ 4, e a ele incorEoradas, a saber: Casa de Ca
na: de estrutura metálica, fundaçao em concreto armada, medin- ,da 119 x 20 metros, altura ate o trilho da ponte rolante 13,7
m., coberto de amianto, com 35 metros sem cobertura e aberto
dos lados, parte fechada com alvenaria e fôlhas de amianto em
84 metros, parte da casa de cana: 16,50 m. atinge a altura de
21 m. até o trilho de rolamento; Casa de Força: de alvenaria
medindo 12,10 x 22,00 metros, cobertura de telhas de amianto,
piso em concreto, base dos geradores em concreto armado; DestO-
leria: Construção em estrutura metálica, base de concreta arm -

do, com 968 m2, altura máxima 30 m. e altura mfnima 10 m.; Ca
- - ,

ta ao Tratamento: Captaçao de agua e tratamento de alvenaria,
medindo 7m x 1 m., coberto de telhas de amianto; Casa das Cal
deiras: de estrutura metálica, base em concreta armado, caber
~t81has de amianto, medindo 21m. x 22,5m., altura 14m.;
Outras Obras civIs: 1 prédio para escritório administrativo,
de alvenaria, co erto de telhas'de amianto, piso de taco, com
insta1açbes elétricas embutidas, medindo 9~5a x 26 m.~ com 3
divisoes; prédio da balança medindo 3 x 5,15 m. de alvenaria,
coberto de telhas de amianto e piso de cerâmica

l
- refeitório d

alvenaria medindo 9,50 x 19,50 m. coberto de te ha, piso de c

(Transportada para fls. 03)

Mod.1 -_......
'-

~._- .... "_'_0"___'. H o. ---1'" o'



D'l'RÍcuLi .0 317 - 1>ÁGUA DOS DB099

Livro "2 -Registro Geral CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A

T
NEXOS. ..

DA COMAACA DE VALPARAISO ..
VALPARAISO IQ de julho de 1977

(Transporte de fls. 02v.)
cerâmica, composto 'de cozinha e salão de refeição; vestiário e
ambulatório de alvenaria, piso de cerâmica, coberto de telhas
de amianto, medindo 9,50 x"26 m., com duas divisões, sendo: Ii
uma 'para ambulatório e outra para vestiário (banheiros, chuva i
ros etc.); l_prédio de alvenaria, medindo 12,60 x 45,50 m. com
quatro divisoes: uma para oficina el~trica, uma para .oficina I
mecâQica, uma para almoxarifado, 8 uma para labor~tório (com /
balcao central, salas Rara equipamentos de precisao e sala de
encarregado de laboratório, todo azulejado); 1 portaria de al-
venaria,~coberta de telhas, piso de cerâmica, medindo 3 x 3 m.,
construçao civil nas bases das tanques, reservatórios e bombas;
I represa com altura de 9m., base 100m., crista 20m., compri-I
mento 250m., bacia 11,20 ha., estravasor em concreto armado me
dindo 15,50 X 2,50 m. de altura. Valor do imóvel e das constru
ções: Cr~26.231.000,OO. Destinação do financiamento: Elevação
do crédito aberto com a cedula aditada. Forma de utilização:-
Segundo o cronograma de execução fisico-financeiro do projeto
e quadro de usos anexos ao aditivo. forma de pagamento: Sem Ii
prejuízo do vencimento no inicio estipulado, que corresponde I
a última parcela de reposição do crédito, e observado o prazo
de carência de três anos, o principal da dIvida resultante da
cédula ora editada, será pago dentro de 12 (doze) anos, em 17
prestações semestrais e sucessivas, iguais, no valor de Cr$..
12.088.000,00 cada uma, vencendo a primeira em 31.12.80 e a Ii
última em 31.12.88, obrigando-s8 a emitente a pagar, com a úl-
tima, em 30.06.89, todas as responsabilidades, compreendendo I
principal, encargos financeiros e outros acessórios e quais-//
quer"desE8sas, udo 'n ep dentemente de ualquer aviso ou in-
terpe1açao j cia] ou rajudicial.-
O Oficial,

MATRíCULA

317

...

R. 9- 317.- Va paraIso, de abril de 1.980.- Emit nte: DES-
TILARIA UNIVALEM S/A., CGC/Mf nQ 47.764.535/0001-00, sediada
no "Parque Industrial Univalem", município de Valpara!so, 1'e
presentada por seus Diretores Tadao Higuchi 8 Waldemar es.
Financiador: BANCO DO BRASIL S/A., agência de Va1para! o. T!
tulo: Cédula de Crédito Industrial Hipotecária emitida em 24
de abril de 1.980. Valor: CrS22.486.000,OO (vinte e do's mi-
lh~es quatrocentos e oitenta 8 seis mil cruzeiros). Ven i ent
30 de junho de 1.989. Juros: S% ao ano, calculados s br os
saldos devedores da conta vinculada à operação, exig ve' no
último dia de c~da semestre civil, no vencimento e na q ida
çio da C~dula. Correç;o Monet~ria: 40% da variaç;o da Obri
ções Reajustáveis do Tesouro N8cíonal (ORTN), observ ~ o pe-

(segue no verso)
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período anual de junho a junh; calculada s~bre os saldos deve
dores da conta do financiamento, na mesma epoca e na mesma fo
ma de juros e exig{vel juntamente com estes. A taxa de Corre-
ção Monetária, assim definida, será reajustada pelo Banco,Cen
traI do Brasil. com vigência a partir de lQ da julho. Objeto
~a garan:ia: Em hipotéca .cedular de primeiro gráu, di~o, de se
gundo grau (2Q) e sem concorrência de terceiros, o imovel des-
crito na MatrIcula ng 317, Registro nQ 4 e~~egistro nQ 8. Q!!
tina ão do financiamento: Construç;o de Obras Adiciona!s e A-
quislçao e Maqu1nas e Equipamentos. rorma de utilizaçao: De
acôrdo e condições do orçamento. Fdrma de a amento: Sem pre-
juIzo do vencimento estipulado, 01 pres açao com percentual de
5,48% vencendo em 31.12.80; 17 prestações semestrais iguais e
sucessivas com percentual de 5,56% cada uma, vencendo-se a pri-
meira em 30.06.81 e a última em 30.06.89; sem prejuízo de ven
cimento acima estipulado da dIvida resultante do financiament

, N

seta paga em 1a prestaça8S .semestrais, correspondendo cada uma
-delas ao resultado da divisao do saldo devedor do principal,

expresso pelo seu equivalente em Obrigações Reajustáveis do Te-
souro Nacional, no global.de 47.974 ORT ,pelo número de pres

-taçoes a resgatar. I a primair em '1.12.80 e as segui -
tes em 30 de e dezembro e cada ano.-
O Oficial,

Av. 10- 317.- Valpara!so, 02 de setembro de 1~980.- Certifico
que, por aditivo de 01 de setembro de 1.980, acordaram as par
tes, em incluir à Cédula de Crédito Industrial ora aditada -
R. 9- 317, para todos os fins de direito, o cronograma físico
financeiro eor alas assinado, o qual prevê os seguintes itens:
Discriminaçao dos melhoramentos, máquinas equipamentos e ser-
viços; valor financiadoL valor de recursos próprios e épocas
respectivas de util.zaç verbas, eyfmoeda corrente e sua
equivalênciaem Ob i9 çoes ajustáve~ do Tesouro Nacional -
ORTNs; dou fé.- .

O Oficial,

Av. 11- 317.- Valpara!so, 01 da outubro da'1.980.- Certifico
que, por aditivo de 29 de setembro de 1.980, acordaram as par
tes: a)- em liberar a última parcela do crédito (R.9-3l7), so

N ,

mente contra a Hpresentaçao, pela fI~AMCIADA, de comprovante
expedido pelo órgã2 estadual de cEntraIs do meio ambiente,a~
testando a conclusao da lmelant~çao do projeto de tratamento
efluentes; b)- elevar Q credito aberto (R.9-3l7) a Cr$ .....

(Transportado para fls. 04)
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Cr~24.027.000,Oa, correspondente a 50.366 Obrigações Reajustá-
VGis do Tesouro Nacional, devendo a utilização da quantia de I
CrJl.541.000,OO, correspondente a 2.392 Obrigações Reajustáve-
i8 do Iesouro Nacional,mês de setembro de 1980, relativa à Ii
elev8çao ajustada, ser feita dentro de 30 dias~ da d~ta do a-
ditivo, para pagamento de imposto sobre operaçoes de crédito,
na forma do r n ~r 1S co/fin~ei '9ue integra o aditi-
VO, om substit ça e acompanh a Cedula; dou fé.-
O Oficial,

Livra. 2 -R."i8flo Ge,..,
MATRíCULA

C
FOLHA

317
. _ 04 l

Av. 12- 317.- Valpara!so, 1 de fevereiro de 1.981.- Por aditi
~icação e Ratificação de 13 de janeiro de 1.981, as-
sinado pelas partes contratantes (R. 9- 317), com firmas reco-
nhecidas, acordaram estas, em atualizar a forma de pagamento I
do R. 9- 317, Que passa a ser a seguinte: "Sem preju!zo do ven
cimento estipulado, obriga -se a errti tente a rec.o1har ao finan-/
ciador em amortizaç;c da dívida, dentro da seguinte forma: 01
prestaç;D com percentua1de 5,48% corresprindentea CrSl.580.59 J

91, vencendo em 31 de dezeubro de 1.980; 17 prestações semes-/
trais, iguais e sucessivas com percentua1 de 5,56% correspon-
dente a Cr$l 00 cad uma, ven ndo-se a primeira em 30
de junho de 1.9 e ú1' Ia em 30 junho de 1.989".-
C Oficial,

R. 13- 317.- Va p8 a so, de 1.981.- evedora:-/I
DESTILARIA UNIVALEM S.A., CGC. 47.764.535/0001-00.- Financia-
dor: BANCO DO BRASIL S/A., agência de Valpara!so.- Titulo: HI-
POTfcA.- Forma do t!tu1o: Cédula de Cr~dito Industr~ 01 /
de junho ~e i.98I.- Vaiõr da Ç.édula: Cr$649.680.000,OO (68is-/
centos e qu~renta e nove mi1hoes seiscentos e oitenta mil cru-
zeiros).- ~alor do imóvel d3 garantia: Cr$121.378.362,87 (cen-
to e vinte e um milhoes trezentos e setenta e oito mil trezen-
tos 8 sessenta B dois cruzeiros e oitenta e sete centavos).-
Vencimento: 30 de abril de 1.993.- Juros: 5% ao ano, contados,
corriqidos 8 exig{vei6 no primeiro dia de cada trimestre civil,
inclu~ive durante o per!odo de carência, e na 1iquidaç-o a dI
vida; correção monetária correspondente a 40% da varia ão. das
ORTN, observada no período anual de junho a junho cale 1 da so-
bre os saldos devedores da conta do financiamento, na ma-é
paca e pela mesma. forma dos juros e exig!vel juntam~nte com es-
tes. - ~eto da garantia: Em hipoteca cedular de 3Q I( te eiro)
orau e selil concorrencia, o imóve 1 descI:' i to na presen. Q ~;1a r!cu-
Ia.- Dsstinaç;o do financiamento - Forma de utiliza~a - F ma

(segue no ver 80)
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do cronograma de
registrada sob' n~

Av. 15- 317.- Valpara!so, 13 d outubro de 1.9a6.~ Por aditi-
vo de re-ratificação à Cadula de Crédito Industrial, de 20 de
fevereiro de 1.986& e ar aram os atantes (R. 13- 317),/
introduzir elteraçoes na

#

a ad ijs, cones entes 80S 8n
cargos financeiros, e av badas no Rs stro nQ 2.148,
Livro J.- O Oficial.

Av. 16- 311.- Valpara!so, 29 de fev eiro de 1.988.- Conforme
cartes-qurtação datadas de 28 de janeiro de 1.988, assinadas
pelo Banco-credor c firmas nhecidas, pr movo ao cance-
la.ento dos RR. 5 11 17 - 311 e da Ave. 6- 317, /
10- 317, 11- 311 17.-
O Oficial,

R.~+7-M/3!Z.w Va1para!so. 18 de janeiro de 1.990.- Devedora:
D~~TILARIA UNIVALEM S/A., CGC-Mr n~ 47.764.5J5/0001~i
ada no "Parque Industrial Univa1emfl,. à Rodovia Dr. Plácido ':'

Rocha, Km. 16, município de Velpara~so, representada por -~
seus Diretores, Superintendentee Administrativo,José Clau-
dio Marani e Roberto Teixeira de Andrade.- Credor-financia-'
dor: 8~NCO DO BRASIL S/A., agência de Valpara!so.- TItulo: -
~OTECA.- rcrma do título: CédulA Rural Pignorat!c1~ e Hipo

tecária emi~ovembro de 1.989.- Valor; NCz$ -~
9.625.471,00 (nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e
quatrocentos e setenta e um cruzados novos).- Vencimento: 30
de novembro de 1.990~- Corre 80 monetárie e .uros-: ~for-
m~ consta do Registro n . ,'L vro.- ~to da garan-'
!!!: Em hipoteca cedular de QUATRO (4Q) GRAU e Sem concorrên -

(Trensportado para r1s.05)...
Mad.1
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Av.18-M/317.- Valpara!so, 21 de agosto de 1.992.- Procedo a es
ta averbaçao a requerimento da propriet~ria para ficar consta~
do que por Assembléias Ordinária e Extraordinária re"a1i, digo-;
por Assébléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em
30 de abril de 1.990 a roprietária DESTILARIA UNIVALEM S.A.'
teve sua danomi ao altar , passando a denominar-se: "UNIVA
L(M S.A. - AÇ AR E ~LCOOL", rmanecendo com a mesma inscri-T
çao no ~GC~ sob nQ 47.764.53 0001 O, tendo sido referida'
alteraçao re istrada e arquiva UCESP sob nQ 1.006.498,

'

em 04/09/1.9 .- O referido' de e dou f' Valpara!so,'
21 de agosto 1.992.- ~~
(José Donizetti Ro r1guBs , O icial interino, subscre-'
vi.-

Av. 19-M/317.- Valpara!so, 21 de agosto de 1.992.- Procedo a -
esta averbaçao n05 termos da Escritura P~blica de Confissão e
Assunção de Dívidas com Garantia Hipotec~riat Pignorat{cia e -
fidejussória datada de 30 de abril de 1.992, lavrada no Cartó-
rio de Notas de Valpara!so-SP, no livro nQ 056, às fls. 005/1'
021, na qual figuram como partes, de um lado, como credor, o -
Banco do Brasil S.A., representado por seu administrador de -
sua agência de Valpara{so-SP, Sr. Odonis Roberto ~a5choal, de'
outro lado, como devedores, Univalem S.A. - Açúcar e Álcool,
representada pelo seu Diretor-Presidente- Sr. João Francisco -
de Arruda Soares e pelo seu Diretor-Superintendente José cláu-
dio Marani, e Cooperativa dos Produtores e Fornecedores de Ca-
na de Valpara!so - COOPERVALE, representada pelo seu Diretor-t
Presidente João Francisco de Arruda Soares e pelo Diretor-Admi
nistrativo-financeiro José cláudio Marani, como devedora a sun
tara, a Univalem S.A. - Aç~car e Álcool, como intervenis" t s-T
garantes João Francisco de Arruda Soares e sua mulherMa i Re
gina Rocha Soares, e, como fiadores, Alberto Benez e s a _fT

lher Polonia Fontana Banaz, Alcindo José Benez e sua m lh r
Martha Gomes Benez, Alfeu Benaz e sua mulher Maria Farr i-. 'Benez, Eucl1des Banes e sua mulher Aure8 Barbosa Banes,
Francisco de Arruda Soares e sua mulher Maria Regina Ro

(SEGUE NO VERSO) .
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res, João Gatto e sua mulH
. - . tto, Jose Luiz

Gottardi e sua mulher Maria Lúcia ~ocha Gottardi, Ricardo Ca-
margo. Rocha e sua mulher Rlta de Cassia Arantes Rocha, ~aldir
Vicente e sua mulher Ana Maria Cardoso Vicente, e Gariba+di -
Ar.antes e sua mulher ("jaria Stella Arantes; para ficar consta,!l
do que acordaram as partes em prorrogar o prazo para pagamen-
to da divida referente ao registro nQ 11-317 supra, mediantet
ajuste que se consubstanciou pela escritura da confissão e -... ,

"assunçao de d~vidas, sendo que a mesma sera paga no prazo ma-
ximo de 06 (sais) anos-safra, em prestaçõesvenciveis em 31.'
01.93, 28.02.93, 31.03.93, 30.04.93 e 31.05.93 - SAFRA 92/93;
31.01.94, 28.02.94, 31.03.94, 30.04.94 à 31.05.95 - SAfRA 93/
94; 31.01.95, 28.02.95, 31.03.95, 30.04.95 e 31.05.95 - SAFRA
94/95; 31.01.96; 28.02.96, 3l.03~96, 30.04~96 e 31.05.96 - 5~
FRA 95/96; 31.01;97, 28.02.97, 31;03.97, 30.04.97 e 31.05.97,- SAfRA 96/97; e 31.01.98, 28.02.98, 31.03.98, 30.04.98 e 31.
05.98 - SAFRA 97/98, cujos valores corresponderão, safra por'
safra, consecutivamente, aos percentuais'abaixo.discrimina-tt
dos, incidentes sobre o saldo devedor atualizada na forma da1
cl~usula de encargos constantes do registro nQ 3.87', livro /0

3, deste Cartório, e que foram estipuladas com base em f1uxot
de caixa apresentado pela devedora Univalem S.A. - Açúcar e -
Álcool, de tal modo que a devedora deverá ~4idaE' com a 'últi
ma das safras, ou seja, safra 97/98, com prestaçoes previstas
para 31.01.98, 28.02.98, 31.03.98, 30.04,98 e 31.05.98, tudot
o que est8~a a dever ao Banco credor, par força da escritura:
- safra 92/93: 3,58% (três virgula cinquenta e oito por cen-'
to) do saldo devedor atualizado; - safra 93/94: 3,82% (três -
virgula oitenta e dois por cento) do saldo devedor atualiza-t
do; - safra 94/95: 25,48% (vinte e cinco virgula quarenta e -
oito por cento) da saldo devedor atualizado; - safra 95/96: /
32,24% (trinta e dois virgula vinte e quatro por cento) do I
saldo devedor atualizado; - safra 96/97: 90,62% (noventa vir-
gula sessenta e dois por cento) do saldo devedor atualizado;'
e - safra 97/98: 100,00% (cem por cento) do saldo óevedor atu
alizado. Convencionaram as partes em instituir nova cláusulaT
de encar~os, consistente de correção monetária e encargos adi
ciona~s a t~xa de 1 (um) po~to percentua1ao mês,.sendogue ~
referlda clausula e respectlva forma de atualizaçao, estao -
tran~critos na íntegra no registra nQ 3.873, livro 3, deste -
Cartorio. Para os efeitos do artigo 818 do Código Civil, atri
buLram as partes, o valor de.Cr$3.955.380.000,OO ao im~v81 dã,

7 ' 'presente matrlcula nQ 31 . A devedora Unlvalem S.A. - Açucart
e ~lcool confessou-se devedora, ao Banco credor, da importân-
cia de Cr$10.726.309.220,52 (dez bilh5es, setec~ntos 8 vintet
e seis milh5es, trezentos e nove mil, duzentos. e vinte cruzei
ros e cinquenta e dois centavos), decorrente das Cédulas se-'

(SEGUE NA FICH g
Mod..
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(C~d~las se-) guintes: C~dula Rural Pignorat{cia nQ 87/00472-
O, Csdula Rural Pignoratrc~a nQ 8~/00051-6, C~dula Rural Pig-
ngrat[cia nQ 8B/00340-X, Cedula Rural Pignoratlcia e Hipote-'
caria nQ 89/00095-1, C~du1a de Crédito Industrial nQ 89/00096
-X, e Cédula Rural Pignorat!cia e Hi~otecária nQ 90/00003-X.-
A devedora Univalem 5.A. - Açúcar e Alcool assumiu ainda a di
vida confessada pela devedora Cooperativa dos Produtores 8 ~
Fornecedores de Cana de Va1para{so - COOPERVALE, do valor de'
Cr$480.914.557.12 (quatrocentos e oitenta milhões, novecentos
e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e sete cruzeiros 8 do-
ze centavos), decorrente da Cédula Rural Pignorat{cia 8 Hipo-
tecária nQ 89/00097-8. a que importa um valor total de divi-
das assumidas pela devedora Uni valem S/A - Açúcar e Álcool de
Cr~11.207.223.777.64 ~onze bilhões, duzentos e sete milhões,'
duzentos e vinte e tres mil, setecentos e setenta e sete cru-
zeiros e sessenta e quatro centavos~, cujo valor total a as-'
suntora-devedora Uni valem S.A. - Açucar 8 ~lcool obriga-se a-pagar integralmente no prazo a sob as condiçoes estabelecidas,
já mencionadas; as dividas assumidas, no valor total de Cr$ /

. ~
. ,

11.207.223.777,64, sarao registradas em uma so cont~, mBrame~
te gráfica. apenas e tão somente para facilitar o calculo e --possibilitar o esquema de lisuidaçao estabelecido, sem nenhu-
ma novação. Todas as obrigaço8s assumidas serão satisfeitas -
na ag~ncia do Banco do Brasil S.A., nesta praça. Ficam ratif!
cadas todas as estipulações da Cédula Rural Pignorat{cia e -

8' nQ 89/00095-1, emitida em 22.11.89, do valor ini-
cial de ~Cz 9.625.471,00, que objetivou o registro nQ 17-317'
supra, bem orno as demais cédulas já mencionadas. O referido
é verdade ré.- Valpa ,21 de agosto 98 1.992.- Eu,'

, 'Jose Donizetti Ro-
, Oficial interino; subscrevi.-

julho
317

Av. 21-M/317.- VaJparaí80, 04 do janeiro de 1.996.- Procedo a .. I[
termo8 da escritura póbJiça datada de 31 de apto de 1.99S, lavrada DO

(segue no verso) .
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Notas ele VaIpIraiIo-SP, DO Liwo DO060, às fia. 01V-104~" de RctificI9Io e

RatifiCIÇIo à .adJn pública de CaafiIdo e. A8uD;Io de DMd8s com. G8raatia
HipotdriI, Pipmdfcia e Fidoja86ria de 30 de abril de 1.992, lawIda DO 8ft) .

CaItlUo de Ncas de Va1pInfao-SP,110Liwo li OS6,. ftL 0051021,que objetivou
a averb8çlo na 19-MfJ17 lUpIà; em ouja de nt.ific8çIo e l'Itific8çIo
compareoeaMll como partes, ele um ~ oomo cndar, o "ar a. BrIIII
SotW8Ie AaiIIIIII8, com .. .. Capital Fedn1, COC-MFaO 00.000.0001O 178-

33, repn8Id8do peJo admiaisIrador de sua ag88cia de VaIpInfIo-SP, Sr. 0iIb8t0

FOí.areIi, brai10ir0, CIIIdo, b8ncíri0, lDIIricuJa DO 3.757.670-4, RG-SSP-SP na
5.436.074, CPF.MF nO 737.2'9.518-S3" reaidcIIteo domiâIi8c1oem V~P,
na Rua Juca de CIItro ri' 129;de outro lado, ccmo cIevecIora,U 8.A. ..

AçIIar e ÁkooI. com .. DeIte 1IIUIIidpio.e CXCIc& de VaIparafso-SP" Da
Rodovia Dr. fWddo Rocba, 1Cm..16, dI8crita 110COC-MF sob nO 47.764.535/0001-
00, com MI ooohato lOCial arquivado na JUCESP sob nO610.232/76, em 26-08-76
e postcrions a1knçGc8já arquivadas,am DcriçIo eIIUIallOb nO710.002.387,
lepRA'J1hIdap6r.. DiretorPreIicIeato Sr. JoIo Fr de ~ s.r., epelo

Diretor _ Sr..J086Cláudio MIrIDi. e1eitoI da ata de rcuniIo
ex8raorcIin6riado CcaeIbo de AdmiaiiraçIo realizada 808 28 ele abril de 1.99',
com podaa de1epdoa pelo artigo 32 doi ~Jt08 da devedora; , como..

JoID til ArnIIa e mulher M8rIa
RodIa s.n., resideI88 e domici1i8doI na.Rua T0rn8 H(GIBIJI,nO1.166,

GB Ançatuba-SP, já qualificados; e, ainda, ccmo fiIdons. AIJIeIf8 ... e sua
mulher PoIcIIIIaI'ClU'" - "f.~ resicIcdes e domici1i8doIDa Rua Duque de
Caias, nO 740, em AnIçaduba-SP~ ji quaIificadoI; AIé:We J8Ii ... e lUa
mulher Mu6ac... ~ 18ideatca e cIomiciIi8do8.. RuaAIIDIDIIoSale8 ele

Oliveira,na37,emAnIçaduba-SP,j' qualificados; AIh'" e lUa mulher Mula
Fe

"
residade8 e domiciIi8dos Da Aveaida eu.y.de AImeida , na

1.129,em.Ançatube-SP,já quaJificadQI;~ ... e ma muIhar A...
...,

.
raidade8 e cfoQci1iadosna Fumda Nova PIraúo, disIrito e

DJUDiçfpiode Bdo ele Alnu-SP, já quaJificIdoI; JeIe lI'r8dIeo _ ArnIIa
So8nI e sua MarIa .RodIa s.r., uaideaIe8 e domiciJiadosDa
'Rua Torres Homem, nO1.166, em Arapauba-SP, já qualificado&; JeIo G88te e sua
mulher G80veva M G8Me, resicIcdes~ domiciIiado8DaRua Silva Jardim, nO

451, em Araçatuba-SP, já qualificado8; JCII6 LIII&GGU8nII e sua lIIIIber Mula
lAda RoeIIa Gea8nI, J'eIida8s e cIomiciIiado8 _ Awaidaeu.y deAImoidanO

1.119. em Araça8ub&.SP, já qua1ificadoI; RIario C-we RedIl e sua lI11JIIK
RIta de c-.. AI resicIerJIcIo domiciIiadoIna Rua BemIntinode. Q

Mod.1
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Campos, nO 161, emAraç8tuba-SP, já quaIificadoI;W tiL \1k.(8t e sua mulher

A88 MarIa CanIeIo Vfa_~ reaideatea e damiciIi8daa Da Rua Campos Sa1es, nO
20, apto. 03, emAnçaIuba-SP,já qualificados, e, G8rIIIIIIII AnmteI e lUAmulher
MarIa ... An8Iea, raid&áea e cbDiciliadosDIAwaida Cu8By de AJmeida nO

1.291, emAraçatuba-SP, j' qualificados;... ficar000IhDd0que,. peJa de
retificaçlo e ratificaçlo ~ 11pIIfc8 o fIeIIÜID,GIl ~ a seguir:
Primeira: FINALIDADE: A eaitura de lH1Itific89Io à E8critura Pública de
CoofissIo e A8uoçIo de Dívida com G8I'IIItiaHipotdria,.' Pigaoratfciae
Fidcjussória,de 30.04.92, 1PJIda no Cartóriode NotIs de 'V~P, DOlivro
nO056, ia fia. 00'1021, DOvaiar de CrSIO.726.309.22O,52 (dez biIblSeI,_~os e
vinte e .. miIbftes,~ e nove mil, duPotOl e Wde cruzeiros e ciaqueIItae
dois '*Itavos), regiIIrada 1Gbneta.AV. 19-317, AV. 17..1795,'AV. 6-~50, AV. 6-
'0'2, AV. 6-S0~4, AV. 21-327, AV. 6-5049, AV.6-S0SI, AV.6-50S3, AV. 7-232,
e, AV. 40-130, Livro rf 2, e, AV. 2.3649, AV. 2-3775, AV. 2..3776, AV. 2-3873,
AV. 2.3861, AV. 2-387', AV. 1-3860 e regis8ronO4.120, Livro nO3, todo8 da&e
Cartório de RegiIIro de Imóveia da ComIrca de VI1paraf8o-SP,teado p6r fiDaJidade

R.euegociar, DI forma da Re8oIuçIo 2.164, de 19.0'.9' do CoaseJho Monet8io
Nacional e nas demaiscondiç&8aoordadu, o ftIer - RSINAS7,15 (oito('"
e ~ e e" e... ed8eoC_M'GI),Gi
deduzida a perceJa de R$25.493,30 (vinte e einco mil, quaIroc8do8 e lKMIia e trts
reais e 1riDtacentaYOl),reffRllte à teduçIo de I" (um pôr ocdo) 10 me. a partir de
01.06.9', conforme detennina a Medida' Proviaória nO 1023, de 08.06.9'),
correspondaic a 28,09% (vime e oito idoiroI e nove décimos pcaos pataIb'lia)
das parcelas oriUDdasdo aidito rural, com vencimedos an 3O.04.9S e 31.0S.9'
atuaIizadas até 31.08.9'. ~ A dividaooapa saá ngistnda em uma só
conta, D1OJ'8IDCIIIfegr8fica, apoIUI' e tio ~ pII'&&ciIitar o cQcuIo e po8ibiIitar
o ~ de liquidaçlo estabelecido,sem MGbumaDOY8ÇIo.Terceira: Sobre .
parcelas da dfvida reaegociada e quai&quer impodaaciaa deccmmtes de despesas,
apresentadas na CODtaviuçuJadaque ... aberta ao ruIo da escritura iDcidirIo
encargos calculadol can bise DaTaxa de JUI'08a Looao Prazo (fR.P), ou
indicador ecm&mico-fiDmcoiro que venha sub8titui.1a. Os CIIC8I"g08 aqui

saio debitados e capitaIiados DO dia primeiro de cada me., DI8
_108 valores nmidos -, IIO~ODl JiquidaçIoda e
exiBidosjt~ cem 81 amorti~ do priacipaI,iDduaive...

t ~_ vai
. . · ~- ·

proporcIUDDUIIEIIIIC101 .. ora 1lCMnI no VClJClnw e Da

dfvida.QyB:_: EmCIIOde inadimpUIw;ia da

. substituiçlo aos eDC8I'goIde normalidade iDcidirIo: a) Cnmi..&ft do
taxa de mercado. CODÍormcfaculta a resoluçlo 1.129. de 15.0'.86. do

--
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Fone (18) 3401-oi367

MODIdrio NacioaU; b) jUlOl dMnUJriOl à taxa efetiva de 1% (um par ano) 80
mo; e, c) multa de 1~ (diz p6r CII1to)iDcicIeate, DII dataa cI8a~ sobre
08 Wtnl amortiDdoIe _ liqaidIçIo fiDIJ, o l8Ido cIevecIor .~Ido

data. Os eDCIIJOIde 1rId8m08... Ma"e "b" reIro8tdo ca1cuIados,
debitados e CIpÍtIÜZIdoI DO 1Utimodia de CIda me. e Daliquidaçlo final ela cIfvida,
pII'8 .-em exi8fveia jnnt-nvmcom. parcela de principal. _ 108 &eU8wans IPRÍ.w.. A mu1ta de

quenta o item"r:'RI8ro-' caIadada, debitad8lCIpitaIizIda e exigfve1 DII datas
das amartizaç&se _ liquidaçIo final da dMda. Qgig: ALTERAÇÃO 00
VENCIMENTO: O 8IIICOcredor e a dewcba ajUllanm e acordInm no ato da
~ fixaro woràDeIltoda ,... pII&31.0~.97. Sexta:
FORMA DE PAGAMENTO: Sem prejufzo do venoi~ eIIipuIado Da cJUuJa

~ a dividal8I1taateda ~ de ~t -' pap em 10 (dez)
parcela fNIftUIÍR, waciveis em 31.01.96, 28.02.96, 31.03.96, 30.04.96, 31.0'.96,
31.01.97, 28.02.97, 31.03.97, 30.04.97 e 31.0S.97, C01'I'eIpOIIdan, cada uma.. D8I doi ... reIp8divos vencin1fl~ 80 reIIIIt8doelacIiviIIodo 8IIdo
de'vecIor - cxdufcI8sewdtl_ parçelaa exiptaa - pelo lÚDIm de JRIbI9&8 a
papr. SMima: ExcIuaIo doi bcIII8 iDIeridoe D8 Tendo em vista a
8DDtizIÇIo procedida pela devedora, pela eai8ura ficou exdiúda da bipcMca
~ a hçIo de 6,10 h8, à Fazenda RJ..b JOIIfa D.- Oitava:
~ emvi..., ficIDdoprorropdas,. bipotecue penbons~
COOIÜtuido8em fawr do 8IIICO credor, coatimamdo a pnatir . obripçIIes . que
se adaamvincuIIdIIde aconIocem . cWu8IJa primeira da acritura p6bIioa de
30.04.92, re-ratificada da 8CIitura ora avaWa, iDcIuIiwa Fazenda Sada
Joeafa n.. Noaa: RATIFICAÇÃO: FiaanndÜicIdIItod8. ~ da
acritura pública de CoatiIdo e AauaçIo do DMda com 08rIaâa Hipotecá"ia,
Pianondfcia e Fidejun6ria, elo 30.04.92, menciOJllda Ia cI6umIa primeira. em tudo
cpl8ldoDIo tiver lido lItcndo pela 8CI'itura de ~. D6cima: Todas li
obripçBel w da 8CI'itura de nH1dificaçIo ora 8WIb8da serIo
88IiIfeitasDa... cioBmco Delta praça de VaIJ8'8iIo e o fem do coa8IIao é o
delta cidade, f8cu1t8do,ponm, -10B8Dcooptar pelo bo de lUa BOde, pelo elaCapital
deste EItado, pelo do domicfIioela dewdon, ~ ainda, pelo do local oode se
~aran 01bem cIIdo8em ~ 10 ato ela8riura p6b1icade,.
ratific8çIo ora awrbada, ALBERTO BENZ e lUa lIIIIIber POLÕNIÃ FONTANA
BENEZ, ALCINDO JOSÉ BENEZ e ... MAR11IA GOMES BENEZ,
ALFEU BENEZ e IU& MARIA FERRAREZI BENEZ, EUCLYDES
BENES e lUa ÁUREA BARBOSA BENES, JOÃO FRANCISCO DE
ARRUDA SOARES e lUa MARIA REGINA ROCHA SO , JOÃO

Se e i g 08
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GAITOe suamuIbrr OENOVEVA MUNARIGATTO,JOSÉ LUIZ OOTrARDI
e sua mulher MARIA LUCIA ROCHA OOTIARDI, RICAROO CAMAllOO
ROCHA e sua lIIIIIb.- R1TA DE CÁSSIA ARANTE8 ROCHA, WAIDIR
VICENTE e sua muJber ANA MARIA CARDOSO VICENTE e GARIBALDI
ARANTES e sua lIIIIbcr MARIA STEILA ARANTES,já qualificados, e peJos
JDI!S!OOIfoi dito, que se reIpOD88bilizavam,soIi~ como FIADORES e
principais ~ QOIDmIÚDCia doe beoefIcioI cios artip 1.491 e 1.503 do
Código Civil e 262 do ~ Comaáa1, par todas as oIxipçftes da devedora
Univa1em SIA - AçúcIr e 1\10001.Pela devedora, repnwaàda Da forma já
mencionada, foi declarado sob 81 peuaa da lei que eItá .. da apaeIItaçIo do.

de iDai8tI8cia ciodébito julio . Prevideacia Social, uma
1rIta-ee o de ratifiC8Çlo e efetivaçlo de outros feitos

.ormente, sendo que 08 imóveis e móveis dIdoI em pnntia na escritura
dere-ntificaçIo,já . . gravados a mver do pI'ÓIJriO8aDco aedor. O
referido é verdade e dou' . P8888da pôr elite Cartório de Reparo de Imóveis desta
cidade e comarca de Vi , do de SIo Paulo,108.quatro(04) dias do

de janeiro do de mil e noWlda e seis (L996).
Eu, (José Doaizetti
RodriguesKosaki),0Jiá.. interinoraponsável pelo expedi~ sub8crevi.-

1U2-M/317.- Valparaíso, 30 de dezembro de 1.996... Devedora Hi e
Emitente da Cédula:- UNIVALEM. s.A. - ÂJ CAR E ÁLCOO sediada em
Valperaiso-SP, inscrita DOcoe sob o Df.47.764.53510001-00.- Avalistas: Ava1istas:,
ALCINDO JOSE BENEZ, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado a
Rua AnDando SaJes de Oliveira, 37, oen8lu,Araçatuba-SP, CPF: 557.S85:508-2S;
MARTHA GOMES BENEZ, brasileira, C8SIda,do lar, residente e domiciliada a
Rua Armando Sales de Oliveira, 37, centro, Araçatuba-SP, CPF: 557.585.508-25;
ALFEU BENEZ, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado a Rua Cussy
de AJmeida, 1129, centro, ~.aluba-SP, CPF: 013.142.898..53; MAR1A
FERRAREZI BENEZ, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada a Avenida
Cussy de AImei" 1129, ~, Araçatuba-8P, CPP: 013.142.898 ; J010
FRANCISCO ARRUDA SOARES, brasileiro, casado, admiDistrador 8dente e
domiciliadoa Rua Torres HomeJD,1166, ~u, Araçatuba-SP, CPF: O 3.9S8-
49; EUCLlDES BENU, brasileiro, casado, pecuarista, residente e na
Fazenda Nova Paraíso, Bento de Abreu-SP, CPF: 128.7S2.798-15; CARDO

8 CAMARGO ROCHA, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domi Rua
(CONTINUA NO VERSO)
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Caodido Portiruai, 242, cadro, Araçatuba-SP, CPF: 026.363.878-20; RITA DE
CASSlA A.RANTES R~ brasileira, casada, do lar, residentee domiciliadaa
Rua Bemardino de Campos, 161, oerdro, Araçatuba-SP, CPF: 026.363.878-20;
JOÃO GATTO, bnsiIeiro, caado, pecuarista, residente e domiciliado a Rua Silva
Jardim, 4'1, ~o, Araçatuba-SP, CPF: 013.198.338-53; GENOJlEVA MUNARI
GA7TO, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliado a Rua Silva Jardim, 451,
centro, Araçatuba-SP, CPF: 013.198.338-~3; MARIA REGINA ROCHA
SOARES, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada a Rua Torres Homem,
1166, Araçatuba-SP, CPF: 026.363.958-49; AUREA BARBOSA BENES,
brasileira,casada, do lar, residentee domiciliadoDaFazendaNova Parafso,Beotode
Abreu-SP, CPF: 107.080.1S8-'9; JOSÉ LUIZ GOTTARDI, brasileiro, casado,
pecuarista, residmte e domicilildo a Avenida Cussy de Almeida, 1119, ceutro,
Araçatuba-SP, CPF: 013.200.338-49; MAR1A LUCIA ROCHA GOTTARDI,
brasi1eira,casada, do lar, residente e domici1iadoa Avenida Cussy de AJmeida, 1119,

centro, Araçatuba-SP, CPF: 013.200.338-49; WALDIR VICENTE, brasiloiro,
casado, iDdustria1, resideaf.e e domiciliado a Rua Tabajaras, 4~O, Araçatuba-8P,
CPF: 013.271.278-49; ANA MARIA CARDOSO JIlCENTE, brasileira, casada, do
lar, residente e domiciliada a Rua Campos Sales, 20- apto 03, cenbu, Araçatuba-SP,
CPF: 013.271.278-49; GARlBALDI ARANTES, brasi1eiro, casado, pecuarista,
residente e domiciliado a Avenida Cussy de Almeida, 1291, ~(), Araçatuba-SP,
CPF: 272.236.988-'3; MARIA STELLA ARANTES, brasileira, ~ do lar,
resideate e domiciliado a Avenida Cussy de AJmeida, 1291, tIdIO, Araçatuba-SP,
CPF: 272.236.988-53.- ~- BANCO 00 BRASIL S.A, sociedade de economia
mHata, oom sede em Bnsilia, Capital Federal, pôr sua ag&1cia de Va1parafso-SP,
inscrita no coe sob o nO00.000.000/0178-33.- Titulo:- HIPOTECA- F6nna do
Título:- Cédula Rural Pigooratícia e Hipotecária de nO96nOO39-4, emitida em OSde
julho de 1.996.- YB: R$1.9'n.131,38 (um miIbIo, noveoentos e setenta e sete mil,
oeato e trinta e mo reais e trinta e oito oentaVOl).-~:- 31 de outubro de
2.00'.- FÍD8DCeÍr08:-Juros a taxa efetiva de 3% ao ano, calculados na
forma como CODSta do regisIro nO 4.356, Livro 3 - Regis8ro Auxiliar, desta data,
desteCartório.-_- EmHIPOTECACEDULARDEQUINTO<'-'
GRAUe sem conoorreocia de terceiros, o im6vel descrito na ~ matricula
número 317.- Cédula Rural Pignoratfcia e Hipotecária de nO96nOO39-4 objeto do
registro númcro 4.356, no Livro 3 - Registro Auxiliar, deste Cartório, desta data.-.

FiaaDciameoto Formaa de
. .

e de e sua :..
Tudo conformo oonsta do registro n°4.356, Livro 3.- Valor da Garantia: NIo OODS-

OONTINUANAFOLHAN°~

1'
,

I T
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:(José DonizeUi Rodrigues

Kosaki cial interino responsável pelo expediente, subacrevi.-IIIIIIIIIIIII/lIIIIIIIIIIIII-

Av. 23- M/317.- Valparaíso4 11 cL.:abril ck L~97.- Prú~ooua ~ta av~bação nos
t:-~0$ ri" ~scritur:1 pública de Retificação e Ratificação à escritura de ConfJSSlode
Dívida COl11Garantia Hipotecária e Fidejussória, datada de 22 de julho de 1.996,
lavrada no c.tório de Notas de Valparaiso-SP, Tabe1iIo BcL Hélio Rodrigues
Kosaki, lavrada no livro n° 061, às tIs. O1veIO1avo, na qual figurIID como partes, de

um lado, oomo primeiro COdIratantecredor o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade
de economia mista, com sede em Brasflia, Capital Federal, por sua agência de
Valpanúso, Estado de SIo Paulo, in8crito no CâsIro Ga'a1 de Contnõui8es do
Ministlrio da Fazenda (COC-MF) sob nO 00.000.00010178-33, representado Da
escritura por seu GeraIte Geral em exercfcio Sr. José Alvaro Detmnini, brasileiro,
casado, bancArio, R.G-SSP-SP nO 4.477.434, CIC n° 312.032.808-1~, residente e
domiciJiadona Rua D. PcdroI, nO562, na cidadede Guarar8pes-SP; e. ele outro 18do,

como segunda~t.., DEVEDORA,~ S.A. :: ~ I
ÁLCOOL , com sede neste municfpio e oomarca de VaIparafso, Estado de SIo
Paulo, na Rodovia Dr. Plácido Rocha, Km. 39,600, inscrita DOCaduIro Genl de
Contribuintes do Ministério elaFazeoda (OOC-MF) sob nO 47.764.S3SIOOOl-OO, com
inscriçlo estadual sob nO 710~OO2.387.117, com Estatutos Sociais regidos pela
escritura piblica ele constituiçlo da sociedade lavrada em 03 de apto de 1976, nas
Notas do 1° Tabelionato desta 00JDIII'Cade Va.1parafso-SP, n° livro n° 40, Os. 02,
devi~ registtada na roCESP sob nO610.232/76, em 26 de agosto de 1976,
alterado attaw. da ata úaica da wembléiu gerais ordinária e e1draordiníria
realizada ao 30/0411990, devidamente regis8ndana roCESP sob nD1.006.498, em
04 de setembro de 1990,cujasc6piIsj' se eocoriIMIaaquivadas 08Ite CartcWio, Da
pasta própria nO 01, f1s. 41, representada por SOUIDirdores PRESID E
SUPERINTENDENTE, Srs. JOÃO FRANCISCO 1m ARRUDA
bruileiro, casado, empresário e agropecuarista, portador da cédula de
RO-SSP-SP nO3.118.079, inscrito no CPF-MF sob nO026.363.958-49,.

.

domiciliado à Rua Torres Hcmcm, nO1.166, em Araçatuba-SP, e JOSÉ C
MARANL brast1eiro, casado, administrador de empresas e
da cédula de identidade RG-SSP-SP nO2.'43.269, inscrito no CPF-

.06S.94O.778-72, residente e domiciliado na Travessa Moema, rf
(CONTINUA NO VERSO)
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Araçatuba-SP, eleitos através da ata de "'1~iln extraoIdin6ria do ooaselho de
adminis8raçIoo realizada 801 28 ele abril de 1.995, cuja Ata foi registrada na
JUCESP sob nO 96.705/9'-4; como FIAOORES, ALCINDO JOSÉ BENEZ,
~ portador da c6duIa de identidade RG-SSP.SP nO4.6OS.164, e sua
mulher MARTBA GOMES BENEZ, do lar, portadora da cédula de identidade

RO-SSP-SP nO 6.338.S3~ ambos bnsi1eiros, inuitoe em oomunI DO CPF.MF nO

SS7.S8S.S08-2S, casados ao comuabio de bala antai~nlOllte à vigâ1cia ela Lei nO
6.S15n7, reaideaIes e domici1iados na Rua Armando Sales de Oliveira rf 37, em
Araçatuba-SP; ALFEU BENEZ, agropecuarista, portador da c6duIa de identidade
RG-SSP-SP nO 7.54S.293, e 11I&mulher MARIA FERRAREZI BENEZ, do lar,
portadora da ~a de identidade RG-SSP-SP nO 8.3'1.912, ambos brasileiros,
inscritos em comum no CPF-MF sob nO013.142.898-53, casados sob o regime da
comunbIo de bens. anteri~meote à vigêDcia ela Lei nO 6.S1Sm, r8ideotes e
domiciliados na Avenida Cussy de Almeida nO 1.129, em Araçamba-SP;
EUCLYDES B~ asropecuarista, portador da c6duIa de identidade R.G-SSP.
SP nO 7.293.232, iDscrito noCPF.Mf sob nO 128.752.198-1S, e sua mulher ÁVREA
BARBOSA BENES, do lar, poda(ba da c6duIa de ideDtidade RG-SSP-8P nO
7.293.234, iDscritano CPF-MF DO 107.080.1S8-S9,

ambos braaileiros, casados sob o
regime da çomunbIo de bens, amerionnente à vigência da Lei nO6.S 15m, residentes
e domiciliados na Fazenda Nova Paraiso, DOdis8rito e JlUlicipio eleBa1to de Akeu,
QOIDII'C&de V~P; JOÃO FRANCISCO DE ARRUDA SOARES,

~ e indus8riaJ,
portador da cédDla de ideatidacIe RO-SSP-SP nO

3.118.079, e sua mulher MARIA REGINA ROCHA SOARES, do lar, portadora

da cédula de identidade RG-SSP-SP nO 3.142.742, ambos bruiIeinJI, iDscritoI em

COD8JD1no CPF-MF sob nO 026.363.958-49, casados em COID1IDbIode beos,
anteriormente à vigência da Lei nO6.5 1sm, residelas e cIomici1i8dos Da Rua Toma
Homem nO1.166, em Araçatuba.Sp; JOÃO GATIO, agropeawista, portador da
cédDla de identidade RG-SSP-SP n° 534.011, e sua DD1Iha'GaNOVEVA
MUNARI GATIO, do lar, portadora da cédula de ideDtidadeRG-SSP-SP nO

2.012.958, ambas brasileiros, iDscritoI em comum no CPF..MF sob rf 013.198.338-
53, casados sob o regime da cormmhIo de bem, lDteriarmado à vigêocia da Lei nO
6.S1Sn7, nsidelas e domiciliadoa na Rua Silva Jardim nO4'1, em Araçatuba-SP;
JOSÉ LUIZ GO'ITARDI, agropewarista, ~ da cédDla de idadidade RG-
SSP-SP nO2.141.269, e IU&mulher MARIA LÚCIA ROCHA GOTI'ARDI, do

. lar, portadora da oédula do identidade RO-SSP-SP n° 2.443.220. ambos In8ilciros.
(CONTINUANAFICHAN-I0)
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inscritos em comum no CPF-MF sob na 013.200.338-49, casados sob o regime da
comunbIo de bens, anteriormente à vigência da Lei n° 6.S1sm, residentes e
domiciliados na Avenida Cussy de Almeida na 1.119, em Araçatuba-SP; RICAROO

CAMARGO ROCHA, agropewarista, portador da cédula de identidade RG-SSP.
SP n° 4.682.007, e sua mulher RlTA DE CÁSSIA ARANTES ROCHA, do lar,
portadora da cédula de identidade R~SP-SP nO 13.597.195, ambos brasiJeiros,
inscritos em comum DO CPF-MF na 026.363.878..20, casados sob o regime da
comunbio de bens, anterionnente à vigência da Lei na 6.51Sn7, residentese
domici1iados na Rua Bcmantino de Campos, na 161, em Araçatuba.Sp; WALDIR
VICENTE, agropecuarista, portador da cédula de identidade RO-SSP..SP nO
3.404.166, e sua mulher ANA MARIA CARDOSO VlCENTE, do lar, portadora
da cédula de identidade RG-SSP-SP na S.768.374, ambos brasileiros, inscritos em
comum no CPF-MF nO 013.271.278-49, casados sob o regimeda oomunbiode
bens, anteriormettte à vigência da Lei na 6.S1Sn7, residentes e domiciliados na Rua
Campos Sales, na 20, Apto 03, em Araçatuba-SP, e GARlBALDI ARANTES,
agropecuarista, portador da cédula de identidade RG-SSP-SP nO3.939.766, e sua
mulher MARIA STELLA ARANTES, do lar, portadora da cédula de identidade
RG-SSP..gP nO 5.639.595, ambos brasileiros, inscritos em comum DOCPF-MF na
272.236.988-53, casados sob O regime da comunhio de bens, anteriormente à
vigência da Lei na 6.S 1sm, residentes e cbnici1iados na Aveaida Cussy de AJmeida
nO1.291, em Araçatuba-SP; e, ainda, como INTERVENIENTES..oARANTES, o
Sr. JOÃO FRANCISCO DE ARRUDA SOARES, e sua muJher MARIA
REGINA ROCHA SOARES, retro qualificados, para ficar CODStandoque através
de referida escritura CONVENCIONARAM AS PARTES A CONFISSÃO DA
DÍJlJDA REMANESCENTE, ALTERAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS,
ALTERAÇÃO DO PRAZO Et FORMA DE PAGAMENJ'O REL.47'IVAMEN7'E À
DÍJlJDA CONFESSADA, EXCLUSÃO DE GARANTIAS PESSOAIS,. ,
RATIF1CAÇAO DE GARANTIAS REAIS CONSTlTUIDAS POR HIPOTECAS, E,
RATIFICAÇÃO DE GARANTIAS REAIS CONSTmIÍDAS POR PORES,
cujas alterações se deram por retificaçlo e ratificaçlo DIS seguintes

.
çé5es=

FI8aIId8IIe: Pelos oomparecentes da esaitura, acima referidos, foi onne e
sucessivamente dito que, oonsidenmdoque, na forma da lei nO9.13 , foram
alODgadasas dívidas oriundas de a'édito rural da DEVEDORA o'. de
RS1.977.131,38" (um miIhIo,novecentos e setenta e sete mil, c e um

. reais e trinta e oito centavos), resolveram as partes retificare ratificar, forma
(CONTINUA NO VERSO)
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cláusulas abaiXo, a Escritura Pública de CoofissIo de Dívida com o..nti.
Hipotec6ria, Pignoratioia e FidejU886ria,no valor de CrSl1.207.223.777,64 (onze
biIh&s, duzentos e sete JDiJhões, duzentos e vintee 1rêsmil, ~ e setcutae sete
cruzeiros e ~JI e qua1Io cealavos), lavrada em 30.04.92, à folhas OOSI021 do
livro nO0'6, do Cartório de Notas de Va1parafso (8P), pelo prazo de 6 (aeis) 8DOI-
safta, com veDCimaJto em 31.0S.98, garantida por hipoteca, penhor e fiaoça,
registrada sob 08 nOs.AV. 19-317, AV. 17-1795, AV. 6-5050, AV. 6-5052, AV. 6-
5054, AV. 21-327, AV. 6-5049, AV. 6-5051, AV. 6-50S3, AV. 7-232 e AV. 40-
130, Livro nO02, e, AV. 2-3649, AV. 2.3775, AV. 2.3776, AV. 2-3873, AV. 2-
3861, AV. 2-3875, AV. 1-3860 e registro nO4.120, no livro nO3, DeIte Cartório de
Registro de lm6vcis de Va1parafso(8P), aos 21 de agosto de 1.992; re-ratificada pela
Escritura de R.etificaçloe Ratificaçlo à Escriturade ConfissIode Dividascom
Garantia Hipotecária, Pignoraticia e Fidejussória, lavrada em 31.08.1.995, no valor
de R$806.4S7,8S (oitocentos e seis mil, quatrocentos e ciaquenta e sete reais e
oitenta e CÜJgoçontavos), çorrespondcnte a 28,()90,4 (viJde c oito inteiros e nove
décimos pontos perceotuais) das parcelas oriundas do credito rural com vencimeDtos

em 30.04.95 e 31.0'.95, pelo prazo de 10 (dez)pnstaç6es iI, com vencimento
final em 31.05.97, com prorrogaçIo das hipotecas, penhores e fianças anteriormente
oonstitufdos, oom excluslo da ftaçio de 6,10 ha. perteJaaDe à F8ZCI1daSaata Joscfa
n, averbada sob 08 n AV. 1-4120, AV. 3-3649, AV. 3-3775, AV. 3-3776, AV. 4-
3873, AV. 4-3861, AV. 4-387' e AV. 2-3860, DOlivro nO3-Reg. Auxiliar; e AV.
21-M317, AV. 2O-MI79S, AV. 7-MSOSO, AV. 9-MSOS2, AV. 7-MSOS4, AV. 24-
M327, AV. 7-MS049, AV. 7-MSOS 1, AV. 7-MSOS3, AV. 8-M232 e AV. 42-M130,
aos 04.01.1996, todos neste Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valparaiso
(8P);!: C D!!!B ~eKt.~ A DEVEDORA, acima qualificada,
ressalvada quaisquer outru obrigaç6es alo iJwluidas, é e se confe88ou devedora ao
BANCO da importância de RS7.30I.l74,77 (sete milhões, 1rezentoIe um mil, cento
e setenta e qua1Io reais e setenta e sete centavos), referente à divida Ifqui" certa e
exigfvet, exclusive multa, atualiT.ada em tS.07.96, proveniente da Escritura Pública
de Confiado de Divida com Oanmtias Hipotecária, Pignoraticia e Fidejussóril, reb'o

. caractaizada, dai já excluida a parcela de R$1.m.131,38, poeiçlo em 3O.11.9~,
negociada na forma da lei n° 9.138, de 29.1 1.95, reguJ.tquaDda pela RaIoluçlo
2.238, de 31.01.96, do CoaIeJho Monet6rio Nacioaa1.lIIíIDf2ld8dm .. A
DEVEDORA e o CREDOR por terem justo e acordado negociJr parte
comspo.ndente a 80,993% (oitenta inteiros e novaceni08 e noventa e tIts milésimos

· .(CONTINUANAFICHAND 11)
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por ceuto) da divida confessada na forma do "CAPUf" desta c1áusuJa,
compreendendo o valor de RSS.913.463,77 (cinco milh6es, novecentos e 1reze mil,
quatrocentos e sessenta e três reais e setentae sete centavos),que a DEVEDORAse
comprometeua pagar na forma e condi9ões adiante desaitu, obIervadas as suas
atuali7.açõe8; ~ ~ - A parcela da divida confessadalnegociada,no
valor de RSS.913.463,77 (cinco miIJroes, nOvecentos e treze mil, qua1rooentose
sessenta e três reais e setenta e sete centavos), posiçlo em 15.07.96, será registrada
em 1 (uma) única coota, mmmente gráfica, apenas e tiH<mcIde para facilitar o
cálculo e possibilitar o esquema de liquidaçio adiante estabelecido, geII1nenhuma
novaçio.n:~ _ ~ ~:~: Sobre08
saldos devedoresdiários apreIeDtadosna conta vincul. ao instnanento, incidirlo
encargos básicos, com base no indice de remuneraçIo das Cadernetas de Poupança
(IRP) relativo ao auivenário da conta no mês da atua1izaçio. SoIR a média mmIS81
dos saldos devedores diários, NRim atualizada, incidirlo ainda encargos adicionais à
taxa nominal de 13,62 (trerl.einteiros e ~A e dois centéRitnos)pontos percentuais
ao ano, calculados com base na taxa proporcional diária (ano de 360 diu),
correspondendo a 14,50 (quatotze inteiros e cinquerda oentésimos) pontos
percentuais efetivos ao ano. Referidos encargos Básicos e Adicionais serlo
calculados pelo método Hamburguês e debitadosIcapita1izadosDadata bese a aada
mês deconidoa partir da data de formaJizaç1o do instrumento ora averbado, no
vencimento e na liquidaçio da divida, para pagamento juntamente com as parcelas
do principal, proporcionalmente aos seus valores nomir»Üs; lII:ím!f! l.d!I!k!:
Coosidera« o dia 15 (quinze) de cada mas decorrido a partir da data de
fonnalizaçlo deste ins8rumeato oomo a data base para efeito do débitoIcapita1izaçlo
dos encargos básicos e adicionais retro menciooados; l!!imf!.kaI!I!: Caso a
atua1izaçioJ1iquidaçio 000Jra antes da diw1gaqlo do índice de remuneraçIo das
cadernetas de poupaoga (IRP), o saldo devedor apresentado no último aniverário,
bem como eventuais moviftV!ntaçõe8ocorrida neste período, serio atua1izados com
base na variaçlo da Taxa Ref«encia1 (TR.) na forma rep1amentada pelo Banco
Central do Brasil,ou outro fadiceque legalmentevenhasubstitui-Ia. va!«es .

acima citados, devidamenfe atua1izados pelOl respediv08 encargos búi incidido,
ainda, encargos adicionaisàs taxas e forma do ~culo paduadas .. desta
cláusula; ~ Terceiro: Caso ocorra alteraçio nas taxas dej
dos depósitos em cademeta de poupança, a taxa de juros paduada
ficará sujeita a reajuste, mantendo a mesma. relaçlo entre as taxas· (CONTINUA NO VERSO)
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apIicaçIoora eDsteafe-ou conformelegislaçIo em vigor; SIIB!!: Os
encargos básicos e edidemais clefinieb no CAPUI' dc8ta cl4usul. scrIo ca1cu18dos,
debitados/capitalizados e exigidol também nas ~_ aos
valoresremidos.DI: A!!!!d! !I!! Fa:!D!! ~ :
Sobreo valor da obrigaçloem atraso,ou sobre o saldo devedor da conta vinculada
ao iDsIrumento ora averbldo, DOcaso de vencimento final - ou se o baDoo, a seu
critério,COIIIÍderara divida veocidapor antecipaçIo combaseao dispoai9i5es legais
ou amVencionais -, iacidirIo,eDJ.lUbstituiçlo 101 eocarp previstos para a situaçIo
de normalidade, encargos denomi..Jos bísicxJs, cakuIados pelo maodo
lIamburgI*, oom bISe no fndice de 1"eIIIIII1eI'8Çda cacIemeIa8 de poupança de
meamo aniven6rio da ~ no mil sob atua1izaçIo. Sobre . média mensal dos
saldos devedoresdiários, , atualizada, incictirIo,ainda, encargas denominados
ADICIONAISà taxa nomina1de 2,800 (doiainteirose O~08 milésim08)pontos
ptl'cemJaÍl ao mil, ca1culado8também pelo maodo HIInburguk, com bI8e na taxa
proporcional dima (me. comeroia1), 001'I'e8p0I1dmd a 39,289 (trinta e nove inteiroa,
du1.entos e oitenta e nove milésimos) pontos percentuais efetivos ao 8110.Referidos
encargos 8io debitados e capita1izadosa cada auiverúrio da ~ a partir do
vmcimento da primeira pll'CelalvencPumto final e na liquidaçio da dívida;

bríImf!! : Ala doseocarp definidos DO CAPUT desta cláusula, sobre
o valor da obrigaçioem a1raso,ou sobre o saldo devedorda ccda vinculadaao
acordo, no caso de ~ final -ou se o baDoo, a leU critério, COIISidenra
divida vcncida por antecipaçIo com base em dispoai9Ge8 legais ou 00DVCDCi0Dais-,
sedo devidos juros moratórios à taxa de 1% (UM POR CENTO) ao IDO, calcu1ados

pelo método lIamIJurguiB, com bae na taxa proporçicaaI ctiaria (ano comercial).
Referidos juros moratóri08 &aio debitados e capitalizadosa cada aniverário da
oonta, . partir do VencDoeMo da primeira pargelalveDcimeato final e na liquidaçio da
divi~ ~ 1aIIII2: Ssn prejufzodosencargosdcfioidos DO CAPUI' e no
PARÁGRAFO PRIMEIR.O desta cláusula, será devida multa de 100,4(DEZ POR
CENTO) que incidiri, nas datas das amortizações, sobre 08 valores amortizados na
liquidaçlo ~ sobre o 81100 devedor apreIeIiado naquela data; bdmf2
I!mk!: Caso a _daçio 0C0JTa 8Dfe8da diwlgaçIo do indioe de
remuneraçIo das CIdemetu de poupança [IRP], o saldo devedor aprmcotado no
último anivenúio, bem como 88 cverJtllais movirnenfa9i5es ooonidas DeIte período,
serIo ltuaJizados com bI8e na variaçIo da Tua Refa'encial (TR.) na forma
regulamentada pelo Baoco Cea8raIdo Brasil, ou outro iDdiceque legalmente venha

(CONTINUA NA FICHA ~ 12)
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substitui-Ia. Sobre 08 valores acima ~ . devidantente ~ pelos
respectivos encargos básicos, incidirloJ ainda, encargos adicionais às ~ e formas
de cálculo pactuadas no "caput" desta cláusula. II : ~ . Pnze .
P : A DEVEDORAe o CREDORajustarame ~ alteraro prazo
do iDsbumento aditado por 1O(dez) anos, contados a partir de 1.995, obrigando-sc a
DEVEDORA a pagar em 30.04.2005 (trinta de abril de 'dois mil e cinco), todas li
responsabilidades oriundas da parcela negociada na forma do parágrafo primeiro, da
clausula "I - ConfissIo da Divida R~~", do inIaumeuto, compreendidos
priDcipa1, com,aIo, ~ monetário, juros, oufn)s acessórios e quaisquer
despesas,_ de qualquer aviso ou interpeJaçlo judicial ou
extrajudicial.Y : l!!:!!! !I! : - Semprejufzodo vencimentoestipulado
na cláusula "IV ·A1tnyIo do Prazo de Pagatnento" e du exigibilidades previstas
nas demais cláusulas, inclusive encargos finanoeiros, a DEVEDORA se obriga a
pagar a parte da divida confesuda e negociada nos termos do" plrigrafo primeiro-
da cláusula "I - Cootissio da Dívida R~", do inIaumeuto, em 09 (nove)
prestações anuais, no valor de RS6S7.0S1,S3 (seiacaJtos e cinquenta e sete mil,
cinquentB-e um reais e cinquenta e 1ria centavos), cada ~ delas, veucíveis em
30.04.97, 30.04.98, 30.04.99, 30.04.2000, 30.04.2001, 30.04.2002, 30.04.2003,
30.04.2004 e 30.04.2005, obrigando-se a DEVEDORA a liquidar Q)D1o pagamento
da última prestaçIo, em 30.04.200', todas as responsabilidadesresu1tautesdo
Insbumento.br!mf! PrIJneIro· Qualquer n:ceb~ das prestaçõesfora dos
prazos avençados oonstituirá mera tolcrincia que nIo afetará de forma alguma u
datas de seus vencimentos ou as den1ail clmsulas e condiçlSes do iDstnunento, nem
importará novaçlo ou modificaçlo do ajustado, inclusive quAntn aos encargos
resultantes da mora; ~ !!!.I!!!I!!. Fica expressa e irrevogavelmente
estabelecido que a abstençIo do exercício, por parte do CREDOR, de qualquer
direito que lhe assista por força do instrumentode retificaçlo ora averbado ou a
concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplementode obrigaqio da
DEVEDORA;DIo afetarIo aqueles direitol ou faculdades - que podato ser
exercidos a qualquer tanpo · e nIo alterarão, do neubum modo, as çõea
estipuladasDOinstrumento,nem obrigarIo o CREOORrelativ~ a ~
ou iDadimplemedtos futuros; ~ Terettro - A imputaçIodos da
divida confessada será feita Da forma legal; ~ ser
intcgra1meute paga a divida,poderá o BANCO cobrá-Iados demais
que deles receber será abatido das prestações estabelecidas, a.

(CONTINlJANO VERSO)



-D'l'RfCU~ 10 317 - l'ÁGUA 024 DB 099

,
MATRICULA

'17

-

vmcimento mais afastado, da ú1tima para a primeira. Fica estabelecido que esta
faculdade será U88daa exclusivo critério do BANCO e que coatinuarIo PMfÍtidos
em seus valores e vencimeDtol 11 prestações nIo atingidas pelo abatimado;
b!íIr!f! ~ - Em decorriDciada nova forma de papmento ~ ficam
sem efeito, a ~ da data da lavrltura do insbume1ito,as cláusulas "SÉTIMA:
AMORTIZAÇõES ORDINÁRIAS" e ''DÉCIMA-QUINT A: FORMA ESPECIAL
DE AMORTIZAÇÃOIPAGAMENTO".II : ~ !I! ~ l!!!!!I!:
ficam excluidos das Garaaâas Pessoais, 01 fiadores Sr. AIBERTO BENEZ e sua
mulher POLONIA FONTANABENEZ, iasaitos em çomum no CPF sob nO
013.142.628-1', já qua1ifiçado8. m : ~ !I! , :
Preseute&ao ato 08 FIADORES EUCL YDES RENES e sua mulher AUREA
BARBOSABENES. JOÃO JlRANCISCO DE ARRUBA-SOARESe sua mulher

MARIA REGINA ROCHA SOARES, JOÃO GATTO e sua muJher

GENOVEVA MUNARI GA'n'O, WALDIR VICENTE e sua mulher ANA
MARIA CARDOSO VlCENTE, ALCINDO JOSÉ BENEZ e sua mulher

MARTBA GOMES BENEZ, ALFEU BENEZ e sua mulher MARIA
FERRAREZI BENEZ, JOSÉ LUIZ GOTTARDI e sua mulher MARIA LUCIA
ROCHA GOTTARDI, RICARDO CAMAROO ROCHA e sua mulher RITA
DE CASSIAARANTES ROCHA e GARlBALDI ARANTES e sua mulher
MARIA STELLA ARANTES, re8roqualificadoI, 08 quais declararam conoordar
com as aIteraç6es introduzidas pelo este instmmado,sem soluçlo de continuidade
das obrigaç6esaaumidas DOStcnnoI da esaitura re-ratificada. !DI: ~
H .. ~w- J!!!!:~: PeJ"nA~ emvigor.ficando
prorrogadas as hipotecas lllterionnente oonstituidas em favor do BANCO, passando
a garantir integralmente a divida coofessada na forma da cláusula "I - ConfissIo da
Dfvida Remanescente"; HIPOTECAS ESSAS REDESCRITAS NA ESCRrl'URA,
SOBRE OS IMÓVEIS SntlAOOS NESTA CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE, ,
VAIPARAlSO, EOBJETODASMATRICULASN'S: A) Matrlcula nO317 (imóvel
no valor de R$6. 292.584,30. sendo que para 01fins do artigo 811 do Código Civil
Brasileiro a hipoteca abrange t0da3 as aceSliJeS. melhoramentos ou construçlJes
do imóvel); B) b.l) Matricula nO327; e b.2) Matricula nO1.795 (o CIljoimóvel
total foi atribuido na escritura o valor d. Rl450.000,OO); C) c.l) MatrJcuIa nO
5.049; c.2) Matricula nO5.050; c.3) Matricula nO5.051; c.4) Matricula nO5.052;
c.5) MatrlcultJ ,,°5.053; c.6) Matricula ,,°5.054; e c.7) Matricula ,," 232 (a cujo

· imóvel totalfoi atribuldo o WJlorde R$429.136.36); e, D) Matricula nO 130 (o
(CONTINUA NA FICHA N° 13) -
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cujo imóvel foi atribuído o valor de R$911.157,02).- IX: ~ fi
G8I'8IItIa ReaIs I!!: 811!!!!!: p~ em vigor, ficando
prorrogados os penhores anteriormente constituídos em favor do BANCO, passando
a garantir integraJmeote a divida coufessada. Penhores esses a seguir redescritos com
suas caraderisticas atuais, a saber: máquinas e equipamentos de propriedade da
DEVEDORA, exUteotes no Parque Industrial Univalem, abaixo descritos: 1)-
BALANÇA: 02 balanças rodoviarias Chialvo anos 77 e 80, com capacidade
para 60.000 kg cada, 110valor de RS 29.200,00; 01 sonda para amostragem de
cana Codistil, no valor de RS 16.000,00; 2}RECEPÇÃO: 04 descarregadores para
cana tipo Hilo da marca l.anini) c/ capacidade p/22 t cada, anos 80 e 82, DO valor
de R$ 86.500,00; 01 mesa de a1imeotaçào Zanini de 15 , c/ capacidade p/16 t,
no valor de R$ 33.300,00; O1 mesa de aJimentaçIo bnini 45 , cI capacidade pJ 25
t, no valor de RS 51.200,00; 01 mesa de a1imentaçIo Zmini de 13, c/ capacidade pJ
22 t, 110 valor de RS 67.800,00; 01 mesa de- aIimentaçIo lAnini de 45 , c/
capacidade p/22 l, DOvalor de RS 69.700,00; 3}-MOAGEM: 2 bomba de
engrenagens Fu.anaTO pI lubrificar mancais, acionadas por motores elétricos de 1 a
2 CV cada, ano 82, no valor de RS 35.100,OO~ 02 bombas de pistio para lubrificar
cabecotes, acionadas por motores elétricos de 10 CV, ano 82~ no valor de RS
2.000,00; 03 bombas cenlrifups Phoenix, acionadas por motores elelricos de 3
CV cada, ano 82, no valor de R$ 17.200,00; 02 bombas cemrifugas Phoenix,
acionadas por motores ~Jé8riC08de 12,~ CV cada, ano 92, no valor do R$ 11.500.00;
04 1nmsportadores de ta1isca Zanini para separar pa1haIbagaço, tipo cush-cusb,
anos 79 e 82, no valor de R$ 33.800,00; 01 desfibrador bnin1 para. cana, ano 82,
no valor de R$ 230.600,00; 03 1ransportadores de correia Zanit'i para a1imentaçIo
do 1 temo e 1raosporte de bagaco anos 79 e 82, no valor de S2.700,00; 03
1ransportadores de arraste ZBN pl a1imentaçIo de moendas, ano 94, no valor de R$
142,100,00; 01 eletro-nna ltalindustria, ano 82, no valor de R$ 14,OnO (\0: n?
+- rtadores d.:> tall' 1.'.". '?' ,.óllli' li

,

Pa t"a -
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111,7(10 (\(\. (\4 t~os ~~ O1()~t1!bs M.H (" l'np;,w1d~de para 160 t/hora, sendo o 1

~i.i1ii.~ ruim; t,,;u::, J~UKÜS ~/ 3 rolos cada, cada rolo COUl dimensões de "60",
acionados por 3 turbinas Zanini-Atlas,ano 79, no valor de R$ 1.677. ,; 04
temos de moendas F81Te~c/ capacidadepara 200 llhora., cl4 rolos com
dimensões de 32"x60", acionados por 2 turbinas Zanini-Atlas, ano 82, no or de
R$ 1.588.400,00; 02 niveladores para cana, acionadospor motores el' de 30
CV cada, ano de fabricação 82,00 valor de R$ lO.SOO,OO; 03 pi de

(CONTINUA NO VERSO)



D'l'RÍCULA 1° 317 - PÁGII,. 026 DE 099
:.."...,...,,:',~..,._",: '~T ,' '" ,.'Q"~ .

:..,,;';;;,L fH) m:C)::;Tf1i) DE IMÓVEIS E ANEXO
I)[!;j;;;: '~',j0G!)MENTOS E CIVil DE

" "
'iJ;:[OICAS

.[

FO

~
LH
3

A

J
:U;;," ,';

,~;':~~;!~fãO
AiJolinario

D,~:;;:~'., 11;.),'",.';,Dantc, Turossi
s...J I) :.~titt~t3.

Cornal'ca de Valparaiso - SP

(TRANSPORTE 00 ANVERSO)

ZanitJi para a1imedaçIo das moendas, acionadas por turbinas lAoini Atlas, IDOS79
e 82, no valor de RS497.400,00; 03 pontes rolantes bnim ri capacidade de 16 t,
am garra metálica hidraulica, IDO 79, no valor de R$ 188.700,00; 02
transportadores de rosca para bagaço, acionados por motores elétricos de S CV, anos
79 e 82, no valor de R$ 4.300,00; O1 transportador de ta1iaca pJ desarenador,
acionado por motor elélrioo de 5 CV, ano 79, no valor de RS 4.100,00; 01
1raDsformador 1rifasico UniIo, c/ poI&tciade 1.000 KV~ e disjuntor Sicmens, anos
de fabricaçio 78 e 94, no valor de R$ 16.800,00; 4}-TRATAMENTO DE
CALDO: 22 bombas oentrifugas de diversas marcas acionadas por motores
elé1ricos de podacias variaDdode 10 a 100 CV, anos de fabricaçlo de 80 a 94,
no valor de RS 55.000,00; 03 çlarificadores para caldo de fabricaçlo própria, em
aço carbono, com capacidadesde 30 a 44S m3, anos de fabricaçlo 82, ~ e 94, no
valor de R$ 77.800,00; OI aquecedor vertical Caldeiraria Rio Grande, modelo 180
m2, ano 9S, no valor de R$ 300.700,00; 01 bomba de vaeuo Omel p/ fi11rorotativo,
acionado por motor elétrico de '0 CV, DOvalor de R$ 33.000,00; O1 compressor pI
filtro rotativo, anel Hquido, acionado por motor elélrico de SOCV, ano 79, DOvalor
de R$ 2.400,00; 01 pre-evaporador Zanini p/ concentraçio de caldo, ano 79, no
valor de RS 56.200,00; 03 evaporadores Zanini pl concentraçIo de caldo, caixas 1,
2, e 3, ano 79, no valor de R$ 50.000,00; 02 fomos rotatiV08para queima de
enxo&e,acionados por motores elétricos de 2 e 3 CV, ano 79, no valor de R$
1.300,00; 03 filtros a VIWUOZanini e Mausa, . para remover caldo do lodo
decaut8do, acionados por motores elétricos de 2 e 3 CV, anos 71 e 79, no valor de
R$ 77.300,00; 08 pmeiru do caldo decantado do tipo fixa, em aço inox, ano 79, DO
valor de R$ 1.900,00; 02 sopradores para coluna de su1fitaçIo, com bico de
euustlo, ano 79, no valor de RS 1.200,00; 18 trocadores de calor horizoatais, tipo
casco-tubo, ano 79, DOvalor de R$ 7S.200,00; 03 trocadores de calor para caldo
verticaistipo casco-tubo, anos 79 e 94, no valor de RS 35.900,00; 011rocador de
caldo regenerador, tipo casco--tubo,ano 94, no valor de RS 28.800,00; 02 vasos de
fàbricaçIo própria para coluna de suIfitaçIo, ano 85, DOvalor de R$ 13.900,00; 16
tanques diversos p/ caldo, acido fosfõrico, lodo, po1imeroe água, anos 84 e 85, no
valorde R$16.000,OO;S)-ESTAÇÃO DETRATAMENTODEÁGUA: 08 moto--
bombas centtifugas KSB elétricas para vinhaça e agua com podncia de 10 a 75 cv,
ano 79, no valor de RSI7.7oo,00; 02 moto-bombascentrifi1gas Imbi1,com potencia
de 30 CV cada, ano 94, no valor de R$ 6.700,00; 06 clarifieadores cilindricos
vertiaLispara águac'capacidadede 15,6 a 50m3, ano 79, DOvalor de RSIO.300

(CONTINUA NA FICHA N° 14)
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,001'06 tanques diversos em aço carbono, para estocagemde água e melaço, com
capacidade de 3,3 a 480 m3, anos 88 e 79, no valor de R$ 54.300,00; 03
tanquesem aço inox cilindricoshorizontaispara estocagemde melaço,c/ capacidade
para 144 m3 cada, ano 92, no valor de R$ 119.000,00;01 resfiiador de água de
fabricaçlo própria tipo spray, no valor de RS 5.800,00; 6}CAPT AÇÃO: 04 bombu
centrifugasKSB de água para destilariaacionadas por motoreselétricosde 75 CV,
anos 78 e 83, no valor de R$ 16.300,00; 02 bombas centrifugas Indsteel acionadas
por motores elétricos de 100 CV cada, ano 84, no valor de R$ 13.200,00; OS
bombas centrifugas Indsteel, acionadas por motores elétricos de .150 CV cada, anos
84 e 85, no valor de R$ 44.700,00; 01 transformador 1rifasico Dedini, com
potência de 1500 CV, ano 94, no valor de R$ 25.800,00; 7)-CELULAS DE
DECANTAÇÃO: 02 bombas oentrifugas KSB para lavagem de cana, com motores
de 100 e SS CV, ano 79, no valor de R$ 4.100,00; 02 bombas centrifugas Indsteel,
acionadas por motores elétrioos de 75 CV, ano 79 e 82, no valor de RS 3.600,00; 01
bomba KSB p/ spray, acionada por motor elétrico de 75 CV, ano 81, no valor de
R$ 3.400,00; 04 bombas ~ifugas Imbil, acionada por motores elétricos de 75 CV,
ano 81, no valor de R$ 13.600,00; 02 transportadores de taJ.isca acionados por
motores elétricos de tO e 20 CV, anos 81 e 84, no valor de RSIO.600,OO; 01
moega de descarga do cush-cush, acionado por motor elétrico de 2 CV, no valor
de R$ 2.300,00; 8)-SPRAYDA FÁBRICA DE AÇÚCAR:01 bomba cen1rifuga

Indsteel pI fabrica de açúcar, acionada por motor elé1rioode 200 CV, ano 82, no
valor de R$ 9.300,00; O1 bomba centrifuga KSB, acionada por motor elétrico de

100 cv., ano 82, no valor de R$ 3.100,00; 01 bomba centrifuga Indsteel,

acionada por motor elétrico de 75 CV, ano 82, no valor de R$ 5.100,00; 01 bomba
centrifuga Indsteel.,acionada por motor elétrico de 10 CV., ano' 84, no valor de R$
3.500,00; 02 res.fiiadoresde água, tipo spray, ano 91, no valor de R$ 8.200,00; 9)-
PREPARO E ESTOCAGEMDE CAL: 02 bombas centrifugas KSB para leite de
cal, acionadapor motor elétricode 5 CV, ano de fabricaçlo 88, no valor de
11.200,00; O1 fomo rotativo p/ queima de cal virgem, acionado por motor e

~

de 2 CV, ano 85, no valor de R$ 8.300,00; 03 tanques cilindricosverticais I'

de ~ cI capacidade para 4,7 m3, cI agitador acionadospor motoreselébi 3
CV, ano 85, no valor de R$ 2.600,00; lO)-CASADE FORÇA: 01 conj de
gerador de energia Tosbiba, cJ potência de 10.000 KVA, ano 94, no or RS
1.446.700,00; 01 ponte rolante com capacidade para 30 t com
manual, ano 84, no valor de R$ 96.300,00; 01 coqjunto de cubiculos

(CONTINUANO VERSO)
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Siemens. ano 94, DOvalor de RS 76.600,00; 01 siat.. de fiIIragem e refiigcraçlo
Fantecnic, ano 94, no valer de RS 76.700,00; 01 bomba '*Itritbga Jmbil para 'sua
de emergência do gerador, acionada por motor elétrico de 30 CV, ano 8S, no valor
de R$ 4.100,00; 01 bomba de engrenagens Triglav, acionada por motor elétrico ~
25 CV, ano 84, no valor de RS 1.300,00; 11}CALDEIRAS: Caldeira nO01 l..mni
cI capacidade para '0 tIh. de vapor, ano de fabricaçio 78, no valor de R.S
861.500,00; Caldeira nO 02, ZaDini, c/ capacidade para 50 lJh, de vapor, ano de
fabricaçio 79, no valor de R$ 448.700,00; Caldeira nO03, Alborg c/ capacidade
para 100 tJh de vapor, ano de fabricaçio 95, no valor de R$ 1.765.000,00; 04
bombas dosadoras Omel para caldeiras, acionadas por motores elétricos de 0,75 CV,
ano 92, no valor de R$ 13.600,00~ 01 bomba ceDtrifuga Equipe, acionada por
turbina Welingtoo, potência de 500 CV, ano de fabricaçlo 95, no valor de R$
50.000,00; 01

bomba centrifuga Indsteel para caldeira, acionada por turbina

AKZ, compoteociade 322 KW, ano 94, no valor de R$ 42.200,00; 02 bombas

centrifUgas Equipepara aaldeira,acionadaspor motores elétricos de 20 CV, ano 82,
no valor de RS 12.700,00; 01 bomba centrifuga KSB para caldeira, acionada por

motor elétrico de 125 CV, no valor de R$ 3.800,OO~ 02 bombas centrifugas
IndsteeI para caldeira, acionada por motores elétricos de 25 CV, ano IS, no valor
de RS 10.200,00; 02 bombas ceDtrifugaaIndsteel para cinza, acionada por motores
elétricosde 2S CV, ano 85, no valor de RS 10.200,00; 02 transportadores de
correia para bagaco, aciouado8 por motores elétrioos de 10 e 15 CV, ano 79, no
valor de RS 32.700,00; 02 tramportadores de taIisca para bagaco, aciooados por
motores elélrWos de 20 e 75 CV, ano 79, DOvalor de RS 37.100,00; 02
tanques ci1indricos horizontais para armazenar água, em aço carbono, ano 8S, no
valor do RS 9.700,00; 01 desaerador cilindrico vertical, com isoJAJIWItntámico,
ano. 85, no valor de R$ 1.800,00; 02 traDsfonnadores trifasicos UniIo, pot8ncia de
1.000 KVA ~ cI disjuntor Westinghouse, ano de fabricaçio 88, no valor de RS
38.500,00; 12)-HIDROLISADOR: 01 sistema de hidrolizaçlo completo, ano 88,
DO valor' de RS 19.400,00; 13)-DISTRIBUlÇÃO DE VINHAÇA: 01 bomba
centrifuga KSB, acioaada por motor diesel MWM, modelo 229-6, montados sobre
carreta, ano 81, no valor de R$ 5.700,00; O1 bomba ~ga Imbil, acionada
por motor diesel MWM, modelo 229-6, JDODtadossobre caneta, ano 84, no valor de
RS 6.200,00; 02 bombas ~ifugu KSB, modelo 125-40, acionadas por motores
diesel, 1I1OIdadossobre caneta, ano 88, no valor de RS 21.000,00; 07 bombas
ceJdrifupa acionadas por motores diesel Mercedes Benz, modelo OM..3S2, montados

(CONTINUA NA FICHA N° 15)
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sobre ~ ano 85, no valor de R$ SI.700,00~ 14}FERMENTAÇÃO: 04
bombas centri1bgas Indstee1/KSBlImbil plvinho lewrado acionadas por motores
elétricos de 30 CV, anos 78 e 85, no valor de R$ 7.700,00; 09 bombas centrifugas
Indsteet pI trocador de placas das domas, acionadas por motores elé1ricosde 15 CV
cada, anos 84 e 86, no valor de R$ 47.100,00; 02 bombas centrifugas Indsteel e
K8B para água condensada, acionadas por lnotores elétricos de 7,5 e 10 CV, anos
84 e 79, respectivamente, no valor de R$ 1.900,00; 02 bombas centrifugas IndsteeL
acionadas por motores elétricos de 25 CV cada, ano 84, no valor de R$
5.400,00; 07 bombas centrifugas Imbil, acionadas por motores elétricos de 25 a 50

~ CV, ano 82, no valor de RS 20.400,00; 01 bombacentrifuga do fermento para o
reator de HTM acionada por motor elétrico de 5 CV, ano 82, no valor de R$
2.100,00; 04 compressoresde ar Wayne,anos 80 e 82, no valor de RS 4.500,00; 04
filtros de fabriCAÇão própria para vinho, em aço carbono, ano 79, DOvalor de R$
SOO,OO; 01 filtro de fabricaçlo própria para água centrifuga,em aço carbono,
ano 79, no valor de RS 100,00; 08 _gas AIfa.Laval para
clarificar vinho levurado, cI capacidade para 6S rnJ/h., acionada por motor elétrico
de 50 CV., anos de fabricação 79, 80, 84, 89 e 94, no valor de RS 282.100,00; 12
trocadores de calor Alfa-Iaval, para resmar vinho em fermentaçlo, tipo placa,
modelos diversos, anos de fabricação 78, 80, 81, 82, 83, 85 e 86, no vaJor de RS
238.400,00; 02 domas-volames cI capacidade de 206 e 204 m3, fabricados em aço
carbono, ano 80, no valor de R$ 49.100,00; 02 domas-puJmio cI capacidades de
203 e 205 m3, em aço carbono, ano 80, no valor de RS 49.100,00; 18 domas de
fermentação em aço carbono, com capacidades de 198 a 206 m3, anos 80, 82 e 95,
no valor de R$ 607.500,00; 03 tanques cilindricos verticais para melaço, em aço
carbono, ano 80, no valor de R$ l.OOO,OO~ 04 tanques retangulares para
águalmelaço, em aço carbono, anos 80 e 82, no valor de R$ 2.000,00; 03 cubas de
pre-fermentaçlo, cada uma com capacidade de S8 m3, em aço carbono, ano de
fabricaçlo 95, no valor de R$ 14.400,00; 01 tanque cilindrico vertical para
coleta de espuma das domas, em aço carbono, ano de fabricaçio 9', no valor de R$
3.300,00;02 bombas centrifugas KSB de coleta de espuma das domas, i por
motores elétricos, ano de fabricação 77 e 81, no valor de RS 3.1 , ; 15)-
DESTILAÇÃO: 02 aparelhos de destilaçio CodistiI, com capaci. 160.000
litrosIdia de aDidro, em aço inox, ano de fabricaçlo 79, no v de R$
1.326.700,00; 01 aparelho de destilaçIo Codistil cI capaci .000
litrosIdia de álcool hidratado, em aço inox, ano de fabricação 82,

(CONTINUA NO VERSO)
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.84S.S00~OO;03 bombas dosadoras Ornei para produtos qufmicos, tipo pistIo
acionadas por motores elaricos de O,SCV. ano 80, no valor de R$ 1.800,00; 04
bombas oentrifups, 1mbiIIKSB de flegmaca acionadas por motores elétricos de 10 a
30 CV.,anos 79 e 82, 110valor de RS 7.400,00; 04 tanques retangulares para
vinho, em aço carbono, IDOS79 e 82, no valor de R$ 4.800,00; 04 tanques
retangulares para água, em aço carbono, anos 79, 82, e 84, no valor de RS
10.100,00; 04 tanques retaogu1ares para soda, em aço carbono, anos 79 e 82, no
valor de RS 1.200,00; Ol1rocador de calor de fabricaçIo própria, tipo cuco-Wbo,
ano 84, no valor de RS 4.700,00; 02 tanques cllindrioos verticais (puJmIo de
bemol), em 890 carbono, ano de fabricaçlo 82, no valor de R$ 2.200,00; 16)-
ESTOCAGEMDE ÁLCOOL: 07 tanques cilindricosverticais para estocagem de
álcool, com capacidade de 5.000 013,em aço Carbono, anos de fabricaçIo 79,80,81
e 82,no valorde R$ 1.202.100,00; O1 tanque cilindrico vertical para estocagem de
álcool, com capacidade de 10.000 m3, em aço carbono, ano de fabric.açlo 82, no
valor de R$ 358.700,00; 17)-OERAL: 01 transformador trifasico Dedini, Dr. de
serie 9311707, com potiDcia de 1.'00 KVA, com cubicu10com disjUDtorSiemens,
ano de fabricaçlo 93, no valor de RS 32.500,00; 18)-FÁBRICA DE AÇÚCAR: 01
ponte rolante Santin,cI capacidadepara 20 t, ano 81, no valor de R$36.700,OO;02
balanças Cortbal plsc. de 50 Kg., ano 81, no valor de.RS 2.'00,00; 01 bomba

centrifuga Imbil pJ caldo tratado, acionada por motor el6lrico de 30 CV, ano 90, no
valor de RS 2.800,00; 01 bomba centtitUga Equipe pJ agua CODdensada,

.

acionadapor motor el~co de 7,5 CV, ano 87, no valor de R$1.000,OO;02
bombas ceJJ8ri1bgas Indsteel pI água CODdensada, acionadas por motores elétriCOl de
20 CV, IDO84, no valor de RS 5.500,00; 02 bombas Oeremia de deslocamento
poSitivopara HTMImeI A, acionada por motor elébico de 20.CV, ano 95, no valor
de R$ 16.000,00; 01 bomba oentrifuga Indstee~ acionada pOrmotor elétrico de 4
CV, ano 85, no valor de RS 1.300,00; 02 bombas centrifugasKSB para xarope

tratado, acionadas por motores elétricos de 10 CV, &DOS78 e 81, no valor de R$
4.100,00; 02 bombas centrifbgas IndsteeI. p/ xarope condicionado, acionadas por
motores elétricos de 12,5 CV, ano 8', no valor de R$ 9.200,00; 01 bomba
centtitUp KSB,para soluçlo de ~ dissolvido, acionada por motor elétrico de S
CV, ano 78, no valorde RS1..Soo,OO; 01 bomba de engreaagem Mansa Parame1,
acionada por motor elétrico de l' CV, ano 81, no valor de R$ 1.800,00; 02 bombas
de engrenagem Mansa pI qJ~_~ acionadas por motores el6b1cosde 10 CV, ano 81,
no valor de R$ 3.500,00; 02 bombas de engrenagem Mausa p/ mel, acionadaS.

(~NTINUA NAFICHAN° 16)
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por motores elétricos de 20 CV, ano 81, no valor de RS3.500,OO; 04
cristalizadores Santin horizontal de missa ~ em aço carbono,ano 91, no valor de
R$ 8S.600,OO~ 01 crista1izador de fabricaçio própria horizontal de Massa A, em
aço carbono, ano 94, DO valor de R$ 28.400,00; 02 cristaJizadores horizontais de
Massa B, em aço carbono, acionados por motores elétricos de 3 CV, 8110 94, no
valor de RS 50.500,00; 02 cristaJizadores horizontais de massa C, em aço carbono,

acionados por motores elétricos ano 9S, no valor de RS 52.600,00; 01 clarificador
para xarope, tipo fiotador, em aço carbono, ano 93, no valor de R$ 43.300,00; 01
tanque para aeraçIo do flotador cilindrico horizontal e vertical, em IÇO carbono,

ano 94, no valor de R$ 1.500,00; 05 oozedores a vawo verticais para preparo de
massa AIB, com capacidades de 300, 400, 500 e 600 HL, anos 77 e 95, no valor de
R$ 358.700,00; O1 tanque retangular para invenio de HThL fechado, em aço
carbono, ano 81, no valor de RS 1.800,00; 01 pre-.evaporaOOrpara ooncentraçio do
caldo, ano 77, no valor de R$ 38.600,00; 04 evaporadores para concen1raçIo
de caldo, com carcaça em aço carbono, ano 77, no valor de RS 46.800,00; 01
tanque retangular pI sementeira, cI agitador, acionado por motor elétrico de 3 CV,
ano 81, no valor de R$ 1.200,00; 01 tanque retangular para xaropeira, em aço
carbono, ano 81, no valor de R$ 1.300,00; 04 tanques retangulares para pulmlo
de mel, ~ aço

carbono, IDO81, no valor de R$ 2.S00,00; 01 tanque retangular

para sementeira em aço carbono, com agitador acionado pI motor elétrico de 3 CV,
ano 81, no valor de R$ 1.300,00; 01 tanque cilindrioo borizonta1para semadeira,
em aço carbono, oom agitador acionado por motor elé1rico de 5 CV, ano 81, no
valor de RS 1.000,00; 01 tanque retangular para pulmlo de caldo 1ratado, em aço
carbono, ano 81, no valor de R$ 1.100,00; 01 tanque retangular pl fermentar HTM,
em aço carbono, ano 81, no valor de R$ 1.600,00; O1 transportador de rosca para
nta.CNAB e C, acionado por motor elétrico de 5 CV, ano 76, no valor de R$
1.900,00; 04 separadoras centrifugasde açúcar Mansa, mod. Kooti-6 c/ motores
eletricosde 34 CV, ano 76, no valor de R$86.600,OO; 04 separadoras centrifbgas
de açúcar tipo descontinua automática, com motores elétricos de 200 CV, ano 76 e
94, no valor de R.$ 235.200,00; 03 máquinas de costura

.
pI sacaria,

completa, anos 81 e 95, no valor de R$ 8.700,00; 01 de esteira
metálica para açUcar acionado por motor elétrico de 20 CV,ano 9, no valor de
1.300,00; O1 transportador de correia p/ sc. de SO kg. c/

.
de 8 metros,

acionado por motor elé1rico de 2 CV, ano 8S, no valor de 3. 00,00; 01

transportador de COJ:Teiapl sc. de 50 kg. com comprimento de 86 etros,
.
onado

(CONTINUA NO VERSO)
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por motorelélrico de 20 CV, ano 94, no valor de RS 99.000,00; 01 traasportador
de correia JmJlflter,movel, acionado por dois motoces elétricos de 2 CV, no valor de
R$ 2.100,,00; O1 secador rotativo horizontal para açúcar, acionado por motor
elélrico de 25 CV, incluindo radiador e exaustor, acionados por motor elétrico de 30
CV, ano 84, DOvalor de R$ 34.500,00; 02 elevadoreselecaneca para ç.car,
acionadas por motores elétricos de 10 CV cada, ano 81, 110 valor de R$
5.300,00; 01 talha elétrica Bambo2zic/ capacidadepara 1.500 K& ano 93, no
valorde RS 5.500,00; 01 silo puImIo de eD88~, em aço carbono, ano 81, no
valor de R$ 1.300,00; Ol1ransformador 1rifasico UniIo, cI pot8Dcia de 750 KVA,
ano 88, no valor de RS 11.900,00; 01 mbieulo c/ disjuntor WesthiDghouse,
modeloDS416, ano de fabricaçio 85, no valor de R$ 2.900,00; 01 traDBformador
trifuico DediDi, cI potência de 500 KVA, ano 88,110valor de RS 7.400,00; 01
disjuntor Westhinghouse mod. DS206, ano 83, DOvalor de R$ 1.700,00; 01
transfcrmador 1rifasico UniIo, cI potiDcia de 950 KVA, ano 88, DOvalor de R$
11.900,00; 01 cubículo com disjuntar Westhingbouse, mod.. 1>8416,.ano 88, no
valor de RS3.200,OO. TOTAL: RS17.83S.400,OO (dezessete milh6es, oitocentos e
1rinta e cinco mil e quatrooent.os reais); Parianfo Pr.b8eIro - O penhor de
máquinas e equipaentos de que trata esta cláusula, vencerá em 05107/1999, de
conformidade oom o artigo 61 do Decreto-Lei 167. PaJilnlo 0 - A
DEVEDORA obriga-se a oferecer, no vencimemo do penhor, nova(s) ganmtia(s)
suficiente(s) para cobertura do saldo devedor desta opençio, sob pena de veocimento
antecipado da totalidade da divida. K - Os bens oferecidosem garantia das dividas
resultantes do instrumentoseria, atéfinalliquidaçiodo débito, seguradossempreem
favor do BANCO, na qualidade de credor oom ctireito real de garantia,. pela
DEVEOO~ ou pelo próprio BANCO, se este preferir, efetuando, neste caso, a
débito da DEVEDORA,o pagamento dos prêmios e despesas que houve.-,oontra
todos 08 ri8C08 a que possa estar sujeitos e sejam objeto de seguro. Fica estabelecido
mais o seguinte: a) tem o BANCO a faculdade de promover as renovações
necessarias, também a débito da DEVEOORA, caso esta Dlo renove o seguro até 30
(1riDta) dias udes de expirado o prazo da(s) 8pÓlice(s) que estiver(em) em vigor; b)
dentro de 10 (dez) dias do aviso que Ihes for expedido, a DEVEDORA reporá ao
BANCO a quantia' oorrespondente 808 pagamentos dos prêmios e despesas efetuadas
para efetivaçlo ou ftJDOvaçIo dos seguros, sob pena de vencimento 8Dlecipado do
coWato; c) o seguro será feito em companhia ou cOmpanbias que forem aceitas pelo
BANCO; d) a(s) ap6lice(s) conterá(io) as cláusulas especiais que convierem ao

(CONTINUA NA FICHA N° 17)
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BANCO, ao qual a DEVEDORA outorgou, pela ~ poderes especiais, em
caráter irrevogáve~ para receber as indenizações que se tomarem devidas por
qualquer sinistro; e) as indenizações que o BANCO receber em virtude de sinistros
ocorridos serão aplicadas na amortizaçIo ou soluçlo integral do débito, posto o saldo
que se verificar disposiçlo da DEVEDORA, salvo ao BANCO o direito de invocar
compensaçIo; f) nenhuma responsabilidade caberá ao BANCO quA$ aos prejuízos
porventura decorrentes de ilTegularidades na ooberturn dos riscos alndid"s. Xl.. ~~ ~
valor das garantias vier a cair Cln nível inferior a. 167<\0\1,,;~llLVI,.~I;;i:>~cm.~,~ ~~lc pOl
::e~t,~) do 1"~!~~ ~::. <:'~H.~ df'''':'~l~~ !b d.!YHh. por qualquer razão, obriga-se ()

li~~""U~'-,ÚU)Üa ráorçar a garanláa, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação judicial ou extrajudicial, sob pena de vencimento amecipado da divida,
independentemente de qualquer interpe1açlo judicial OU extrajudicial. xn - Fica
estabelecido que o FINANCIADO, durante a vigência do instrumento, nio poderá
gravar de qualquer ônus em favor de terceiros, nem arrendar, ceder, 1ransferir ou de
qualquer forma alienar os bens coostitutivos da garantia. xm.. Para remiçlo dos
bens vinculados em garantia do iDstrumentoora averbado, obriga-se a DEVEDORA
a recolher 100% (cem por cento) do valor dos bens a liberar, aaescido, ainda, de
todos os encargos, proporcionais ao valor amortizado, até a data da remiçlo. XIV -
Ficou entendido que o BANCO poderá oonsiderar vcncida a divida, e exigir sua
imediata liquidaçio se, na sua vigência for 1raDsferidoo con1role de capital ou
substituido qualquer um dos atuais dirigentes da DEVEDORA, ou modificado o
estatuto ou contrato social da empresa, sem expressa ooncordincia do BANCO,
considerando, outrossim, para os efeitos penais, todos os atos praticados pelos
referidosdirigentes,que importarem violação das obrigaç&=s assumidastanto no
instnlmento quanto na escritura re-ratificada. XV - A DEVEOORA autori1.oUo
BANCO 00 BRASIL S.A, a1ravésde seu gerente geral da agência de Valparaíso
(SP), ou por funcionário por ele designado, a ter acesso, a.qualquer tempo, a ~
documentos e inf011D8ÇÕe8necessárias ao exame e acompauhamento da situaçlo
econômico-financeira da DEVEOORA, podendo, também, ter a sua
instalações. Comprometc-se, ainda, a DEVEDORA a arcar com
efetuadas pelo BANCO DO BRASIL S.A, com o aoompanbamento
resultante da ~ compreendendo despesas de transporte, .

a1imentaçio, inclusive para analise da situaçIo econômi
DEVEDORA XVI - O DIa cumprimento pela DEVEDORA.
pactuadas, autorizará o BANCO~desde logo e independentemente.

(CONTINUA NO VERSO)
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notificaçio, ÍI1ta.n.çIo OUiDterpelaçio judicial OUextrajudicial, a ingNuar com
oompeteDte açIo judicial, com a imediata ounsIriçlo judicial dos bens vinculados em
garantia, além de cobrar, a partir do iRIdimplemeato, 08 encargos fiDanceiros
previstosna cláusula "m - AlteraçIo dos EDc8rp Financeiros - InadimplemaJto".
XVII - Assinaram também o instrumento ora averbado,o sr. JOÃO FRANCISCO
DE ARRUDA SOARES e sua muJher MARIA REGINA ROCHA SOARES, na
qualidade de INTERVENIENTES-GARANTES, declaraudo concordar com os
termos da ~ bem como ratificando a hipoteca constituída sobre o imóvel mra1
denominado Fazenda Santa Josefa 11,objeto da matricula nO130, neste Cartório de
Registrode Imóveise Anexosda comarca deValparafso(8P), redesaito na escritura

em sua cláusula "VIII -Ratificaçio de Ganmtias Reais constituidas por hipotecas".-

~: - O CREDORe a DE inimo de novar,declararam
que a escrituraretificadareferi ratificadaem todos seus termos, ç1áusu1as e
condições não e alterados no documento de caçIo, que àquela se
integra, formando um únioo e indivisivel para todos 08 de direito. Ainda
pela DEVEDORA, seus representantes, foi declarado na sob as penas
da l~ que está

.
da apresontaçIo do documento

.
o de iDexistência

de débitojunto a °dêociaSoci~ uma vez que o
.

é ratificaçioe
efetivaçio de feitos anteriormente, sendo que todos 08

.
móveis dados

em garantia na já se ecordravam gravados a fav do .0 credor. O.
do é verdade e .- Valparaiso, aos onze (11) dias abril do ano de

mil e noventae .- Eu, ~~~

"

Rodri "),Oficial designado responsável
pelo expediente, subscrevi.-//lIII/! 1/1///11/111/1/11/111/1"1/1/11/1111///11""1/111////11/11/1/11/11111/11/-

1L...H:Ml'lI7.&- V 1Ú1\ 'ri ele 110'I...0 .., 1.991.- ~ 1JNJVAI~Df R.A. -
AÇÚCARJ:ÁLCOOL, 018.. .. 8IIIidpioo ~ elev 1iIo,KItIdode
SIoPIIIo,- RodcMaDr.PIRIo .~ ICm.39,600, DOC"n*D o..t cio
~.I ·~~ do MiIiI88iDdap-.. (CGC-MF)1Gb ttt 47.764.53510001-40, com
...ivIo lOb ri' 710.002.317.117,com 11 Se-.. ~.
p6hIca.. CGII~ dalDCiedIdolavrIda_ 03de ele1976,.. NoIIIdo 1°
-r Ct -,«:8de V , DOIwo ri' 40, .. 02, ......
ftlÔDdt - JUCESP1Gbri'61G.232n6,.. 26 cio.. de1976, ~ da
lia-. dII e _ 3CMMI199O,
~,~ ftIIi*acIa- JUCESP" ri' 1.006.491... 04de lCteIDbrode 1990.-

CmIaI: BANCO DO B1WIIL 8.A., lDCiedIdo cio ~ CC8 IOdo em
(CONTINUA NA FOlHA N- lI)
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~ CapiIIIF~ por"lI8acia do VIIpmíIo, &lido ele SIo Paulo, iaDiIo
DOCw-" GcnI de CoaIIibaiaIcido )"-!1&io da P88Dda (CGC-MF) sob rf
00.000.00010171-33.- D*:- HJPOTICA.- ~:. El.i.à.. PíIIJb de
~-açIo fi ~ à ~ cio C---Io de DMda CCXBOanada 11ipotet8ia e
YIdcju86da,4J1tIdado 22 dej6) de 1.996,Iarada 8) c.tiJrio de Nota. VaIpniIo-SP,
DOl.iwo ri' 061, à foDI8 0111011,. qual fip._ C(8) ..~ de..lido como primdro

~ - aaIor, o Bancodo B1YI8ilS.A., e docUro lido, como~ coab -
cIewedon, a U1Iivab S.A. - A9IÍCQr e Álcool. ~ aiDda, CCJIIIO:fi8donra EIIC1ydu &na c..

.
~ AtIna BtlI'bo8a B__, JoIJo F1'tIIICi&oolã Amrda Soa1w o lUa ~ MariIl
RegiJIaRocha Sot:uu, JoIJoGoIto o... .nnIvI aao.w, JLrmarl~ , WaIJirViccftMe
lua..6a' AnaMaritlCanJo.oYiceI8.-. ·
~ PeIo8~~. ~ faII8do cada um pcwIUI wr. foi cIiIounifonDc c
lUCCIIivamcateque, ~18do que. DI. forma da Lei 9.131195, toam 18
dMdII 01 de aóa, 1181Iela dcwdora Ifé o limito do RSl.977.131,38 (ID ,
DDYeCeDt08e lIeIeDtae l8te mil, ceato e triata e um e mata e oito caáYoI), l'8OIwnm.
. ... Rti6carc , . bma .. cIí1.d. OOIIIt_eedaC8Cduraora"""'" a
F.&ribn Púh1ica de ('.oafiIdo de J)h,;da com Gar"M Hipnkdria e F"1dejI8ória, 110wIor
de R$2.164.09S,94 (d08 miIIIIkII, cedo C IeWlfIta C quatro mil, DO\Wa O cmco reais C

DOWIdao quatro CCIItaWI), coWoda em 281121199S, ao c.tiJrio de Nota8de V........
SP,peloJDZO de 12 (doze)~ cem ~ GID2111111996, por Jipotcca,
penhor e fiança. A dcwdora UNIYALEJI &IA - Açr7ctR E ALCOOL, R8IMda
quai8quecui6.. obI~ alo iaclldc'-Da-~..a, 6 e . coafc8ou d8wdoraao
BANCO DO 1J1lAS1L &IA, da impoItIDQa de RS 2.440.0'76,14 (d08 lDiIbliaI

quMUX~'" e ,,"11II, Ja. ~.. o c C(IIIba ccatawI), rd'aeate à cIMda
J(qaida, ceda e exiAfwI, arbiYe ~ ,... _ 1'.07.96 (quin2e de julio de

l.~ ~ ela-aai* chicIa;&cdIura P6b1ica de C~1o de DMda çom
Gano1ia HipoteçíriI, e ~ rcIIo lDCDCÍODIdI,que a dIwdora ICCOOtplomcteua
pagar 118 forma c çODdiç&:aab8ixo dc8criIas,oIMcMdII _ 11UIIiz8ç&:I.A cIMda
COGfi:.lada7DOwIor totâ eleRI 2440.076,14 (doia""" ~ e qaIftIIta ali,
IdCDtlc.. rait e cptoa.o ccatawI~poIiçIoem15.07.96,-' em1
(uma) única ~ gdfica, e tIo-Iomcafe e
poIIibiitIr o cequcma ele lquidaçIo 0ItIbd0cid0, 101ft~ DOYIÇIo.
~~MIIfQ: A dIwdora e o uedor \ e KOI'dar8, ao ato da
pram do ...~__ 8diIadopor 10 (cIoz)11IOI,coatacJoe a... de1.995,
DBVB1X>RAI~.. 30..04.~( do lId de doia mil c. ~biIidIdeI dele CÚIDdII, ~ flliltdpIl
1DODetáI"

. ód. d ..
10, .JW'OIt ouRI a;18I KJI c qp-<pa ICI(JCI-.

· qualquer Mo ou DapeIaçIo judicial ou eDrajudida1. Sem proju(m
(CONI1NUA NO VERSO)
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~e da ~ .. ~- dáJrI-ela~a,
CJIC8IOI ~ . DI!VRDORA IO... ___ . .. ccmr-da.- 09(now:
pI~ "'~, 1CDIo. 01 (oito) 110VIIorde RI 271.119,'7(du...
~~. c 118... cado c cIea8cM ftIIi8c ~ c lOte CCIáWI). cada uma ~~.. 30.04.97, 30.04.98, 30.04.99, 30.04.2000, 30.04.2001, 3O.04.2002s
30.04.2003 c 30.04.2004, e, a DOvalor aomiu1 de RS 271.119," (da" c
.,.. c um mil, cado c doZle8OVCrcai8 e ~ e oito cadawI), ~
3O.04.2OM; aliquidlr CGDo ~ da_ proItaçIo, aD. 3O.04.2OM,
tocI8. ~ , do 1DIIrumeDtoorareai*ado.- ~:- SoIn 01

01 dMcIonI diáioI DI oonta viDwIIda 10 iIIInmaIto cn JqJiIIrado.
incidifIb "'i~ com ... no fadicc ele r~__8ÇIo d8 C'.adarnat8do
p~ (IRP) reIatiw 10 lI1MIúrio ela conta 80 mil ela 1bIIIizIçIo. Sobre a ·

doi drNedona cUrio8, lIIim lIuIIiDda, iDcidiIo liDda lICIIp ~..
à 1ID.., ele13,62(1rUc e ~ c cIoiIcaf.DM) poa8oI~- ao
8M),calcaIIdoIcom_ Dataa proporciooatdiáia (11IOele360 cIiII),~ a
14,50 (quafOaJe iDtcRI o Ginqu8Ia (CIdt68inaol)~ ~ cfcdwI 10 8».
Rc6aidoI lICIIp BWeor c ~ wIo cabI8cIoI pelo 8todo lfaIaIarpea
c dcbif8dollcapilllizldol DI cIIfa b8c I cada.. dcecmdo a pa1ir da data de
~.c-L do · . ~-8A ela &.uI..
~ua~ iDI8n8IIaIIo, DO ~ C na ~ ua , ... ~~
~ com.,.-. do~ ~ 101... VI1onI~"';
~ Priaâo: c.icIn 10o cia 15 (quim»)de GIda mil cIacoaido . p8tirdadIIa
de form8IizIçIodo8IrunMlldo cn como. dita b80 pn efeito do
daH8oIcapiIIIzIç:Io húirol o adkftIn row ; P o
Scpndo:c.o ._ ocorra da ~ do Wirc de

~ da cadeI.. do~ (IRP),o uIdo cIewMIor .* .IMnDO6~
1I8wníIio, bem eoIDOewotulil JDOIWmcIIhç3e8oconid8 DCIto pedodo, lCI'Io JfU81mdne
CG8t_ ... variIçIo da Taa lbrf'cnaci81 (TR) Da fonaa ~ pelo RMt-.o
Camt cioBrIII, ou 0W0 f8Iice que WIIha 8UbI8iIuI-Ia.Sobro 08 vaknI. ..., dcMd8 lIIzadoI-..,..' w.icoI,iDddido.. ~ a-'" reepcctiwIcacaqp ,
aiad8, 1Kidr-~. taxIIofonude..,.., no "caput"....
~ ~;p..,-. T~: CIIO OCXJII&lIterIçIo DII tauI de juroa ele t8ptIçio dos
dGp6IitoI - ~ do ~ . fila de jIn8 DO~1Io 01'1

~ ficaá a roaiuIte, m a ~ roI8çIo eaIn. tII8 de cIIJUçIo
o IÇIo~.. ou comumc~ _ 'ViJp;P o Quarto:01
enc8'JP h8icoI e lCIcinnIiI cWinido8 110CAPIrr lerIn ca1cuIIdnI,
dcI!bbI~.'" c .. ~ ~ 101vaIonI
~. M1aI:s. prejaú.ocb ~ de~ ~ Da
~ 8Cd&kMda de l()1)b(dezporCCIItO)queiDrJdirj,.. ... .. amorIizaç&8,
lIIJ1R 01 VIIora 1IDC)fti~ aaliquidaçlo fiDII, 80IJrco 8IIdo dMdor apIl8IJt~ DIC(UCIa

. I
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data.- ~- Em IDPOTECA CEDULAR 00 SEXTO GRAU e lCI1t
COIICOIdaclade tcrceiro8 O imóvel objeto da pnlClde lDIbicu1atÚIInIIro317. Na hipoteca
COIII8iIuIda,compRC8dcr..-lo, aIán do bem daaito na ~ 0UIraIbenfaroria8 a ele
~ na vigênciaela~... ora I benI estcIquedo pocIcdoICI'retiradosou
irmfI1i72dtwsan o COIJM.:&..tin...otodo Banco,que podcri ai&irda Dcwdoraa ~
avetbaçio a DIIIJC1ndo 0 p~ para ~'-Ç1o cio dirrito reaL- forma .p~: A dewdora e o aaIor c lCOId8r8.DO 810 da C8CriIuraalterar o pam
doa.an-~lto.. por10(doz)lDDItcoaIIdoIa partir de 1.995, obripDdo-Ic a
DE.VEDORA a pagar em 30.04.2005 (trinta do aId do dois mil e dDco), todas
. ~ dele orim.daI, COIIIpIaIIdidoe principal, ooar-Io, reajuMe
monetário, jwoe. ~ ~ c quaiIquor .., 8nd0pcad0atomoatodo
Q1~ Mo OUintapeIIçIo judicüd OUcD;iudiciaI. S. prcjuím do vendmemo
cs1ipu1adoe dai ~ pmWllD18 &P- cIáMuI8I ela 0ICribn, incJuIivo
encargosfiDaIairoI, a DEVEDORA ICobdp a papr a dMda coafcaada, em 09 (now)
prC8taçÕe8 anuai8,1JCDcIo. 08 (oito) pI~. no valor eleRS 271.119,57 (duzentosc
leteIdae ummil,ceatoe cIm:aowruia c dnqueatae" CCDtaw8). cada l8DI dcIa8,
vencfváI em 30.04.97, 30.04.91, 30.04.99, 30.04.2000, 30.04.2001, 30.04.2002,
30.04.2003 c 30.04.2004, e, a ~ DOvalor aomiuI de RS 271.119,SI (du2ZllWic
8denta e um mil, cento c ~ reais e cinquaD c oito CCIda\IOI),vencM1 em
30.04.2005;obripocIo-te a liqttidarcom o , ~ da {1Ifim2prataçIo, em 3O.04.200S,
todas. I"CIpOftNbiIidadcI..~ dolnI8rumcmooraJ'C8i*Ido.-~:
mo COGIIa.-~: A dcwdoraV U -Âpc. ~ÁkM ~
na ~iiI repIQIOatadapor.. DiretonIPRESIDENTEE SUPERINTENDENTE,
8n. JOÃOFRANCISCO DE ARRIJDASOARES,brasileiro, caado, emprcário c
~ portador ela çóduII cio ~ RG-SSP-8P n° 3.118.079, ÍD8ctitOno
CPF-MFsob n° 026.363."8-49, RIidcDtec ~ à Rua T011'e8Homom,nO1.166,
em AraçaIuba-8P, c JOSÉ CLÁUDIO MARANI, br~, c.ldo, ~~ador de
cmpnul e agropocuariIta,portador da cédula de idantid8dDRG-SSP-SP nO2.543.269,
iasaito no CPF-MF 80b aO 065.9-40.771-72, ~ e domidIi~ na Trawaa
Moema, n° 23't em Ançatuba-SPt c1ciIos da ata ele fl'.!I.n1n cx8raordinária do
CODIdhode ,.lmi~.,Io ~ftÜ aos 28 de aId de 1.995, cqja.Ata foi RWi*ada na
JUCESPaob nO96.705/95-4.O credorB_aI . ... U, ~ lepltIII:ftUdn
pelo Oaaltc Geral em cmdcio. Sr. JOSÉ ALVARO DETOMlNl,

.

caudo,
bancário, RG-SSP-SP nO4.477.434, CIC aO 312.032808-15, 1'CIIIideatDc 111
Rua D. Pedro I, nOS62, na çidIdc de au..ap..SP, ROItcrmoI
púbIioo de pt'OC1II"8ÇIofinDIdo DOCartório do 2DOficio de Natal c
~ito FcdcnI, no livro n° 1.S97, tIL 07, om 18 de now:mbro cJc1.99

· púbIiçode ~ finDIdo no 16'"Cartório de Nota8 de SIo Paulo,
Pauto, DO livro n° 1223, Is. 123, em 18 de janeiro de 1.995.-
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como FIAJ)()RES, EUaYD1J8 BBNB8, ~ podIdor ela cédula de
~ RG-SSP..SP nO 7.293.234 iaIcrito 110CPF.MF lOb aO 121.752.791.15, o sua
IP~ ÁUREA &4IlIJ()8,4BBNU, do lar, podadora da c;ódoIa do~ RG-SSP-
SP DO7.293.234, iDIcrD DOCPF-MP nO 107.080.1'1-59, ambos bnIIiIdro8, c lOb o
f9n6 da COI~MII.~dobclll, -.wGmome à viJinda da Lei aO 6.S1Sm, l'CIIid&8e8e
~. F'" NeMP_-. DOct8Idtoo munidpioeloBentoeloAbreu,comarca
de V~ JOÃO FRANaSCO DE ARRUDA SOARES, lIfOPCCUIIiIta o
iIMbI8riaI, portador da c6duIa de icIeaIidade RG-SSP-SP nO 3.111.079, c lUa......
At4RL411BGINAllOaIÃ 80ÂRB8J do -J podadorada céduIIele ~ RG-SSP-
SP aO 3.142.742, n1ho8 bn8iIciroI, ânaito8 em comum DO CPF.MF 1Gb n°
026.363.9SW9,c.. em ~...hIn do bens.~ à vPcia elaLei nO
6.51Sn7, meidcatoe o cIomiciPcb..Rua T0m:8 Homem ri' 1.166.. em~;
JOÃOGAno, ~~ podIdorda cécIuSade idcmtidIde R.G-SSP-8P..o 534.011, o
lUa GBNOJlEJ'A MUNARl GATTO, do., podadora da cábú de idcIdidIde
RG-SSP-8P ri' 2..012.951, ... bnIiIoiro8,ÍDICIito8em coam no CPP-MF 1Gb nO

013.198.338-53, c 80bo ,..~ da GOJIII1bIodo bca8.antcriormca1o à ~ da
lAi ,,0 6.S15m, lGIÍdOo1II. cInmiciIiadoI na Rua Silva J8'dim 18°451, em Ar8çaIuba-
SP; c WALDIR JIlCENTE, ~ portador ela cédaI8 de idcaDI8cIo RG-
sSP-SP d' 3.404.166, 0111& muIhor ANA JlARlA CUlDOSO YICBNTB, do lar,
podadora da céduII do idcnâd8do RG-SSP-SP n8 5.768.374, ... bnIIiIdro8, d;ritos
em ~wm 110CPF.MP nO013.271.278-49, c.8d08 8Gb o f9n6 da CC)ftIII»IhInbeas,

monte. ~ elaLei nO6.S1Sf17, R8idcata c oomici'U.dn.DaRua c.lp08 SaIea,
nO 20, AI*»03, an Araç SP. 0uIra8 condiçõeIainda que 00IIItamda e.dur.., o do
rcsi*onO4.595,IAm3,.. 1,...,0, bemçamodai ~ n" 6 namlbícula S.04I
e SDl1IIItric*6.122,üwo 2,e~ 11".2 no resi*o 4.250,2 DO 0 4.256 e 1
DOtqp8rro 4.298, Liwo 3. tocIo8dc8fc Rqis8ro. PeJa oufoI8II* dcYcdora foi lIJ"~atada na~. I Cct1idIo aO 002196, espedida.. 18 dojuIaodo 1.996,pelo~_
Nsr.W.sl do Scpro Social (lN.S.S.), PoIto ele ÂD'CCIdIÇIOo Y8CIIiDçIo an
Arlça&uba-SPtcom wIdade peloprI2Dde 180(CCDtoe .,.,) diII, apedida pu o fim
apcdfico da lCIIZIÇIo do _ cn I'OIiIIndotc _ ~'~iWo' r. 1SII'Idapelo
MM.Juiz Sub.8tdtDl' V.. F 1101... do ~ do S ça aO
96.0802511-7.,. outoIpDtockMNIora foi ...c~ ao ato dc8tc~ a Cct1idIo
POIiIiva. DábiIoCOID~ SUIpaIIu, 1Gb nO OO1211191-E,apodidI_ 29 de
Jdembm de 1.991, pelo INSS, PoIto de AmcadaçIo e FIICIIizaçIo em AnçaIuba-SP, e, .

CcdidIo ~ de T e CoaIribuiçIeI FodruiI AdftWr.~.. pela SCK;uunada
RecdIa FodcnI, com EfcIo8 eleNcpiYa (Art. 206, da Lei n° 5.172, do 2S11~66), 1Gbri' E-
1.922.646, espedida .. 04 de ...~ de 1.991,peJaSRF-r RF/Araça8uba-SP.O

· "'~ido 6 e doufi.. V o..(27)_dom61denowmbroclo
(CONl1NUA NA FOLHA NO20)
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EGI MOBILIÁRIO E ANEXOS
DA COM ARCA D VALPARArSO

I'....
LIVRO N,o 2 REGISTROGERAL

MATRíCULA FOLHA

31' 20 VALPARAíSQ,Ol DE DE 1971

~. VaIpaáIo, 27 de l1CMIDbrode 1.998.- Procedo a CIta awrbação DOI
tenno8 da E8critura Públicade RetificaçIoe RadficaçIoà Eaitura de Confiadode
Dívidas com Garantia Hipotcc:ária c Ytdejuaória, datada de 27 de outubro de 1.998, Javrada
no TabcIionato de Notasde V~P, no üwo nO065, . folhas167/19S,na qual
figuram como partes, de um lado como primeiro oonirItantc - «edor, o BANCO00
BRASIL S.A, sociedade de economia mista, com acdc em BraIfIia, Capital Federal, por sua
agência de VaIparaíIo, Estado de Sio Paulo, iDlcrito DOC.adastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda - COOMF sob n°,. 00.000.00010178-33, c de outto lado, como
segunda conIratanfo - ~ UNlVALEM &A. - AçuCAR E ÁLCOOL, com sede
neste município e comarca de VaIparaíso, Estado de SIo Paulo, na Rodovia Dr. Plácido
Rocha, Km. 39,600, insctita DO Cadastro Geral ele Coo1ribainte8 do Ministério da Fazenda
(CGC-MF) sob n°, 47.764.'3'10001-00, eom iD8criçio eataduallOb nO. 710.002.387.117,
com Estatutos Sociais reaidoe pela escritura pública ele COD8âtuiçIoda tOciedade Javrada em
03 de agosto de 1976, nas Notas do 1° TaboIionatodC8IaCOIIIII'C&de VaIparafso-SP, DOIiwo
n° 40, tis. 02, devidamente fC8istrada na JUCESP sob n° 610.232176, em 26 de agosto de
1976, a1terado aIraY68 da ata 6Dicadas :t88eJDbIãaagerais ordinária e extraontiDáriarmli73lb
em 30.04.1990, deYidamontc~ na roCESP sob nO. 1.006.491, em 04 de setembro
de 1990, c, ainda, como fiadora ALaNDO JOSÉ BENEZ, c sua mulher MAR7'HA
GOMES BENBZ; ALFEV BENEZ, e sua mulher MARIÂ FERRARBZI BENBZ;
EUCLYDE3 BENES, c sua mulherÁUllEÁ ~ BBNB8; JOÃO FRANCISCO
DE ARRUDA SOARES, e sua mulher MARIA REGINA ROCHA SOARES; JOÃO
GA17V, c sua mu1hcrGENOJlEVA MUNARl GA71T);JOSÉ LUIZ GOlTARDI, c sua,
mulher MARIA LUCIA ROCHA GOTI'ARDl; RlCARDO CtMARGO ROCHA. c sua,
mulherRlTA DE C4&VAAllANTES ROCHA.; WALDIR JIlCENTE,c sua mulherANA
MARIA CARDOSO VICENTB;GAR1BALDIAllANTES, esuamuhr MARIA8TBLLA
ARANTES, C, ainda, como o Sr. JOÃO
FRANCISCO DE ARRUDA SOARES, e sua mulher MARIA RB ~ ROCHA.
SOARES, para ficarconef.oo que atrMs de RfcridaescrituraCONYB. a AS
PARTES A CONFISSÃO DA DÍnDA. REMANESCENTE, tE. ç,io DE
ENCARGOS FINANCEIROS, ALlElUç40 DO PRAZO E WJt4 DE
PAGAMENTO REU1WAMENTE À DIJIlDA CONFESSADA, RA CAÇÃO DE

.GARAN71AS PESSOAIS, E, RA7JRetÇÃO DE GARttNIJAS ~SllIIJÍ-
(CONTINUA NO VERSO)
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D.A8 POR lIIPOTECAS E POR PENHORES.- da
~~ade e leu vaU: PcIo8COIIIp8I'CCCDtcDaescritura, fal8ndfteada um por sua ~ fi
uniforme c ~ dito que, pelo iDI1nImcIdoora avcftado, do comum acordo
ajustaram e oontrata'am reIifirMe ndi&ar, RI fonna dai cIíuIuIa8COIIItaIdesda ~
avabada, a Eacri1uraPública de ConfiIdo e A88unçIo de DíWlas Ç(JJDGarantias
e F"tdeja8ória, no valor de ("3$ 11.207.223.777,64 (onze bilhões, du7.rmtos e ..
duzentoe e vinte e tI6I mil, lCt«cntoI c 8Ctcntac Jctc cnu.ciro8 e lCMaIta c quaUo caDwI
lavrada em 30 de abril de 1.992, .. 10.. 0051021 do ]Mo nO056, do TabcIiIo de Notas
VaIpanúo-SP, pelo prazo de 6 (1Cis)anoHafta, com vencimento em 31 de maio de 1.998
pran1icJa por hipoteca, penhor e fiança, rcgiI8rada 1Gb08 n~. Av. 19-317, Av. 17-1795, Av
6-5050, Av. 6-50'2, Av. 6-~, Av. 21-327, Av. 6-S049, Av. 6-~1, Av. 6-SOS3, Av. 7
232 c Av. 40-130, livro ~. 02, ~ Av. 2-3649, Av. 2-377S~ Av. 2-3776, Av. 2-3873, Av. 2
3861, Av. 2-387S, Av. 1.3860 c rcgiJ1ro nO4.120, no üwo nO03, neatc RcgiJ8ro de .
c Anexos da Comarca ele VaIpInáo-8P, 101 21 de Ipto ele 1.992; t'KItifir-ada
Eacribn de Rcd6caçIo e RItificaçIo à E8critura de Q)nfi-4o c A88uDçIo de DMd88
GanntiII8 Hipotecária, Piporadcia o y~ lavrada em 31 de agoIto de 1.995,
valor do RS 806.457,85 (oitocoDto8 o... mil. quatrocoDto8.,cinquenta., _fOIiS c oitcD
e cinco ccntawI), ~ . 28,09% (WItc c oito intciro8 e DOW d6cimo8
pcrçcIduais).. pmoIII oriund88do créditorural com vcncimcnto8 em 30 cio abril do 1.

e 31 de maio de 1.995, pelo pv.o de 10 (dez) JR8faç&. com woçimeoto filial
31 de maio de 1.997, com prouopçlo dI8 bipotec~ peahorea c fiança

.
00tII8ituid0I,com exdt.., da &açIo de 6,10 ha. portencc8tc i FA7NVLtSaIIta loeer.
avabada 1Gb 0I1fI. Av. 1-4120, Av. ],3649, Av. 3-3775, Av. 3-3776, Av. 4-3873, Av.
3861, Av. 4..3175 e Av. 2...3160,no I..iwo nO3 - RogiIaroAu.di--; e Av. 21-M317, Av. 2
MI79S, Av.7-M50S0,Av. 9-MSOS2, Av.7-MSOS4, Av. 24-M327, Av.7-M5049, Av. 7
USOSl, Av. 7-MSOS3, Av. 8-11232 e Av. 42-M13O, 101 04.01.1.996, todo8 DeIte &

.
de lmóYci8e Anexos da CoIIIIRa de VaIpaniIo-SP; ro-ratificada pela EICritura
Rltifica9lo c RItificaçIo à Eecritut. de ~Io e A8mnçio de DMdM com G
HipotGcária, PianoraIicia e fidejU88Óril, lavrada em 22 de julho de 1.996, no valor de
5.913.463,77 (cinco ~ ncMCOntoI e tre7.0mil, quatrocontol e lCMeIIta e trê8 reais
8Ctcntac actc ccntawI), oom abra9Io do prazo e fonua de papmenfo, a1tcraçIo
entaIJOI ~ -normalidade, aIteraçio doi encarp fiaanceiroe - inadimplemento,
pronogaçIo das hipotecas, pcuhore8 e fianças 81fCriormcnteCCDtiIuídol,e excluslo
garantia peuoaia ma~ '- fianças do Sr. A1bcrto Benez e lUa mulher PoIônia F
Benez, avabada sob 08n". Av. 23-M317, Av. 2S-M327, Av. 21-Ml.79S, Av. 8-MS.049
Av. 8-MS.OSO, Av. B-MS.OSl,Av. l1-MS.OS2,Av. 8-MS.OS3, Av. a-MS.OS4, Av.
M232,c Av. 43-MI3G, DOImo 02 - Rcp8ro Geral, Av. 4-3.649, Av. 4-3.775, Av. 4-3.776,

(CONTINUA NA FOlHA ~ 21)
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Av. 5-3.175, Av. 5-3.161, Av. 5-3.175, Av. 3-3.860, c Av. 2-4.'120, DOüwo 03 .. Regi8tro
~1arJ 101 11.04.1.m, todoI DCI8DRoptro de JmówiI o ÂDCX08da ComIrca de
Va1pInáo-SP. A ~ UNWALEM S/A -AçúC4R E ÁLCOOL c ICUIFIADORES,
l'C8IlvadII quai8quer outDI obripç(ioI aio incluídasDI cacritura, 810 c IC confcaaram
~ dDwdorc8 ao &NCO DO BRASIL &iA, da impoIfIaçia do RS RS
8.503.000,00 (Oito MiIh6e8 e Quinhentos o TriI MilReais),~ à dMda liquida, certa
c ~ aí iDcIuídoe ~ CDCargo8 básiçoe, CDCargo8 adDouais c lC08IÓriOI,contadoe
. 01eleouIUbrode 1998,Itn8li7-",deacordocoma "CIbuIa D .. A1toraçIo doi Encaraoe

Fü--.rcirol - NOfII'A~. da ~...a de Retifir,açio c R açIo à Eac:dIurade
Confi8do c A-.açIo de DMcIa8com Garanti8 Hipotcc6ria c YIdejuu6ria, lawIdaem22
de jI60 ele 1.~ dMda CIII prowIÜcotc da E8criaura Pública de ~Io o A88unçIo de

DMcIa8 com 0 Hipcácáda, pjporaticia c Fidcjuláia, de 30 de abri de 1.992,
mificMa c ~ paIaI &M&..18 Públicas de bti&.açIo e ~,açIo à Eaitura
Pública ele Con&do c A8mçIo de DMcIa8 com Garantia HipotecW, Pignoradcia e
F"1dejuu6ria, lawadI8 em 31 de aaoeto ele 1995 e 22 de julho do 1.996. ~:
SoIn o total da dMda CODfeuada incidirto cncarp financciroI donomiD8doI BÁSICOS,
C81cuIado8, debitadoI c ("~ DOprimeiro dia de cada mil, DO'\IeDdmado c DI
JiquidIçIo da clíWla, com b8c DI V8iIçIo do Í11dicc Gcn1 de Preços do MORIdo .. IGP-M,

do mil anterior 10 da lIIuIIh8çIo, diw1pdo peJa FunNçIo Getúlio Vaapa, ou, CIIO
cxIinto,o indaador que vier . ter dofiIido.para . atuIIizaçIodoi Cca1ificadoI cio TCIOUIO

Nacional .. em. Rcferid08eacarp eerão aigiveiI, jnntM~ com a IIIIOP~ cio
~ na cIIta do ~ final da opcraçIo c na da de eYaIIU1pIIIIDCJItO

ipado, ~ 10 va10r amortizado. Calo a liquidaçio ocorra... de
diw1pdo o rcfcric10 fncIcc, lCI'i ,l8iIftdn o idtimo oxiltcatc para calcular 08 CIICIIp
hMir.oI~ de8de a6llima lIudzaçIo ar.!a data do ~. ~:
Sobre o total ela dMda C<Id_. 1i7Mnpela variaçIo do tndice Geral ele PRÇOIdo
MaaIdo .. JGP-M, pmiIto DI cIDuIa BDcarp 8'*01, do período lIOb"'1_~ (no
C80 de ~ do IGP-M, o iDcJeDc10r que.. a ser definido p8I'I IÂIIB1~ doi
Cca1ificadoI do TeIOIII'ONICioaII - CTN>t iacidirIo aaqp fiD8coiroI dInomiDado8
ADICIONAIS, a taxa afetiva do 9,87S" (Now Iatcil08 c 0it0ccDt0I C Setenta c Cinco
Mi1éIimoI) pontoI ~,. 10 8) (IDOde 360 diaI). RcfcridoI CDCaqJOIadiciouis
lCdo ~ por .. conidoepelo cdIáio elataxa oquMtcntc, .

e cxiptoI
.'~te DOprimeirodia do ma. de NowaIbm, no~ e Da.. da dívida.
FOIDII~: O VIIorcod8Jdof acnscido dos eDCaIJOIbÍIiCOI , em
pan:eIaJy.iea,110~ final da cIMda,a ocorrer no p.&.eiio (10) ... de
Oatohto do IDOde 2.018 (dois mil CdezoitO), 8I1wna bip6tacde ...~.
PARÁCRAFO ÚNICO - Dunate I w,enda do contrato a DE pagará os

(CONTINUA NO VERSO)
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cncarp adicionais devidoa, de acordo com O fIuxo de pIpII1eDfo acordado entre

partes, conforme cspccificado na clbuJa Enc8'goI Adicionais.~: Em
de deaçumprilbmto de qua1quer obrigaçIo legal OU COIMftCionaI, OU no caso
vmclmcnto antocipado da oporaçio, sorIo ~ a pII1ir do in-dimptomomo
80bre o valor inadimpJido, 01 encatg081inanceiro8abaixo, em 8Ub81ituiçioaos encaIJ
de nonnaIidade pactuados: a) ComissIo de Pennan6ncia a taxa de mercado cio dia
pagamento, 1108teIm08 da R.csoIução 1.129, de 1'.OS.86, do CooseIho
Nacional, art. I. da Lei 9.138, de 29.l1.9S~ e Re8oIuçIo 2.489, de 30.04.91,
ConseJho Monetmo Nacional; b) juros moratórios à taxa efetivade 1% (um por cento)
ano; c) multa de 10% (dez por cento) catculada c cxi&1vc1nas datas dos papmcntoa, sobre
valores em maso a serem parcialmente~ c na liquidaçlo do saldo dewdor, sobR
montante inadimpido. : Qualquer recebimento das prestaçõc:s~
dos prazos avcnçados constituirá mera tolctiaáa, que DIo afetará de forma alguma as
de 8CU8 vencimentos ou as demais cláusulas o condiç&s do inltrumcnto ora averbado,
importará n«JVa9ãoou mcxIificaçIo do ajooado, inclusive quanto 808 cncarp reaubaates

mora, imputando-se ao pagamentodo d6bitoo valor recebido obrigatoriamente na .

ordem: multa e dcmaiR encarso- financoiroe de mora, enC8lJOl adicionais, encargoe
e capital. ... . ": A DE
cedeu e transferiu ao CREDOR, a modo pró solvendo, em carítcr irrevogáwl e in'etratávcI,
pda esmtura na melhor fonu de direito, 80b a condiçIo rçsoIutiva esôpullda,
PARAGRAFOPRlMFJR.O desta cláusula, Ccrtificado8 de emi8do do Tesouro N

.

série CTN 9810 , de valor uoitmo de RS 1.000,00 (um mil reais) no valor nominal total
R$ ItS03.000,OO (Oito MiIh&:I e QuiDhentoa c Tre. Mil Reaia), dcwidamente regiI8rado(8
junto a Central de Cu8t6dia c de LiquidaçIo Fmnccira de Títulot · CE11P, como fonna
meio de pagamento pró 1OMndo~ 1108tcrmoB do P..ágrafo Sqp1do desta cláusula,
prinçipaI da divida, "1A1i~ pelos CDcaq&081inanceiro8 básicos prcvisto8 no iDs1rumcnto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO -A "--10 foi feitasob a cODdiçIo l'C801uâva de

.
do prindpa1 da dívida, de modo que, em ocorrendo o aclimplemento integral da dívida,
resoIvcr~á a propriedade do CREDOR, retomando 08 ccrtificIdoI a propIicdade
DEVRDORA, indcpcncIentcme de qualquer a\'iso ou interpo1açIo, judiçial o
extrajudiciaL PARÁGRAFO SEGUNDO - Não ocorrendo o pagamento do priocipa1
divida, am-1i7Mn pelos encargos b8cos pnMstos no inIUumcnto, no sou ~
inclusive em docorrência de veadmeoto ~ 1'eI1JJtaap de diIpoIiçio contraIUaI
1ega1,ou de determiDaçIo judiçia1. restará conBOIidada a propriodadc dos certificados .
nas mIoB do CREDOR, it1dcpcndonteme de qualquer ft'P.dicJ.judicial ou oxtrajudiciaI,

ficando o CREDOR autorizado, de forma imwogávct e ÜTe8ratávd, a aplicar o
resultante da aIienaçJo doa referidos certificados ou o seu valor de RIpte na amortizaçIo ou

(CONTINUA NA FOLHA N° 22)
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1iquidaçIo da divida. PARÁGRAFO TERCEIRO - Os juros aufcridoI pelos titulos objeto
da ce8l1o, pagos pelo Taouro Nacional, bem como o priDçipa1 R88*d0t scrIo direci.onados
à amor1izlÇio doi encaqp fiaanceiros adicionais. PARÁCRArO QUARTO - Na bip6teBc
de vencimentode ti~ objetoda prantiI, antes do ~ do prazo do princip81da
dívida, a DEVEDORA &a obripda a cteau. a lUbItituiçIo dau garantia, na ~a
proporção, no pIWD de 15 (quinze) dias. mo 0C01'I'aIcI0a subItiIuiçIo dc8sa prao1ia, ficara
o BANCO autorizado I , dc8delogo,o valordo teIptc __ títuloaDaamorti7~
dos juros e acC88ÓriOI VODCido8e, o que 1Obejar, ficá aplicado em RDB . RCC100 de

Depósito Bancário, vinculado oomo garaDâa da operação.. .. .
Presentesao ato 01 FIADORES HUCLYDHS BENES o lUamulher ÁUREA BARBOSA
BENES, JOÃO FRANCISCODE ARRUDASOARESe lUamuJbcrMARIA REGINA
ROCHA SOARES, JOÃO GAITO C sua mulher GENOVEVA MUNARI GA1TO,
WAlDIR VICENTEc lUatmdherANAMARIA CARDOSOVICE~ ALCINDOJOSÉ
BENEZ c sua mulherMARTHA GOMES BENEZ, ALFEU BENEZ c lUa mulher MARIA

,
FERR.ARBZI BENEZ, JOSE LUIZ OOIT ARDI e sua mulher MARIA LUCIA ROCHA
GOTTARDI, RICAROO CAMAROO ROCHA c sua mulher RITA DE CASSIA
ARANTES ROCHA, e GARIBAlDI ARANI'ES c sua mulher MARIA STElLA
ARANTES, abaixo quaIi&ado&. dcdmram concordar com . a1feraçÕC8iDIroduzida8pelo
intdrumento, &emBOIuçIoele con1inuidado dai obripçae8 auumidas ROItamoI da CIGritura
~.' do . .. ': ConIto1Hcdacecrllura
que permanocem em viaJar,ficando pI'011'Opdas18 hipotecas aoterionDcntc coastituLdas em
favor.doBanco,para a do ~ dai d(WIaaconfCII"~ ca1cuIadas conforme
estabe1ecida no ÍDI11'UmCIItO,hipotecas C8UI rede8critaI Da e&eriIura com IWII caracterisIicas
._. tendo por objeto 08 imcMia IC8'nnta: a) "Parque Indumia1 UnivaIem", sm..to neste

disbito, mUDicípio e comarca ele VaIparafso-SP, objeto da ma8ricuIa n° 317 dcate Regei1ro
Imobiliário, no valor de R$3.1S9.000,00; b) "Fazenda UnivaIcm", situada no diI1rito,
municipio e comarca de VaIpaníao-SP, objeto das seguintes matriculas: b-l) 321 e b-2)
179S, ambas deste Repitro JmobiIiário, no valor total de RS3S0.000,OO; c) "Fazenda
Univalem II", situada DCBfc IDUllicípio c comarca de VaI)8'afao, objeto das seguiDa
matricu1as: c-l) 5.049; c-2) 5.050; c-3) SOS!; <;4) 5.052; c-5) 5.053; c-6) S.OS4; c c-7)
232 todas deste Rcgeitro ImobiIiátio, no valor total de RS334.000,00; ) parte ideal
COI'I'eIpODdarta 490 hecWaa na "Fazenda Santa JOAefatr'; lÍIUadOneste CIi&

. , município

e comarca de VaIparaiIo.SP, objeto da ma1Iiculan° 130 dc8tc Repi8ro
. '0, no valor

de RS708.000,OO.
. ...

em \igor, ficando proaogadoI eiS penhores antcIiormente
CREOOR, para a garm1ia do papmento dai dMda8 confCl'M~
estabcIccido no iDs1rumcnto, pcnborcs C88C8rcdcscrito8 na escritura oom

(CONTINUA NO VERSO)
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atuais:..0atrII CoDd~: O cndor Ca devedora, IICIRanimo de novar, doclaranm que a
escritura em todos 01 seus tcrmo8, cláusulas e coadições alo ~II~ alterados
escritura ora roai*ada, que aquela se integra, f~ um todo ÚDiCOe indMIiYe1

r

todos 08 fins de direito. A dcwdora li 8.A. -~ , AkHl comp8RCCOna
eacriIura por .. Diretorc8PRESIDENTEC COMER~ 8n. JOÃO
FRANCISCO DE ARRUDA SOARES, br8i1ciro, calado, cmprc8ÍIiO e ~
portador da çédoJa de ideDtidade RG-SSP--SP nO. 3.118.079,

in8crito no CPF-MF 8Gb n°.
026.363.958-49, residente e dnnVct1i8dnà Rua TOII'C8~ n° 1.166, om.Araçatuba-SP,
e JOSÉ CLÁUDIO MARANI, braIi1eiro, casado, ador de empR8II e
aaropeçuaIiIta, portador da cédula de identidade RG-SSP-SP nO 2. 543.269, inscrito no CPF-
MF sob n° 065.940.778-72, residente e domiciIiado na Traveaa Mocma, nO 235, em
Araçatuba-SP, e1eito8 a1Iavés da ata de rcwúIo cxIraordin8ia do COD8CIbo de admiDi8traçIo
(CSI67._ 31 de agosto de 1998, ÇUjaAta foi regiItrada na RJCESP aob nO 141.130198-2.

O credorB8a . BrtIIIils..A.,compareceureprG8Cl1taOOpeloGerentede ~~ Sr. José
Ant6nio Bcmardi, bn8i1ciro, c..lC1ot bancário, portador da cédula de identidade RG nO
3.937.289 SSP/SP, iDIcrito 1\0 CPFIMF sob nO 415.417.238-72, com endereço COJDeIàaIà
Rua XV de Novanbro, nO70, em Valpanieo-(SP), 1101termos cio Insarumcnto Público de
ProcunçIo firmado no 2°. afição do Notas e Protesto do BUIiIia, ~itu Feden1, DOlivro
nO 1776, às fo1hu nO 039, em 13 de março de 1.997; lnstrumcDfo Público do
S~ do Procuraçio firmado no r ServiçoNoCaIialde Sio Paulo-{SP),no
livro nO I07S, p 027, em 14 de janeiro de 1.998, C, ln8trumcnto P6bIico ele
S~ de ProcuraçIofirmadoDoao Serviço NotariaIde SIo Pau1o{SP1 no
Livro nO1073, P'aina n° 205, em 02 de março de 1.998.- Comparccoram na eecritura, como

FIADORES, agropeçuarista, porIador da cédulade ~NC
RG-SSP-SPnO4.605.164,e ma mulher S dolar,portadora da
cédula de ideadidade RG-SSP-8P n° 6.338.536, ambos bn8iIàro8, ÍD8CritOIno CPF-MF sob
n'\ 557.515.501-25, c, 137.056.748-03, respectivamente, casados em comunbIo de bens
antcrionneDte à viFncia da Lei nO6S15n7, residentes c domid1iadoB na Rua J\rIundo SaIea
de Oliveira nO 37, em Araçatuba-SP; ~ agropecuariIta, portador da cédula

de idenlidade RG-Ssp.SP nO7.545.293, e lUa lIIlIIber do
lar, portadora da cédulade idadicJadc RG-SSP-SP nO 8.351.912, ambos brasi1ciro8,in8critos
no CPF-MF 80b n"J 013.142.898-53, e, 095.476.478-14, tapee;1ivam.cntc, c.acn sob o
regime da comunbIo de bcn8, antcrionncnte . vigâtçiada Lei nO.6515/77, residentea c
domici&ado8 na Avenida c.y de AImeidanO1.129,em Araçatuba.Sp; ~
BmK agropcc~ portador da cédula de idcn1idadc RG-SSp.SP n° 7.293.232,
inscrito no CPF-MF sob n° 12B.7S2.798-1S, c sua mu1hcr
do lar, portadora da cédula de idcadidIdc RG-SSP-SP nO1.293.234, iI1Icritano CPF-MF 80b

(CONTINUA NA FOUIA ND23)
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nO 107.080.158..59, amboe brasileiros, casados sob o da comunhão de bens,
anteriormente à vig&çia da Lei nO6S15n7, residcmca c dornicJtiadosna Fazenda Nova
Paraiso, no distrito e município de Bento de Abrcu, comarca de VaIpa-aiso-SP; J.DAQ

ISCa E SO agropccuarista e indus1riaJ, portador da c6duIa de
identidade R<J..SSP-SP n°3.118.079, e sua mulher IN ,
do lar, portadora da cédula de identidade RG-SSp..SP nO 3.142.74~ ambos brasileiros,
Duaitos no CPF-MF sob nOs 026.363.958-49, e, 274.024.S98-02, rcspectivamcnfe, casados
em comunhão de bens, anteriormente à vigência da TAinO6StSn7, reeidontose domiciliadoR
na Rua T0D'C8Homem n° 1.166, em Araçatuba-SP; ~ agropcG~

portador da cédu1a de identidade RO-SSP-SP nO 534.011, e sua mulher ~
~ do lar, portadoraelacédulade identidadeRG-SSP-SP n° 2.012.958,
ambos brasi1ciros, ÍD8Crito8 em comum no CPF..MF sob nO013.198.338-53, caiAdos sob o
regime da COD1lmhJnde bens, antcriormentc à vigência da Lei 6515m, reaidenteae
domiciliado8na Avenida c..y de A1meida, nO S89, em Araçatuba-SP; JOSÉ L

~ agropcc~ portador da cédula de identidade RG-SSp..SP n° 2.141.269, e
sua mulher do lar, portadora da cédula de
identidade RG-SSP-SP n° 2.443.220, ambos brasiIciroI, inIW.tos em comum no CPF-MF
sob nO 013.200.331-49, casados lOb o regime da COID1IRhJode ~ anterionnente
vigência da Lei nO 651Sn7, residentes e domid1iados na Avenida Cussy de Almeidan
1.119, em Araçatuba-SP; " GO agropccuarista, portador
cédula de identidade RG-SSP-SP nO 4.682.007, e sua mulher ~
~ do lar, portadora da cédula de idcDaidadeRG-SSP..SP nO 13.597.195,
ambos brasi1eiroe, insaitos no CPF-MFD~. 026.363.878-20,e, 16S.460.478~,
sob o regime da conumbIo de bens, anteriormente à vigênda ela Lei nO6515n7, resideDtes
domici1iadosna Rua Aquidaban,n° 400, 3° andar,em Araçatuba-SP; C
agropecuarista, portador da cédula de identidade RG-SSP-SP nO 3.404.166, e sua muIb
ANA MARIA CARDOSO VICENTE. do lar, portadora da cédula de iden1idade RG-SSP
SP n° S.768.374, ambos brasileiros, inscritos em comum DOCPF.MF sob nO013.271.278
49, casados sob o regime da comuohIo de ~ anteriormente à \liFncia da Lei nO651Sn7,
Rlidentes e domiciIiadoI na Rua TabajaraI, nO 450, em Araçatuba-SP;

~ agropecuariata, portador da cédula de identidade Ro.SSP-SP nO .9 .766,
sua mulher do lar, portadora da cédula.de i

.
R

SSp..Sp nO 5.639.595, ambos brasiIciro8, inscrito8 em comum no CPF- sob I(

272.236.9BI..~3, cllad08 80b o regime da comunhIo de bens, lIIteriormentcà
Lei n° 6515/77, residentese domici1iadoI na A\UÚdac..y de A1mcidao

Araçatuba-SP; e, ainda, como
desipados, o Sr. JOÃO FRANOSCO DE ARRUDA SOARES,

(CONI1NUA NO VERSO)
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1riaI, podIcIor da cédula de idcDIicJade RG-SSP.SP nO 3.118.079, c sua mulher

REGINA ROCIlA SOARBS, cio lar, portadora da çQIuJa ele idcnticIadc RG-SSP.SP D

3.142.742, 8boI braIiIeiro8, inIcrit.oIno CPF-MF 1Gb D~ 026.363.958-49, e. 274.024.5
02, rcspccdvmtcntc,(..dos em comuahIo do bcaI, lDfcriooncntcà ~ da Lei n
6515m, RIidoDtc8c domiciIiado8Da Rua TOItCIHomem, n° 1.166, em Araçatuba-SP
Constouda aai1ura que a 1nn8açIodo estavasubordinadaà IpJ'ClaltaçIodo documcn
çomprobat6rio de iDcxi8tincia de débito juado a PrcYidência ~ uma vez que
in8trumcnto ora awrbado 6 tIti&cIçIo e efclivaçlo de outros fcito8an~ BCmdo
todoI 01 ÍIIIÓWiI e m6wi8 d8doI em garantia, já te encontram gravadoa a favor do

; .

credor, DIo ~ a dewdora UDivaIemS.A.- Açúcar e Álcool apraentar na eICritura
CertidIo POIidvade D6bitocom Hxigti1idade Suspeusa,sob n° 001218198-:8, expodida
29 de lCtCmbro de 1.998, pelo INSS, POItO de A1TecadaçIo e F"1IC.'.tIIi"Çloem Araçatuba-SP
c, CortidIo POlitiva de TribuIoI e ConIribuiçlSesFederais Admini8tndoI pela Seuetaria
Receita FodcraI. çom Efeitos de Negativa, 8Gb nOE-1.922.646,cxpedida_ 04 de
ele 1. P. Pela outorgaate dewdora foi ~ DOato

, a CCI1idIo P ..
de D6bito com ExiaibiJidadc S8poDsa, 1Gb nO OO1218198-E,

6xpedidaaoI 29 de lOt de 1.998, pelo INSS, Posto de Amcadaçio e FIICIIizaçio
Araçatuba-SP, c, CcrIidIo

. .
de Tributos e Contn"buiçõcl Federais Adaninis1rados pc

Semtaria da Receita F com Efeitos de Negativa(Art. 206, da l.ci nO 5.J72,
25/10/66), sob n° E-t. 646, .

108 04 de ICtanbro ele 1.998, po1a SRF.
RF/Araçatuba-SP.O fé.- Va1parai8o,aos vinte e sete (27) dias

c DCMRta c oito (1.998).- Eu,
~ ~ ~JOIé Donizati

.
KouId), daipado, 1Ub8c:Im.- PcIo RogiIIro: Emo1umcntos: R$129,99; custaB
RS35,07; coatr.ibuiç&I= RS26,03; Total: RJ191,f6.-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-

~- Valparaíso, 27 de novembro de 1.998.- Procedo a esta averbação nos
termos da EscritlU"aPública de RctificaçOO c Ratificaçlo à Escritura de ConfissIo de
Dívidas com Garantia Hipotecária e Fídejussória, datada de 27 de outubro de 1.998, lavrada
no Cartóriode Notasde VaJp.aiso-SP, no livro n° 065, às folhas 1961219, na qual figuram
como partes, de um lado como primeiro contratante - credor, o BANCO DO BRASIL
S.A., sociedade de economia mista, com sede em BrasiJia, Capital Federal, por sua agência
de Valparaíso, Estado de São Paulo, inscrito no Cadas1ro Geral de Conl1ibuintes do
Ministério da Fazenda - CGC/MF sob nO 00.000.000/0178-33, e de outro lado, como
segunda con1ratante - devedora,UNlVALEM 8.A - AÇUCARE ÁLCOOL,comsede
neste município e comarca de VaIparaíso, Estado de Sio Paulo, na RodoW! Dr. Plácido

(CONTINUA NA FOUIA N' 24)
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Rocha, Km. 39,600, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do :Ministérioda Fazenda
(CGC-l\.fF) sob nO47.764.53510001-00, com inscrição estaduat sob nO 710.002.387.117,
com Esta1utos Sociais regidos pela escritura pública de cons1ituiçioda sociedade lavrada em
03 de agosto de 1976, nas Notas do 1~. Tabelionato desta comarca de Valparaíso-SP, no
Jivron° 40, fts. 02, devidamente regis1rada na JUCESP sob nO610.232/76, em 26 de agosto
de 1976, alterado a1raVés da ata única das assembléias gerais ordinária e e~1raordinária.
realizada em 30.04.1990, devidamente registrada na JUCESP sob na 1.006.498, em 04 de
setembro de 1990, c, ainda, como fiadores EUCLYDES BENES, c sua mulher ÁUREA
BARBOSA BENES; JOÃO FRANCISCO DE ARRUDA SOARES, e sua mulher MARIA
REGINA ROCHA SOARES; JOÃO GATl'O, c sua mulher GENOVEJ~ JIUNARl
GA1TO; WALDIR VICENTEJ e sua mulher ANA MARIA CARDOSO f11CENTE; para
ficar constando que através de referida escritura CONJ'ENClONARAM AS PARTES A
CONFISSÃO DA DÍVIDA REMANESCENTE~ ALTERAÇÃO DE ENCARGOS
FINANCEIROS, AL7ERAç40 DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO
IUU17VAMEN1F À DIJlIDA CONJ'ESSADA, RA1JJ1C4ç.tO DE GARANJ1AS
PESSOAIS, E, RA71FlCAÇÃO DE GARANTIAS REAIS CONS7l1VÍDAS POR
mPOTECAS E POR PENHORES.- Da F'

.
da

,.
~ e e

seu valor: Pelos comp~tes na escritura, fabndo cada um por sua vez, foi UDifonnee
sucessivamente dito que, pelo insb'umento ora averbado, de comwn acordo, ajustaram e
contrataram retificar e ratificar, na fmma das cláusulas constantes da escritura ora averbada, a
Escritura Pública de Confissão de Dívidas ,om Garantias HipoWcária e Fidejussória, no valor
de R$ 2.164.09Sj94 (OoiRMilhõcR)C..entoe SeMenta e Qua1m Mil, Noventa e Cinco Rem8e
Noventa e Quatro Centavos), Iawada em 28 de dezembro de 1.995, às folhas 035/039 do
livro nO060, do Tabelionato de Notas de Valparaíso-SP, pelo prazo de 12 (doze) meses, com

vencimento em 28 de dezembro de 1.996, garantida por hipoteca c fiança, avcrbada em 04
de julho de 1.996, sob nO 5-5048, tivro 02, matricula 5.048, e sob nO 4-6122, livro 02,
matricula 6.122, e.sob na 1-4250 e 1-4256, e registro n° 4.298, no IMo n° 03 - Registro
Auxiliar, deste Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Valparaíso-{SP), re-ratificada
peJa Escritura de Retificaçio c Ratificação à Escritura de Confissão de Dividas com Garantias
Hipotecária e Fidejussória, lavrada em 22 de julho de 1.996, às folhas 011/018

.
o 061,

do Tabelionato de Notas de Valparaíso-{SP),no vaJorde R$ 2.440.076,14
.

MiJhÕC8,
QuaSrocentos e Quarenta Mil, Setenta e Seis Reais e Quatorze Centavos), com a1t ão do
prazo e fonna de pagamento, alteração dos encargos financeiros -nonnaJi e, t ação dos
encargosfinanceiros- inadintplemento, prOtTogaçãodas hipotecas e fianç .ormente
constituida8, e reforço de garantias constituidas por penhorde máquinase entoedo
"Parque Indus1rialUnivalem"e hipoteca do imóvel "Parque IndustrialUniva) e
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averbada nesta data, neste Registro de hnóveis e Anexos de VaJparaíso-{SP), sob nOs
seguintes: 24 na ma1ricuJa 317, livro 2, 4.595, Livro 3, Av.6 na ma1ricula 5.048, c Av.S na
ma1ricuJa 6.122, livro 2, e Av.2 no registro 4250, AV.2 no registro 4256, e Av.1 no registro

r

4.298, no livro nO 03 - Registro Auxiliar. A devedora UNlV.ALEM &IA - AçuCAR E
ÁLCOOL e seus FIADORES, ressalvadas quaisquer outras obrigações não incluídas na
escritura, são e se confessaram solidariamente devedores ao BANCO DO BRASIL &4, da
importâ.ncia de R$ 3.510.000,00 (Três MiJhõcs e Quinhentos e l)çz Mil Reais), refermh; à
dívida liquida, certa e exigivel, ai mcluídos capital, encargos báRicOR,encargos adicionais e
acessórios, contados até 01 de outubro de 1998, atualizada de acordo com a "Cláusula n -

Alteração doi Encargos Financeiros - Normalidade" da Escritura de Retificaçio e Ratificação
à Escritura de Confisslo de Dfvidas com Garantias Hipotecária c Fidcjussória, Imada em 22
de julho de 1.996, dívida essa proveniente da Eacritura Pública de Confisdo de Dívidas com
Garantias Inpotecária e Fidcjussótia, de 28 de dezembro de 1.995, retificada e ratificada peJa
Escritura Pública de Retificação e lU1ificação à Escritura Pública de Confissão de Dividas

com Garantia Hipotecária c Fidejussória, lavrada em 22 de julho de 1.996. ~os f}ásicos:
Sobre o total da dívida confessada incidirão encargos financeiros denominados BÁSICOS,
calculados, debitados e capitaHudos no primeirodia de cada mas, no vencimento e na
1iquidação da dívida, com base na variação do índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M,
do mês anterior ao da atualização, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, caso
extinto, o indexador que vier a ser definido para a abW1zação dos Certificados do Tesouro
Nacional - CTN. Referidos encargos serão exigívcis, jWltamcnte com a amortização do
principal, na data do vencimento final da operação e na data de eventual pagamento
antecipado, proporcionalmente ao valoramortizado.Caso a liquidayio ocom antes de
diwJgado O referido fndice, será l1:tilb2do O último existente para calcuJar 08 encargos
básicos incidentes desde a ú1timaafmll1i7ayãoaté a data do pagamento. Encargos Adicionais:
Sobre o totd da dívida confessada, 3tU2li7~dopela variaçao do Índice Geral de Preços do
Mercado - IGP-M, previsto na cláusula Encargos Básicos, do periodo sob atua1i7ação (no
casode extinçãodo IGP-M, o indexadorque vier a ser definido para atllali7.açiodos
Certificados do Tesouro Nacional - Cm), incidirão encargos financeiros denominados
ADICIONAIS, a taxa efetiva de 9,875% (Nove Inteiros e Oitocentos e Setenta e Cinco
Milésimos) pontos pm;enluais ao anv (ano de 360 dias). Referidos encargos adicionais
serão calculadORpor di. conidos pelo critério da taxa equivalente) debitados e eX1gido~

anualmente no primeiro dia do mês de Novembro, no vencimento e na liquidação da dívida.
Fonna de p~: O valor confessado, acrescido dos encargos básicos será exigido, em
parcela única, no vencimento final da divida, a ()Ç()JTCtno primeiro (1' dia do mês de
Outubro do ano de 2.018 (dois mil e demito), saIw na hipótese de vencimento antecipado.
PARÁGRAFO ílNICO - Durante a \oigênciado contrato a DEVEOORA pagará os

(CONTINUA NA FOLHA N° 25)
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encargos adicionais devidos, de acordo com o fluxo de pagamento acordado entre as
partes, confonne especificado na cláusula Encargos Adicionais. Jnadúnp1ementQ: Em caso
de descwnprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de
vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a par1ir do inadimplemento e
sobre o valor illadimpüoo, os encargos financeiros abaixo, em substituição aos encargos
de nonnaHdade pactuados: a) Comissio de Permanência a taxa de mercado do dia do
pagamento, nos tenn08 da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário
Nacional, art. 8. da Lei 9.138, de 29.11.95, e Resolução 2.489, de 30.04.98, do
Conselho Monetário Nacional; b) juros moratórias à taxa efetiva de 10" (um por cento)ao
ano~c) multa de 10% (dez por cento) calculada e exigívelnas datas dos pagamentos, sobre os
valores em atraso a serem parcialmente pagos, c na liquidayão do saldo devedor, sobre o
montante inadimplido. de P ento: Qualquer recebimento das prestações fora
dos prazos avençados constituirá mera tolerância, que não afetará de fonna alguma as datas
de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições do instnunento ora averbado, nem
importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da
mora, imputandO*sc ao pagamenlo do deDito o valor recebido obrigatoriamenle na ~guinle
ordem: multa e demaiR encargORfinanceiros de mora, encatgORadicionaiR, encargoR háR;cos
e capital. Cessão de Créditos ediante Condi Resol' a - rinei : A DEVEDORA
cedeu e transferiu ao CREDOR, a modo pró solvendo, em caráter irrevogável e Í1Tetl'atáve~
pela cscritW'a na melhor fanna de dircito~ sob a condição rcsoluliva estipulada no
PARÁGRAFO PRnv.lEIROdesta cláus~ Certificados de emissio ,do Tesouro Nacional
série CTN 9810, de valor unitário de R$ 1.000,00 (Um mil reais) no valor nominal total de
R$ 3.510.000,00 (Três J\.tilhões e Quinhentos e Dez Mil Reais), devidamente registrado(s)
junto a Central de (~ustódia c de liquidação FÚ1anceira de Títulos - CETIP, como fonna e
meio de pagamento pró solvendo, nos telmos do Parágrafo Segundo desta cláusula, do
principal da divida, atualizado petos encargos financeiros básicos previstos no instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A cessão foi feita sob a condição resolutiva de adimplemento
do principal da dívida, de modo que, em OCOITeDdoo adimplemento integral da dívida,
n:solwr-se-á a propriedade do CREDOR, relomando os ceI1ificados a propri\ídade da
DEVEDOR A, independentemente de qualquer aviRO ou interpelação, judicial ou
extrajudicial. PARÁGRAFO SEGUNDO - W'aoocon'endo o pagamento do

.
aI da

dívida, atwdi7Mo pelos encargos básicos previstos no instrumento, no seu v c' ento,
inclusive em decotTência de vencimento antecipado resultante de disposição con ou
legal, ou de detenninação judicial, restará consolidada a propriedade dos ce ' eedidos

nas mlos do CREDOR, independentemente de qualquer medida judicial ou e °udiciaJ,
ficando o CRlIDOR autorizado~ de fonna ÚTevogáve1 e ÚTetratável,a ap valor
resultante da 3tienação dos referidos certificados ou o seu valor de resgate na am ou

(CONTINUA NO VERSO)
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liquidação da divida. PARÁGRAFO TERCEIRO - Os juros auferidos pelos 1ítulos objeto

da cessão, pagos pelo Tesouro Nacional, bem como o principal resgatado, serão direcionados
à amortização dos encargos financeiros adicionais. PARÁGRAFO QUARTO -.Na hipótese
de vencimento de titulos, objeto da pran1ia, antes do vencimento do prazo do principal da
dívida, a DEVEOORA fica obrigada a efetuar a substituição dcssa garantia, na mesma
proporçIo,no prazode 15 (quinze)dias.Nlo ocomndo a 8ubstitui9io dessa garantia, ficara
o BANCO autorizado a aplicar, desde logo, o valor do resgate desses títulos na amortização
dos jW"08 c acessórios vencidos CJ o que sobejar, ficará ap1icado em RDB - Recibo de
Depósito Dancário, vincu1ado como garantia da operação. Radficação de garandas pessoais:,
Presentes ao ato 08 FIADORES EUCLYDES BENES e sua mulher AUREA BARBOSA
BENES, JOÃO FRANCISCO DE ARRUDA SOARES e sua mulher MARIA REGINA

N
,

ROCHA SOAllliS, JOAO GA'lTO e sua mulher GENOVHVA MUNARl GAITO,
WALDIR VICENTE e sua mulher ANA MARIA CAROOSO VICENTE, abaixo
qualificados, declararam concordar com as. alterações introduzidas pelo insuumento, sem
solução de con1inuidade das obrigaçõesassumidasnos termos da escritura re..ratfficada.
Ratifi ~ 50 de

. . ., r. tecas: Constou-se da escritura que
pennanecem em vigor, ficando prorrogadas 8Shipotecas anterionnente c.onstituídas em favor
do Banco, passando a garaolir integralmente a dívida confessada, hipotecas essas dos móveis
seguintes: 8) "Sítio Univalcm III", situado neste di,hito, município e comarca de Valparaíso-
SP, objeto da mabícula n° S.048 deste Cartório hnobiJiário, ora averbada sob nO1; b) "Sítio
tJtrivalem V", trituadano municipio de JJlVÍnia,comarca de TvfirandópoJiR-SP (matrícula nO

8.531); c) "Fazenda Univalenl vr, situada neste município e comarca de Valparaíso, objeto
da matricula nO6. 122, ora averbada sob nO6 na citada matricula nO6.122; e d) " Parque
Industrial UnivaJem", situado neste município e comarca de Valparaí80, objeto da presente
matricula nO 317, ora averbada sob nO 26 na citada ma1ricula nO 317.- Ratificação de

tias reais constituídas r rcs: Pcnnancccm em vigor, ficando prorrogados os
penhores anterionnente constituidos em favor do CREDOR, para a garantia do pagamento
das df\'idas confessadas, calcu)a<lallt conforme estabelecido no ins1rumento, penhores esses
redescritos na escritma com suas caracteristicas atuais. Outras Condições: O credor e
adevedora, sem animo de novar, declararam que a escritura em todos 08 seus tennas,
c1áusulas e condições não expressamente alterados na escritura ora registrada, que aquela se
integra, fonnando um todo único e indivisível para todos os fins de direito. A devedora
UIIiwIImI S.A. - ApCtll" t Álcool compareceu na escritura representada por seus Diretores
PRESIDENTE e COMERCIAL, 8rs. JOÃO FRANCISCO DE ARRUDA SOARES,
brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, portador da cédula de identidade RG-SSp..SP
n°. 3.118.079, inscrito no CPF-MF sob n°. 026.363.958-49, residente e domiciJiadoà Rua
T0tTe8 Homem, n° 1.166, em Araçatuba-SP, e JOSÉ CLÁUDIO MARANI, brasileiro,

(CONTINUA NA FOlliA N° 26)
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casado, administrador de empresas e agropecuarista, portador da céduJa de identidade RG-
sSP-SP n(t 2.543.269, inscrito no CPF-MF sob n° 065.940.778-72, residente e domiciliado
na Travessa Moema, nO 235, em Araça1uba-SP, eleitos ab"avés da ata de reunião
extraorditWia do conselho de adminis1ração reaJiuda aos 31 de agosto de 1998, cuja Ata foi
registrada na JUCRSP RObnD 141.130/98-2. O credor 8_co do B7t11dlS.A., compareceu
representado pelo Gerente de Agência, Sr. José Antônio Bemardi, brasileiro, casado,
bancário, portador da cédula de identidade RG nO3.937.289 SSP/SP, inscrito no CPFI1vIF

sob nO 415.417.238-72, com cndctCÇQ comercial à Rua XV de Novembro, n° 70, em
Valparaíso-(SP), ), nos tennos do Instrumento Público de Procuração firmado no 2°. Oficio
de Notas e Protesto de Brasflia, Dis1rito Federal, no Livro na 1776, às folhas n° 039, em 13
de março de 1.997; Instrumento Público de Substabelecimento de Procuração firmado no 80
Serviço Notaria! de São PauJo-(SP), no livro na 1075, Página 00.7, em 14 de janeiro de
1.998, e, Instrumento Público de Substabelecimento de Procmação finnado no 8° Serviço
Notarial de São Pauto-(SP), no Livro nO 1073~ Página nO205, em 02 de março de 1.998.-
Compareceram na esc~ como FIADORES, EUCLYDES BENES, agropecuarista,
portador da cédula de identidade RG-SSP-SP nO 7.293.232, inscrito no CPF.}AF 80b nO
128.752.798-15, e sua mulher ÁUREA BARBOSA BENES, do lar, portadora da cédula de
identidade RG-SSP-SP nO 7.293.234, inscrita no CPF-MF sob nO 107.080.158-59, ambos
brasileiros, casados sob o regime da comW1hão de bens, anteriormente à vigência da Lei nO
6515/77, residentes e domici1iados na Fazenda Nova Paraíso, no distrito e município de
Bento de Abreu, comarca de Valparaíso-SP; JOÃO FRANCISCO DE ARRUDA
SOARES, agropecuaristae industrial,portador da cédula de identidade RG-SSP-SP na
3.118.079, e sua mulher MARIA REGINA ROCHA SOARES, do lac, portadora da cédula
de iden1idade RG-SSP-SP nO 3.142.742, ambos brasileiros, mscritos no CPF-:MF sob n"s
026.363.958-49, c, 274.024.598-02, respectivamente, casados em comunhão de bens,
an.terionnente à vigência da Lei nO 651 S/77, residentes e domiciliados na Rua TOlTes
Homem, n° 1.166, em Araçatuba-SP; JOÃO GAITO, agropecuarista, portador da cédWade
identidade RG-SSP-SP n° 534.011, e sua mulher GENOVEV A MUNARI G.4TrO, do lar,
portadora da cédula de identidade RG-SSP-SP n° 2.012.958, ambos brasileiros,. ritos em
comum no CPF-MF. sob nO013.198.338-53, casados sob o regime da com "'0 de bens,
anterionnente à vigência da Lei 6515/77, residentes e domiciliados na Av da .ussy de
AJmeida, n° 589, em Araçatuba-SP; WALDIR VICENTE, agropecuarista, da
cédula de identidade nORG-SSP-SP n° 3.404.166. e sua muJher ANA At4 ~RDOSO
fICENTE, do lar. portadora da cédula de identidade RG-SSP-SP n° 5. 68. 74, ambos
brasileiros, inscritos em comum no CPF-~ sob nO013.271.278-49, c o o regime
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da comunhão de bens, anteriormente à vigência da Lei n° 6515/77, residCntese domiciJiados

na Rua Tabajaras, nO 450, em Araçatuba-SP. Constou da escritura que a transação não
estava subordinada à apresentação do documento COtnprobatóriode inexistência de débito
junto a Previdência Social,uma vez que o instrumento ora averbado é ratificação e cfe1ivaçio
de outros feitos anterionnenre, sendo que todos os imóveis e móveis dados em garantia, já se
encontram gravados a favor do próprio credor, não obstante a devedora Univalem. S.A.-
Açúcar e Álcool apresentar na escritura a Certidão Positiva de Débito com ExigibiHdade
Suspensa, sob n° OO1218/98-E, expedida aos 29 de setembro de 1.998? pelo INSS, Posto de
AtTecadaçlo e F1scalização em Araçatuba-SP, e, Certidão Positiva de Tnoutos e
Contribuições Federais Administrados pela Secretaria da Receita .Federal, com Efeitos de
Negativa, sob nOE-I. 922. 646, expedida aos 04 de setembro de 1.998, pela DRF/Arayatuba-
SP. Pela outorgante devedora foi apresentada, no ato deste registto, a Certidão Positiva de
Débito com Exigibilidadc Suspensa, sob nO001218/98-E, expedida aos 29 de setembro de
1.998, pelo INSS, Posto de Amcadayio e Fiscalização em Araçatuba-SP, e, Certidão
Positiva de Tributos e Con1ribuiÇÕC8Federais Administrados pela Secretaria da Receita
FOOera1,com EIei egativa 206, da 14 nO 5.172, de 25/10/66), sob nO E-
1.922.646, em da aOR04 de setembro 1.998, peja SRF-88 RF/Araçatuba-SP. Pela
outorgante ora foi apreseiltada, no ato d registro, a Certidão Positiva de Débito com
Exígibili e Suspensa, sob nO OO1218/98-E, e 'da 308 29 de setembro de 1.998, peto
INSS, oslo de AtTccadaçlo c Fisca1izaçlo c Araçatuba-SP, c, Certidão Positiva de
Tri e Contnbuições Federais Administrad pela Secretaria da Receita Federal, com
Efeitos Negativa (.l\rl 206, da Lei n° 5.172, 25/10/66), 50 o E-I. 922. 646, expedida
aos04 de o de 1.998,pela SRF...ge RFl ba-SP.Ore

.
é verdadee dou fé.-

Valparaíso, aos
. ")

novembro do ano mil novecentos e
noventa e oito (1.998).- Eu,
(José Donizetti Rodriguc iaki), Preposto designado, subscrevi.- Pela Averbaçio:
Emotument08: RS129,99; custas: R$35~07; contribuições: R$26,03; Total: RS191,09.-I/íI////-

~. VaIparaíJo, 18 de março de 1.999.- Prooedo a esta averbaçio cumprindo ao
r. M-.dldo de AvabaçIo datado de 22 de ÍC\icrciro de 1.999, cxpcdido dos autos da AçIo

de Rctificaçio de Rqjstro Imobiliário, feito nO 669198, requerida por UNlVALEM SM -, ,
AÇUCAR E ALCOOL, que1r1lbÍtoupeloE. Juizo de Dirmo destaComarca de VaJpDfso.
SP c Cartório do Oftoio Judicial 1'CSpCCtivo,mMVI. ~do pejo MM. Juiz de Direito
desta Comarca, Exmo. Sr. Dr. Augusto Antonini, Juiz de Direito em exercício nesta
comarca de VaIparaiso-SP, para &ar OOD8tando que, em virtudede f. sentença proferida

. pela Magitdrada nra.. Adriana Vicentin Po2Zltti em 09 de dezembro de 1.998, que tranRitou

~~-.o.;~CONTINUA NA FICHA N° 27)=------
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em jnpln leID interpo8ição de recuno em IS de fevereiro de 1.999, foi detewÚl'ullb a
presente averbaçlo de rcti1icaçIo a fim de ficar constando que fica red1kado o regisb'o
con~ da PR&nte maIIicuIan° 317, DOtocante à de8crição, caracterização e área do
imóvel,passando o imem,!a pouuir a seguime dc8criçJo: "u. J.INl ,..,11I t:D1II"

... ,.
J5,U jedrlra, ~ 14,'!Z,1J~, '"'* 1ÚIIiIII,.",.;qu e CII8I/IIU.
V., D, E__ . s. P81D,dmo "PARQUEINDUSTRIAL
UNW AUM"" localizado dentro do segJlinte roteiro: 'o referido imlNeJ é delimitado por

lU1Ipo/lgono irregular, cuja de1llDI'Caçllo inicia-se no marco MP, assinalado em planta

aIfaO, cravado 1fQ margem direita da Rodovia Dr. Plácido Rocha, sentido
ValparaísolAdamtmtina, segue-se o sentido horário margeando a referida Rodovia,
sentido AdamattIma, 1IOIfnlIIJ08magnéticos de 85~ 54' 40" NW, 8~ J4' 20" NW e 83" 54'
40" NW, com suas respectivas dist4ncias de 508,82 metros, 196,85 metros e 232,29
",.tr08, maU SeJ18respectivat mat'C08 ,,"s 01, 02 e 03, eot(rontando-s. à esquerda com a
referida Rodovia; dal defkte-se 1J03nonos magnéticos d. OS" 37' 30" NE e 18" 21' 40"

NE, com SUtIS rupectiva8 di8t4ncia3 de 80, 00 metrOll e 229.47 metros, mais leu
respectivos marcos n.s 04 .. 05, cor(rontando--se à esquerda COIIla Fazenda UNlVALEM I. ,
(área compromiuadD à ORIENTO INDU3TRlA. E COMERCIO S.A.); dai dej1ete-se nos
rumos magnéticos 54" 10' 00" NE, 41" 25' 20" HE, 32" 26' 07" NE~38" 00' 21" HE, 47"
48' 39" NE. 67" 18' 02" NE, 43" 21' 19" NE. 36" 46' 02" NE, 37" 45' 36" SE, 26" 30'
00" SE, 14" 55' 20" sw, 03" 52' 40'. sw, 15" 29' 39.' SE, 10"21' 53" SE, 07" 09' 00"
sw, 41" 47' " SE. 72" 46' 01" SE e 07" 28' 00" SW, com S1I/I8respectivas dist4ncias

de ,_ metros, 14,_ metros, 98,39 metros, 22,79 metros, 2.3,48metros, 46,38 metros,
.44 metr08, 120,84,. , 177,98 1INtrOB,110,20 IMtro.J,12,00 metros. 38,00 metros,

81,95 metros, .35,49 me , 11,18 metros, 221,44 metros, 180,63 metros e 119,60
metros, mais leJlS res marcos "os 06, 07, 9, 10, 11. 12, 1J, 14, 15, 16, 17,
18. 19, 20, 21, 22 e MP, ele iniciado ut8 rantanulnto,C01ffrontando-se à esquerda
em toda a a:Mn.t/Jocom à lida UNlJ'J 1.Abrange o poligono flCimadescrito a
área de 35,64 hectares 14 '2,73 alquei O referido é vmtade c dou fé.-

,
,aos dezoito) de c nownta c IteM (1.999).-

~ .~Q '~

Rodrigues ), prcposto designado reaponaávcl pelo expediente,
...

cri c
sub8cnM.-Pela awrbação: Rmo1umtJ11to1: R$2,64; çUAtal:RSO,72;Carteira: R ,3; total:
R$3,89.- Guia n° OS2l99.-IIIIII/I/lIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIII~1I1I111I11I111111111111, ~//.IIIIII/II/-

Av. 18-M/317.- VaIpaniJo, 17 de dezembro de 1.999.- Procedo a esta
tennos do Aditivo de Retificaçlo c Ra1i6.caçJo à Cédula Rural Pignoradc;iae· (CONTINUA NO VERSO)
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97/70039-4. datado de 09 de del.ClDbrode 1.998, ~O onfR as partes. emitente
UnivaJom RI A - A9ÚC8' e ÁJcoo1, crodor-financiador n Ranco cIn Rl'8IIIl SI A, e avaliltaA

Alcindo J08é ~ MaI1ba Gomes Bcncz, Alfcu Bcncz, Maria Fenwca Boncz, Joio
Francisco de Arruda SoareI, Euclidea Benea, Ricardo Camargo Rocha, Rita de C.sia
Arantcs Rocha, JoIo Gano, Gcnovcva MunaIi Gano, Maria IWgiDa Rocha So.cs, Aurca
Barbou Benea, JOIéLuiz Gottardi, Maria Lucia Rocha Gottardi, Waldir Vicente, Ana Maria
Cardoso vicentc, Oanbaldi Atate&, c Maria StcDa Arante&, todos já cpL..1ifi~.ados~
JHl'lIjiuI t:tIII-" ~ I!IIipotM:sr _6 .- 22-M/J1181p1't1.queas
partes aditaram a Cédula Rura1 Pigmntícia e Hipotecária n° 96/70039-4, com a seguinte
finalidade: ~ . ~: A financiada e o fiNmCiador acordaram alterar o
prazo do instrumento aditado, ftmndo seu novo vencimento em .31 de OUbIbrode 2.006;
For.. . Plltl : Sem prejuízo do vencimento das demai8 pn:rtaç&s pactuadas, a
parcela prorrogada atravé8 do oditivo ora averbadopoua a ter seu venctmen1J:J fixado em
31 de outubro tk 2.006, COITtl:rpontkndoao ruultado da multiplicaç80 de 3.775.896
(trls m;lhlJu, sekcentm e setenta e cinco mi~ oitocentos c noventa e seis) quilos de
MILHO EM GRÃos pelo preço Mínimo Básico Oficial viJlenle na data do respectivo
pagamento. A parcela objeto de P1'017"OgaçlJo, expressa em qutl1flitJade de IIJ'Iidades
equivakntes ~m produto, foi acrucida de taxa ef~tiva de juros tk 3" (três por cento) ao

ano, capitalizados amtalmC1lte;FI1I7IIIIlIItenu1tlN,. ,. wa pagamento da
parcela prorrogada, e de conjormidat:k com a Lei 11119 , tk 10.11.95, a Resolução
CMNIBACEN n° 2.238, ds 31.01.96 e da RcsolUf6fÓJNIBACEN"o 2.566, 06.11.98, o

.fi7la1lCiador concordou em recelM" a parC

~
la :ediantR a tlnl'l'tlga de ante de

depósüo correspondente a J.775.896 (trla ilhlJes,_ aetecrmtos e setenta e cinco mil,
oitoce1llos e noventa e seu) quilos dt4MIm ,EM GRAOS.- ~: o fi "odore
ofi iado, declarando1JlJohaver intençlJb de 1'IOWlr,ratificaram a cédd2 em

CJ.f:relU tR17IJCJ.f,cláusu1a:r e condiçõeS
\
não erp"l1ssamePlle altn-ado.J 110 docunumto

ora averbado, qru dqJuk se inU!gra,formando um todo JUIicoe indM8tvel a os
" " .-O merido é verdadee dou fé.- Va1paraúo,101de7alde (1 mêa

de mil ~ CnO\la1ta c ~ (1.999).-
(José DooimUi Rodripes I(;

.
. preposto dc8ignado,

digitci, conferi, subscrevi c assino.- PeJa avcrbaçlo: cmo1umentos: RS2, 76; total: RS2,76.-II-

AT. 29...Ml317.- Valpan1oo, 02 de m!l.io de 2.002.- Procedo ~ CSÚll1vani1CjÃott
requerimento de FBA - Franco Brasileira S.A. Açúcar e Álcool, inscrita no CNPJ-
~1F sob o n° 47.764.'3'í0001-OO, com sede e foro no municfpio de Piracicaba,
Estado de São PaUlo, na Sala 13 do Escritório Administrativo da Usina Costa Pinto.

(CONTINUA NA FrCHA N' 28)
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localizado 110Bain'o Costa Pinto. sin°. requerimento datadode 26 de abril de 2.002.
subscrito pelos Srs. Annando Vieira Viotti e Bc:nito Carl05 Coletta, para ficar
constando da pregente matrícula n° 317, tudo na conformidada com a Ata da
Assembléia Geral1!:xtraordinária realizada em 28 de agosto de 2.0fJj, arquivada
e. registradt1 11aJunta Comercial do EfJ/{ldo de Sc:;oPaulo - JUCESP - :sob nO

184.917/01-3. que: i\.) A etnpresa UN1VALEM S.A AÇÚCAR E ALCOOL,
inscrita no CNPJ-MF sob n~ 47.764.53510001-00, com sede na Rodo\ia DT.Plácido
Rocha (SP-541), Km. 39 + 600 m., em Valparaíso-SP incorporou a sua controladora, ,
FilA -l'"RA!'lCO llRASIWlRA S.A AÇUCAR E ALCOOL, inscrita no CNP J-l\U;
&õbnO04.030.857/0001-05, tendo sido tran.'{crido para fttlUela, por ÍDoorpora.çÃ.o, o
patrÍlnônio líquido da FBA - FRANCO BRASILEIRA S.A AÇOCAR E
ALCOOL, no valor de: R$130.888.236,32, nos exatos termos do Protocolo e
Ju~1ificação de Incorporação e seus docwnentos anexos, datado de 20 de agogto de
2.001, celebrado entre ambas as sociedades, c, Laudo de Avaliação ctaborado pela
OOlprOsaKPMG. AuditorQS Indopcndontos, que confmnou o valor do patrimônio,
líquido vertido na incorporação. B) A erupresa UNIVALEM S.A AÇUCAR E
ÁLCOOL teve ~A denominAção Alterada, pasSAIldo A .denominar-se FBA -
Fll~N'CO BRASILEIRA S.A AÇÚCAR.E ÁLCOOL, sendo que em razão da
aprovação e respecthra incorporação o Estatuto Social da sociedade ficou totabnente
re~Ormado~ regendo..se a sociedade anônima com a denominação de FHA, ,
FRAi'\JCO llRASIL~lKA S.A AÇUC.AR E ALCOOL. pelo estatuto aprovado e
legislação aplicável, com sua sede e foro no município de Píraoioftb~ Estado de São
Paulo. na Sala. nO 13 do E.'lCrit.ório Admini,(rativo da Usina Costa Pinto. localizado
no Bairro Costa Pinto, síno, sua duração por prazo indctcrminado e seu capital social
de R$89.693.040,38. C) Em virtude da incorporação acima referi~ versão de
pamn1ômo Uquido da empresa de R$130.888.236,32, e cxtinçao da incorporada, a,. ,
omprcsa FBA FRA'lCO BRASILEIRA S.A AÇUCAR E ALCOOL,
anteriol1nente denOlnillada UNIVALEIvlS.A AÇÚCAR E ÁLCOOL, sucedeu e..~
última nos scus direitos e obri~, sendo certo, assim, que o imóvel da presente
matricula nO 317 pertence à empresa FBA - FRANCO BIl.4.SILE S.A., ,
AÇUCAR E AlLUOL, com sede c foro no Inunicipiode Piracicaba, -. de
São Paulo~ na Sala nO 13 do Escritório Administrativo da Usina Pinto,
localizado no Bairro Costa Pintó, sin°, inscrita no CNPLT-xF sob nt'
47.764.535/0001-00.- O imóvel (..'bjeLoda pre:Jenfe malric.ula n'o ira-se
cadastrado no InstitutD NaciDnal de Colonização (l Reforma Agrári

(CONTINUA NO VERSO)
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sob nO 609021.026832-5. com as ,'feguintes discriminações: Nome do Imóvel..
Parque Industrial Untvalem; área total (ha): 24,2; área reRtstrada (ha): 24,2;
!lód. Rural (h~): 24,2; }!liMôd. Rurais: O~Ol; Mód. Fiscal (ha): 30; }oJOl\.fód.

Fiscais: 0.00; Fração mino parcelamentQ (ha): 2.0; tudo cQnforme consta 'do
c:r:riific:adCJ de r;adasiro ora apresentado, relativa ao:J'exerdc:ias de 1.998/1.999,
expedido pelo lNJ a pres~nte matrícula encontra.secadastrado
na Secreli da Receila Federal, so nf)4515601-8.- Apresentados, tambémno
ato d averbação, OAoomprovanteRde ~ão do impoRtoAOhrea Propriedade
~ "torial Rurdl - ITR. relalivamenteaos e ercíciosde 1.997~ 1.998" 1.999~2.000 e

.001, bem como a declardÇio do ITR rei .va a cio de 2.001.- VtdorlÚl
ÚllTa IJIIIIIlllCwlUIo plll'lJjiIu tÜ rscolJa. lJIIto 'R IJDsxtlrciciD . 2.001:
R$41.~2',98, o qual atualizado pela Ul'l~ r' rta em K 440,82.- U referido

verdade e dou fé.- Vftlparaíso, aos d
. io do ano de ,dois

mil
.

2.002).- Eu"
(José Donizctti o "), prcposto designado responsável pelo cxpaliQlte,
digitei conferi e mbscrevi.. Pela a"'erbação: emolumentos: R$93,OO~cuStas:
R$2j,11~ Ipcsp: R$18,60~ Reg. Civil: R$4,6S~ total: R$141,36.- Guia 'n°
082/2002.../i/IJIIII//J/III/I/IIIII///J/II////I/IIIII//J/J///JJ/III/I////I//II//I/I///I/JI/J//I/IJ/ll///////J/iI//I-

Av. 30-MI317.- Valparaíso, 10 de fcvereiro de 2.004.- Procedo a esta avcrbação nos tmnos da

Escritura Pública de Retificaçlo e Ratiticaçfto à Escritura PUblica de Contlss1o e AssunçAo de
Dívidas com GarantiaPi8noratícia. Hipotecária e Fidejussória, datada de 01 de setembro de 2.003.
lmada pelo 10Tabelião de:Notas c de Protesto de: Letras c Títulos da Comarca de Santa Bárbara
d.Oeste~ Estado de São Paulo" no Livro nO0840, página 064. na qual figuram como partes, de um
lado, COltlOCONl'RATANTE, a UNIÃO, comjundatnento nos arügos 2~ 3" e 16~ da Medida
Provisória 2.196-3, de 24 de agosto de 2001. e na Lei n.10.437, de 25 de abril de 2002.

reprtunJada Confo17lU?Portllria nD389, de 22/11/2002. publicadanoDiário Oficial da Uni~ n"
228. Seç60 1. em 26/1112002 - pela Baco. Brail SA., sociedade de economia mista, inscrito
no CNPJIMF ,ob (} li. (J(J.1OtJ.(J(J(J1IJ(J(J1-91. por sua vez representado pelos administradores de

iSUaUnidade Regional d. Reestruturaçcfo ~J Sucroalcooleiro, SP, localizada em Ribeir60

reto (81'), os Srs. Femando Luis Ba"oso Toledo, portador da carteira de identidade n°
11.137.033-4/SSP-SP e CPFIMF nD029.239.648-10, Massayuki Tomonari, portador da carUira
de identidade niJ 8.184.438-SSPISPe CPF/MF n. 018.607.888-90, brasileiros, casados,
ancários. residentese domiciliados emRibeir60 Preto (SP). com endereço comercial na Avenida

(CONTINUA NA FICHA N° 29)
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Presitk,ue Kennedy, 2.111, nos mmros da procuraç60 e substDbekdmmlos lavrados pelo

Cartório do S~gundo Tab~lião tk Notas e de Protesto tk LetrlU e Títulos de Bras/lia (DF), 110
livro 1.954, páginas 14/15. em 19.08.1999, livro 1.024, página 162,m 14.08.2000. e livro 2.110,
página 23, em 10.09.2001. e pelo CartÓrio do Quarto Tabelilto de Notas de Ribeiroo Preto (1:J"'P),

no livro 1.378, página 377, fmJ 25.04.2002, e, ue outro lado, c,YJmODEVEDORA. as~im
design~ a FBA - FRANCO BRASILEIRA .tA. - AÇÚCAR E ÁLCOO4 (novadenominaç60
social da UNlVALEM S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL. conformtl d.li~Tado em Ass,mblJia Gflral
&traordinaria realizada em 28 de agosto de 2001 e a respectiva ata regtstradiJ na Jucesp -
Junta Comercial do Estado de 840 Paulo sob n° 184.917/01-3, em 10 de setembro de 2001),
inscrita no CNPJ/MF sob nO 47.764.535/0001-00, a qual foi incorporad4 pela empresa
GfJANARARA AGRO-TNDURTR1ATJ .ft/A, in.fcrita no CNP.lIMF !lob nO 00.204.597/0001-96 e e..,ta

última por SII4wt, tnI sua dmominaç60 social altflrlJdapara F11A.-FRANCOBRASILEIRA
S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL e sua sede rransftrida para o EscrltIJno AdnUnistratiVOUsina Costa
Pinto S.A. Açúcar e Alcool - Bairro Costa Pinto sino - Sala 13 - Piracicaba (SP), confonn~
deliberado em assembUia geral extraordinária de 27 de janeiro de 1003 e a respectiva ata
r€gistrada na Jllcesp sob ntl 21819í03-3, em 06 de fevereiro de 1003, com (~ontratosocial
t.'unsuliduJo em 27 de }UMiro de 2003, rflgistrudo na Jucesp sob nO35.902.654.291, fmJ sess/lu de

06.02.2003, representada nos termos do artigo lj~ item I. letra na", da consolidaçt1o do
,statuto social por seus dir,toru, Sr. Armando ViflirQ Viotti, brasiUiro, casado, 21Jgenhmro,
portador da cédula de identidatk RG n° So_J40.fJ77/88P-SP e CPFIMF n° 485.365.478-04, e Sr.

Jean Claude Alain Religieaa:, francls. casado, engenh8iro. RNE V-328.318-L CPF n°
227.996.988/24, ambos com ende,.,ço comercial em PiracicabalSP, no Bairro Costa Pinto, SIn~

eleito.' canforme ata de reuni6n de diretoria de 16 dejaneiro de 1002, arquivada na .Juce.fJJ !lOb

11°17.340/02-0, 1m sflssllo. 24.01.2002. e. ainda, como FIADORES. 1) EUCLYDES BENES,
agropecuarista, portador da ~dula de idmtidDde RG n" 7.293.232SSP/SP e do CPF/MFn-
128.752.798-/5, e sua esposa ÁUREA BARBOSA BENES, do lar. porttJdora diz c~dula de
identidade RG nD 7.299.234 e do CPF n° 107. 080.1 j8-j~ brasileiros, casados no regime

_ di:l

comunh60 geral de bens, antes da viglncia da Lei n° 6.515/77, rendentes e domiciliados no
..

disl1ilo de BenÚJ de Abrrm, ''tHIUU,'aUMJlalparaíso (SP), na Faz"'" Nuva Paraíso, 2) JOAO
FRANCISCO DE ARRUDA SOARES, agropecuarista e industrial, portador dD cédula de
identidade nO .3.118.079 SSP/SPe do CPF nO 026.363.958-49. i sua UPOSQMARIA. REGINA

ROC'HA SOARES, do lar, portadora da ~dula de identidade RU nU3.142.742 SSP/SP e do
CPF/AfFno274.024.598-02, brasileiros. casados no regime da comunh4og,ral de bens. antes da
vigincia da Lei nO6.515/77, domiciliados em Araçatuba (SP),na Rua T0"'3 R 1.164 3)
WAT"DTRV/CENTI':, agropecuarí.fta, portador da cJdulade identidad6RG nO3.4 6, e .ma
muUwrANA MARIA CARDOSO VICENI'E, do lar, portildora da cédula d8. "dad. ,.0
5.768.374SSPISP,brasileiros,inscritosno CPFsobo n- 013.271.278-49,casados da
comunhllo geral de bens, antes da viglncia da úi nO6.515,77, rtsidenkJ e o,," iados em
Ál'llÇaJuba (SP), na Rua Tabajaras, 450. 4) RUBENS OMETTO SIL ELLO,
engenheiro,portador da cédula de identidadeRGISP-SSP n° 4.170.972 'F nO

(CONfINUA NO VERSO)
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412.321.788-53. casado no regim8 da separaç60 completa e absoluta de bens, antes da viglncia

da lei 6.515i!7, conforme 6scritura pública de pacto antmupcial registrada em 07.02.1916. sob
nO32. livro "3", awrbadosob nO01, página 130, livro 1f3-AN" na tranScriçllon(J 45.591, no
CartÓrio do 13. Oficial deRegistrodeIm6veis de860Paulo/Capita( com Mbnica Maria Mel160

Silwtir" Mello. empresária, purku10rIJ da ,;lidal" de idenl.iJade RGI8P-SSP ,.0 4.477.717 fi do
CPF n" 308.987.658-20, brasileiros, domiciliados em SIo Paulo/CapitaL na Avenida Juscelino
Kubitsc1uk, 1.726, 6. andar, conjunto 61 il 63. ltaim Bibi,

'I'"
COmptll'lC1Il IW Ilio, ma

abstitJljçllo 4s obriflllç/Ja IUlJUllitltupor JOÃO GA11'O, agropecuarista, portador diJ cédula

de identidade RG nQ534.011 e do CPFn" 013.198.33B-53.fakcido emAraçatubalSP, aos 10 de
tkzembro de 2002. conforme certid60 de óbito erpedida pelo Cartório do Oficial de Registro
Civil da." Pessna.ç N'aturai.çde Araça1uba/SP, lavrada 110livro C-91, página 159, .flMnO31.11211,e
5) GENOJlEJlA MUNARl GA7TO. brasil.rim, viúva tÜJ080 Gatto, do lar, portlJdora da cídula

de identidtltü RG/SP-SSP n" 2.012.918. CPF n" 013.198.338-53. residente e domiciliada em
Araçatuba (SP). na Avenida Cussy de Almeick 589; ptUfl jiClD' COtUt/l1fJkJ tpl~

CONJIENCIONARAM A8 PARTES ntiDctu' e TtltiJjau. na fonna das çláusula:s abaixo~ a
escritura pública de confissio de dividas com garantia hipotecárias e fidejussórias do dia
28.12.1995t oonfeHSaWsnesta rer~rida data por R.$-2.164.095~94 (doiB mi1h&:s cmlo

"
~ e

quatro mil noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos)t lavrada às Os. 35/39, livro 60, no
Cart6rio do Tabclilo de Notas de Valparaiso (SP), rctificada c ratificada pela ~tura pública de
22.07.1996, confessada nesta referida data por .K$ 2.440.076,14 (dois milhoes quatrocentos e
quarentamil e setentae seis reais e quatorzecentavos). lavrada às Os. 11/18. no livro nO061. do
mesmo Tabclionato, e pela escritura pública de retificaçlo e ratificaçlo celebrada em 27.10.1998,
pe10 va10r de RS 1510.000,00 (tTê.c;milhões quinhentM e de7.mil reais). posiçAo em 01.10.1998,
COtTespondt:nte à oper&9io de nO017.800.001 no sistema de informações do Banco do Brasil S.A,
lavrada às tls. 196/219, livro n° 65, também daquele Tabelionato, que teve como fmalidade o
cnquadrmncnto da opemçOO na Resolução CMNIBACEN 2.471, de 26/0211998, que rege o
Programa Especial de Saneamento de Ativos - "PESA", prazo de 20 anos, vcncimcnto em

01.10.2019. prantida por C.ertificados do Tesouro Nacional- CTN, penhor, que foi reconstituído

no ato da eSt:ritum 0I1IavmbtWa,confonne cláusula terceira, hiput.eals e r~ lendo sido ti
Escritura Pública de28.12.1995, devidamente registrada sob os nOsR.I0.056, livro 3, de Registro
Auxiliar c Av. 6/m.8.531, no livro 2, de Registro Gcral~ambos em 21.05.1996, no Cartório do
oficial de Registro Imobiliário de Mirandópolis (SP); sob os n"s K.4.29H, Av. 11 4.250 e AV.II
4.256. no Livro 3. de Registro Auxiliar. e Av. Sim 5.048, Av. 4/m 6.122. todos em 04.07.1996,
neste Cartório do Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca de Valparaíso (SP); a escritura
puhHca de re-rat;ficaçOO de 22.07.1996} sob os ne»sR. 4.595, Av. 21 4250, AV.2I42..~6e Av. 1 I
4298, no Livro 3 de Registro Auxiliar, e Av. 6Im 5.048~ Av. 5/m 6.122 e R-241m 317, todos em
27.12.1998, neste Cartório do Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca de Valparaiso (SP): a
escritura pública de re-rntificaçio de 27.10.1998, avcrbada sob os nOsAv. 31 4.250, Av. 31 4.256,
AV.2J. 4.298 e Av. 1/4595, no Livro 3, de Registro Auxiliar, e Av. 261m 317, Av.6/m 6.122, Av. 7/

5.048, todos em 27.11.1998, neste Cartório do Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca de

(CONTINUA NA FICHA WO 30)
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Valparaiso (SP). CLÁUSULA PRIMEIRA - REDUçÃO DE ENCARGOS EXCLUSIVA~

A1ENTE PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES ATÉ A DATA DO RFSPECTIVO
VENCIMENTO - A parcela de encargos financeiros resultante da aplicação da taxa efetiva de
juros. prevista no instrumentoaditado, será ('.alenladacom observâneiados seguintes crit.érios.
exclusivamente para pagamento das prestações até fidata do respectivo vencimento: a) atualização,
a partir de 01 de novembro de 2001~ do saldo devedor total da divida aditada pela variação do
Índice Geral de Preços de Merc:ado-IGP-M, compreendida no período mensal imediatamente
anterior ao mês de aplicaçio. respeitado o teto de 0,759"/0 a.m. (setecentos e cinqüenta e nove

milésimos por cento 80 mês). O cálculo dessa atualização e o débito dos valores dela resultantes
serão efetuados no primeiro dia de cada mês, no vencimento e na liquidação da divida. 81) esse
índice é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas e, caso extinto, será substituído pelo indexador
que vier a ser definido para a atualização dos Certificados do Tesouro Nacional - CTN de que
trata a cláusula décima da escritura publica de RetificaçRo e Ratificaçfto à Escritura pública de
confissão de Dívidas com Garantias Hipotecárias e Fidejussória. fmnadas no Tabelionato de Notas
da comares de Valparaíso (SP)t livro 065. páginas 196/219~ a2) os valores resultantes dessa
atualização do saldo deve.dor serão ~xigÍveis. juntamente com a amortização do principal,na
data do vencimento fltl81 da oper89ào e na d&ta de eve.ntual pagamento autecipHdo.
proporcionalmente ao valor amortizado. Caso 8 liquidação OCOIT8antes de divulgado o referido
índice, será utilizado o último índice existente para calcular a atualização do saldo devedor
(variação do IGP-M) incidente desde a última atualização até 8 data do pagamento; b) sobre o sa1do

devedor total da divida. atualizado pelavariação do índice Geral de Preços de l.fercado - IGP-1~
na fonna prevista na alínea "alidesta cláusula, incidirão encargos flD8llceirosdenominados JUROS
à taxa efetiva de 4.875 % 8.a.(Quatro inteirost oitocentos e setenta e cinco milésimos pontos
percentuais ao ano). ano de 365 dias; e b 1) os JUROS seIio calculados por dias corridos pelo
critério de Juros compostos, debitados e exigidos anualmente no primeiro dia do mês de novembro,
no vencimento e na liquidação da dívida. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O limite de O.759~1o a.m.

(setecentos e cinqücDtae nove mil6simospor cento 80 mês) estabelecido para 8 variação do IGP-M
tem ('.orno exclusiva fmalidade. possibilitar o cálculo dos encargos fmanceiros para pagamento
da prestaçãoaté o seu vencimento. não se aplicando. por conseqüência, Qatue1ização do valor
principal das dividas editadas. PARÁGRAFO SEGUNDO - As condições estipuladas nas
alíneas "alie ''b" desta cláusula não serão aplicadas para as parcelas de juros inadimplídas,
as quais ficarão sujeitas à substituição dos encargos de inadimplcmmto originalmente pactuados
pelos encargos de mora estabelecidos no artigo5° da Medida Provisória n° 2.1 - de 2001.
desde 8 data do vencimento da parcela em atraso até 8 data de seu efetivo pagam 41,confonne
previsto na cláusula de inadimpIemento do instrwnento ora averbado. CLÁUS S GUNDA
- INADIMPLEMENTO - No caso de descwnprimento de qualquer obri legal ou
convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operaçIo. os valores em ~ de
inadin\plemento serão recalculados até a data de seu vencimento~ com base na

.
integral

acumulada do IGP-M, bem como os encmgos fmanceiros pactuados no
.

to itado.
c.orrespondente à taxaefetiva de 9,875 %a.8.(Nove inteiros, oitocentos e set.enta e c' 00 mil'

.
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pontos percentuais ao ano). passando 8 incidir, a partir do vencimento~ sobre os valores assim
atualizados, os encargos financeiros abaixo, calculados pr6-mta di~ em oonsonância com o artigo .
5.° da Medida Provisória nO2.196-3, de 24/08/2001: I - encargos calculados com base na Taxa
Média Ajustada dos Financiamentos Diários apurados no Sistema Es~ial de Liquidaçlo e
Custódia - TMS, t.'8lçulad~ dcbitJKlos e exigidos nos pHg1I1Dentuspert.-iais e na liqui~-ão do

saldo devedor inadimplido~n. juros moratórios à taxa efetiva de 1,()()tA.a.a. (um por cento 80
ano), incidentes sobre os saldos dcvcdorcgatualizados na forma do item "r, calculados.,debitados
e exigidos nos pagamentos das parcelas e na liquidaçAo do saldo devedor inadimplido.
P ARAGRAFO ÚNICO - No caso de atraso no pagamento de parcela por perlodo superior a 180

(centoe oitenta)~ toda a divida será considerada vencida antecipedamente e serIo adotadasas
medida.~ apHcáve1s pAmcobrança de crédjto.c;~ tJNrÃo. CT,ÁTJSIJT,AnRC'F.TRA - Permanece
em vigor, ficando pr<X1'Opios os penhores antmonnente oonstituidos em favor do CREDOR, para
a garantia do paprnento da divida objeto do instrumento repactuado, a seguir redescritos com suas

carncteristicas Rhm1~. a saber: 01) SETOR DE RECEPÇAO PREPARO: 02 Balanç3S
rodoviárias, fabricante TokdolCIJüúvo, modelo/tipo 815 LM, série 3337 e 4972, com capacidade

de 60.000 kg, com plataforma de 18 m de comprimento e 3 m de largura. ano de fabricaçio 1977 e
1980; 01 SoncJa ptmI tID1wlnlgan da CIIDIL,fabricunte Ctxlistil, modelo/tipo móvel em ,,-úns de
trilhos, com cabine de fi~ ano de fabricaçio 1984~04 Tombadores laterais, fabricante ~
modcloltipo hilo fixo, com capacidade para 22 tonelada,;> ano de fabricação 1989, acionados por
'motor el6trico de 15 ~ 01 Mesa de alímentaçllo, fabricante zanini, modeloltipo inclin&çlo de 15

graus. com capacidade para 16 toneladas, dimensão de 7.158 nun de comprimento. 9.110 mm de
1argume 1.742 mm de altura.ano de fabricaçlo 1979,confeccionadaem chapas de aço carbono,

com 14 correntes de 2.4)8m de cnmprimento. com acionamento por motor elétrico de 60 cv; 01
Mesa de alimentaçlo. fabricante Zanini, modelo/tipo inclinaçlo de 45 grau&, com capacidade para
25 tone~ com dimenslo de 8.972 mm de comprimento, 10.27S mm de 1argum e 6.236 nun de
altura, ano de fabricoçlo 1979, confeccionada em chapas de aço carbono, com 10 correntes de 205
m de comprimento, 8CÍonamcnto por motor elétrico de 60 ar; OI Mesa de alimcntaçlo, fabricante
Zanini. modelo/tipo inclinaçlo de 13 IU8US.com capacidade para 22 toneladas. dimenslo de 9.300
mm de comprimento, 10.120 mm de largura ~ 3.440 mm de altura, ano w, fabricac;io 1982,
confeccionada em chapas de aço carbono, com 16 corrente de 333 m de comprimento, 8Cionamento

duplo de 25 cv cada; 0.1 Mesa de alimcntaçlo, fabricante Zanini, modelo/tipo inclinaçio de 45
graus, com capacidade para 22 toneladas, com dimenslo de 8.510 mm de comprimento, 10.120 mm

de largma e 5.960 mm de ai. ano de fabricação 1982, confeccionada em chapas de aço carbono.
com 10 correntes de 205 m. de comprimento, acionamento por motor elétrico de 60 cv, variador
Vmimot VAF-4; 01 Mesa de a1imentaç§o, fabricante 7.anini, modelo/tipo inclinaçJlo de 45 gnw.\

com capacidade de 16 toneladas,com 10.000mm de comprimento, 1.000 mm de largura e 6.000
mm de altura, ano de fabricaçlo 19957confeccionado em chapas de aço carbono, com 12 correntes
de 288 m. de comprimento, acianamento por motor elétrico de 60 ~ 01 Cush-cush (Farrel),
fabricante Zanini. modelo/tipo transportador de talisca para separar a palha, com dimensão de

3.349 mm de comprimento) 810 nnn de largura e 4.240 mm de altura, imOde fabricaçlo 1979,
(CONTINUANA FICHANO 31)
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confeccionado em chapas de aço carbono, composto por 5 telas de abertura 0.75 mm e dimensAo
1.000 mm de comprimento e 970 mm de largum, em chapas de aço inox. acionamento por motor
el6trico de 10 CV~ 01 Cush-cush (MB). fabricante Zanini. modeloltipo transportador de talisca
para separar a pa~ com dimenslo de 13.096 mm de comprimento e 4.656 mm de altura, ano de
ftlbricação 1982, confccciomWo mo chaplls de tlCjoem-bono, oom~to pur 5 Lebssde abertun1 1,20
mm e dimensões 998 mm, de comprimento e 995 mm de largura, em chapas de aço inox,
acionarncnto por motor elétrico de 1OCV~01 Dcsfibrador (Farrcl). fabricante ~ modelo/tipo
COP-5, dimensão 69 martelos de aço carbono e 430 nnn de comprimento, ano de fabricação 19Hz.,
acionamento por turbina a vapor Zanini-~ 1220 cv rotação de 6.000 rpm, com redutor Zanini.
com bomba de engrenagem Fazanaro de 2 CV;01 Eletroimã (Farrel), fabricante Italindús~ com
dimen~ão 1.22Oxl.510x1.770 mm, ano de fabricaçio 1982, utili;oado para remover metais da linha
de cana para moagem~ 01 Rolo nivelador (FarreI), fabricante Z~ modelo/tipo tambor, diâmetro
de 1.160 mm, ano de fabricaçlo 1982, confeccionado em aço carbono, acionado por motor e16trico

de 30 ~ 01 Rolo nivelador espalhador (Fauel), fabricante Zanini, modelo/tipo facas, diâmetro de
1.580 mm ano de fabricaçio 1982. contendo 24 facas de aço carbono de 670 mm de comprimento~
acionamento por motor elétrico de 30 cv~01 Picador (Farrel), fabricante Zanini, modelo/tipo facas
f~ ano de fabriCH\=í1o t 979, c~ndo 34 facas de aM;0uarbono, com oomprimm1o de 320 mm,
acionado por turbina a vapor Zanini-Atlas, 612 cv, 6.730 rpm, redutor Zanini e bomba de
engrenagem Fazanaro para lubrificaçlo 2 cv. 01 Picador (MB), fabricanh: Zanini, modelo/tipo
facas fixas, ano de fabricaçAo 1979, contendo 76 facas de aço carbono. com comprimento de 195

mm. acionado por turbina a vapor Zanini-Atlas. 612 CV,6.730 rpm. redutor Zanini em bomba de
engrenagem Fazanaro para .lubrificação 2 cv; 01 Picador (MB), fabricante Zanini, modelo/tipo
facac; fixa.c;, ano de fabricaçlo 1982. contendo 34 faca.c;aço carbono com comprimento de 320 mm,
acionado por turbina a vapor Zanini.Atlas, 710 cv, 6.730 rpn1. redutor Zanini e bomba de
engrenagem Fa11InafO para lubrificaçAo 2.cv~ 01. Ponte rolante (Farrel), fabricante Zanini.
modelo/tipo viga dupla. com cabine control3dora. com capacidade de 16 toneladas, dimensão vão
de 25.000 mm e altura de 10.000 mm, ano de fabricação 1979, com gana metálica com comando
hidráulico; 01 Ponte rolante (MB). fabricante ~ modelo/tipo viga dupla. com cabine
conlrolBdonL, com (,'Hp'Widadcde 16 LonelaWis,dimensão viu de 25.000 mm e wturu de 10.000
mm, ano de fabricação 1979, com gmametálica com comando hidráulico; 01 Ponte Rolante (ME),
fabricante Zanini, modelo/tipo \1p dupla, com cabine controladara, com capacidade de 16
toneladas, dimensão vfto de 25.000 mm e altura de 10.000 mm, ano de fabricação 1979, com garra

metálica com comando hidráulico~ 01 Soprador-ventilador (FarTe!). ano de fabricação 1982,
utilizado para limpeza da esteira~ 01 transformador trifásico. fabricaníe União, mede ipo TL,
capacidade de 1.000 1cva- 13~8 kv pI 440 v, ano de fabricação 197R,com conjunto ssório~
incluindo cubiculo Siemens e disjuntor Siemens VDE 060 teil 101, 1600AlL 18 kv;
VALOR TOTAL DO SETOR: R$ 1.149.000,00 (Um milhlo, cento e quarenta e ov il reais)~
02) SETOR DE EXTRAÇÃO: 02 bombas centrifugas, fabricante Phoenix, m 1 tipo BCV
80í315. com capacidade de ]00 m31h- 10 rnca, ano de fabricação 1992; 01 Cusl1 (F81TCl),
fabricante Zanini, dimensão 22.130 mm de comprimento, 990mmde largura e 7.771 de tura,

(COI,nINUA NO VERSO)
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ano de fabricaçlo 1979, confeccionado emchapasde aço carbono. utilizado para separar bagaço do
caldo misto, composto por 9 telas de obertum 0,70 mm e dimens&s 980 mm de comprimmto~ 910
mm de largura, em aço ino~ acionado por motor elétrico de 20 cv; 01 Cush-cush (Me). fabricante

Z~ com dimensão 23.446 mm de comprimento e 5.685 mm de altura. ano de fabricação 1982,
(.'onfCC(,-ionadoem ~ de ty> uarbono, ut.ilimeJopura scsp8I11Tb6gayo do 01:1100misto. composto

por 12telas de abertura 0,70 mm e dimensõts 988 mm de comprimento e 93.5 mm de largura, em
aço inox, acionado por motor elétrico de 15 cv; 01 temo com quatro rolos c 04 temos com três

rolos de Moenda. fabricante MH. modelo tipo 32"x60", com capacidade de 1 60 tonIh, dimcnst5es
do rolo 32.x60l. ano de fabricaçio 1919. acionamento com duas turbinas a vapor Zaniní.Atlas.
com potência de 1.220 cv, 6.0001pm cada, incluindo 2 bombas de engrenagens para lubrificar
mAt'tcai~pres~ de descarga 75 T<gf/cm2, acionados por motor e1étrico de 2 cv cada, 2 bomha.~ de
engrenagens Famnaro para lubrificar os mancais, pressão de descarga 75 K8f1cm2, acionados por

motor elétrico de 1 cv cada, 2 bombu de engrenagens Fa2an8t'o para lubrificar mancais de alta.
acionados par motor elétrico de 1 CYcada, bomba 1údráulica de pistão para óleo do cabeçote da
moenda. acionado por motor elétrico de 10 cv, 2 bombas de engrcnagc:ns Fazanaro para lubrificar
mancais. pressio de descarga 55 KgfIcm22 acionados por motor elétrico de 2 cv cada~ 01
trllJ'lSporladorde 1Blisuti,1iWriwnt.eZsnini. modelo/tipo lalUK.'Ii,ilimmmio de 26.300 mm b'eclw reLo
e 9.350 mm trecho inclinado, largura de 1.500 mm, ano de fabricaçio 1982. confeccionado m1
chapas de aço carbono, acionado par motor elétrico de 40 cv, com variador eletromagnético
Varimot 01 transportador de talisca (MH). fabricante Zanini. modeloltipo tális~ dimenslo
12.000 mm de comprimento, 800 mm de largura, ano de fabricação 1979. confeccionado em

chapas de aço carbono, utilizado para o desareiador, acionado por motor el~co de 5 cv; 01

tnm~or de m.~ (MA), fRmcante 7.an;n;, modeloltipo r~ dimenslo diâmetro de 3ROmm
e 5.000 mm de comprimento, ano de fabricaçio 1982, confeccionado em chapas de 890 carbono,
rosca em aço inOx.utilizado para retomo do baga9Q para a moenda. acionado por motor el6trico de
S cv~Quatro temos de quatro rolos de Moenda. fabricanteFalTeI.modelo/tipo 32"x6C)".com
capacidade para 200 ~ dimcns&s do rolo 32"x60", ano ~ fabricação 1982. acionamento com

duas turbinas a vapor Zanini.Atlas. com potência de 1.220 cv. 6.000 rpm cada, incluindo 2
bombas de,mgnmagens ptIlB lubrifiwr mlll1cm8,pressQo \le desCtUp 7S KglIt.-m2. acionadas por
motor elétrico de 2 CVcada, 2 bombas de engrenagens Fazanaro para lubrificar os manc8is de a1~
pressão de descarga 75 KgfIcm2, acionados por motor elétrico de 1 cv cada, 2 bombas de
engrenagens l'amnaro pem lubrificar mancais de alta, acionados por motor elétrico de 1 cv ~
bomba hidráulica de pistão Kibrás para óleo do cabeçote da m~ acionado por motor elétrico
de 10 cv, 3 bombas ccntrifugas Phoenix, modelo 82026, vazio de 100 m:J1h- 10 mca, com motor
elétrico de 15 cv, com transportador de C01Te1a7.antni pBm alimentaçilo. do primeiro temo,
transportador de arraste para o segundo, terceiro e quarto tem.o~ 01 transportador de COlTeia,
fabricante Zanini, com dimenslo 11.600 mm de comprimento. 1.029 mm de largura, inclinaçio 2
graus, ano de fabricaçfto 1979) acionada por motor elétrico de 1O cv~ 01 transportador de ta1isca,
fabricante Zanini. com dimensIo de 13.500 mm de comprimento (mto~ ]4.000 mm. de
comprimento (inclinado), largura de 1.500 ~ ano de fabricação 1979, acionada por motor

4). (CONTINUA NA FICHA NO 32) .
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elétrico de 40 cv, com variador Varimot V AF -E4~ 01 tmnsportador de rosca, com dime11slode 380
mIn,comprimento de 5.000 mm, ano de fabri~ 1979, confeccionado em chapas de aço corbono,
com miolo em aço inox, acionado por motor elétrico de 5 cv. VALOR TOTAL DO SETOR: R$
2.394.000,00 (Dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil reais)~ 03) SETOR DE
TRATAlvIENTO DO CALDO: 01 bomba helicoidal, fabriCtUlteGeremia, modelo tipo HF loo/2L,
ano de fabricação 1995, utilizado no transporte de lodo para o filtro a vácuo, acionado por motor
elétrico de 10 cv~01 bomba centrífuga, fabricante Imbi~ modelo/tipo ITA, ano de fabricação 1979,
utilizado no transporte de lodo para o filtro a vácuo, acionado por motor elétrico de 10 cv; 01
bomba helicoidal. fabricante Gcremia, modelo/tipo HF -80, ano de fabricação 1995, utilizado no
transporte da sobra do decantador de açúcar, acionado por motor elétrico de 15 cv; 04 bombas
centrifuga.c;. fabricante T<SH. modelo/tipo KWKZ 100127, capACidade 100 m'lh. 30 m~ ano de
fabricação 1978, utilizadas no transporte do xarope para fabrica9lo do açúcar/álcool, 2 (dois) para

o transporte do caldo ao pré-evaporador, acionadas por motor elétrico de 30 cv~ 02 bombas
centrífugas. fabricante Industeel, modelo/tipo 150/330, cnpacidadc 500 m'lh 35 mca. ano de
fabricação 1984, utilizadas para o tmnsporte do caldo para 8 destilaria, acionada., por motor

elétrico de 75 cv~ 02 bombas centrífugas, fabricante Industeel. modelo/tipo 100/260, capacidade
160 m:J1h-20 mc~ 11110d~ fabriL.o 1984, ulililJJdHs ptml o t.nmsporie do caldo pHTHa sulúlH\.io.
~ionadas por motor elétrico de 20 cv; 02 bombas centrifugas, fabricante Industeel, modelo/tipo
100140, capacidade 100 m:J1h- 60 mca, ano de fabricação 1982, utilizadas no transporte do caldo
sulfitado para o decantador, acionadas por motor elétrico de 75 cv~ 02 bombas centrlfugas,
fabricante Industeel modelo/tipo 150/330. capacidade 500 m'fh - 35 mca. ano de fabricação 1982.
utilizadas no imruJportc de caldo pam o dccantador de álcool, aci0nada3 por motor elétrico de 100
cv; 02 bomba..::centrffuga.~) fabricante Tndu.crteeJ,modelo/tipo 1501205, capacidade 60 m3Jh ~ 70

mca, allo de fabricação 1984, utilizado no transporte de água de serviço, acionado por n1otor
elétrico de 25 cv~02 bombas centrifugas, fabricante Industeel, modelo/tipo RF 80/320, capacidade
ISO m3Jh 35 m~ ano de fabricação1984,utilizadono trnnsportede caldo filtrado,acionadopor
motor elétrico de 30 cv~ 01 bomba helicoidal, fabricante Ocrcmia. modeloltipo HF-80, ano de
fabricação 1995. utilizado no transporte de liquidação do decantador de álcool, acionado por motor
elétrico d~ 15 cv; 01 oombti çmtrifuga, fabriçan1e Inuusteel, mod~lu/lipo 125/200~ cHptWidad~200

m'lh - 15 mca, ano de fabricação 1980, utilizado para água de serviço, acionado por motor elétrico
de 15 cv; O1 bomba ccntrlfuga, fabricante Industccl, modelo/tipo 100/260, capacidade 160 m3lh -
20 mca, ano de fabricaçlo 1984, utilizado para água de serviço, acionado por motor elétrico de 20
cv~ 01 decantador (clarificador), capacidade 445 mJ. diâmetro de 9.091 mm. altura de 8.000 nnn.
ano de fabricaçlo 1992, confeccionado em chapas de aço carbono, com 5 bandejas de decantação~
01 aquecedor vert1ca1~ fabricante C'dI1dermiaRio Grande, modelo/tipo 180) diÂmetro 1. mm. ano
de fabricação 1995, confeccionado em chapas de aço carbono~ 01 dccantador

.
cador),

rapacidade 500 m3~ diâmetro de 9.969 m~ altura de 7.005 mm, ano de fabri 1994,
confeccionado em chapos de aço carbono, com 5 bandejas paro flotador
(clarificador), capacidade 30 mS,diâmetro de 5.620 mm, altum 3.000 mm, ano fi 1982,
confeccionado em chapas de aço carbono; 01 compressor de ar, fabricante Wa .oItipo

(CONTINUA NO VERSO)
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W96010 HCT~ capacidade 102 m3fh.ano de fabricaçlo 1979, acionado por motor el~trico de 15 cv:
01 bamba a vácuo. fabricante Omel. modelo/tipo BLN 2501240~ capocidade 750 m3Jh,ano de
fabricação 1979. utilizado para o filtro rotativo~01 bomba a 'Vácuo,fabricante Maus&.capacidade
750 mJIhsano de fabricação 1919. utilizado para filtro rotativo; 01 pré-evaporador. fabricante
Zamini,diâmetro do oorpo 5.070 mm, tubos de 1 %n, oomprimmLo2.610 ~ ano de rabri~

· 1979. confeccionado em chapas de aço catbono; 03 evapomdores, fabricante Zanini, diâmetro do
corpo 2.580 mm, tubos de 1 %", comprimento 2.325 mm, com multi-jato ciHndrico vertical.
confeccionado em chapas de aço carbono; 02 fomos rotativos, diOmetro 525 111I11,1.6~0 mm de
comprimento, ano de fabricação 1979. utilizados para queima de enxofte. confeccionados em aço
carbono, acionados por motor elétrico de 2 e 3 cv; 03 rutros a vácuo, fabricante MausalZanini,
mode1o/tipo R'x16', 10'x20') 7'x16\ ano de fahriCRÇAo 1979, confeccionados em chapa de aço .

carbono? com rotor (filtro) em aço inoX; 06 peneiras de caldo, modelo/tipo tela fixa 48 mesh, '.

dimenslo 1238 x 1840 mm~ ano de fabricaçlo 1979, confeccionadas em chapas de aço carbono,
com tela de aço ~ 02 peneiras de enldo,modelo/tipotela fixa 200 m~ dimensão2.265 x
1.207 ~ ano de fabricaçlo 1979, confeccionadas em chapa de aço c;arbono,com telE em aço .

inox~ 01 conjunto trocador de calor modelo/tipo casco-tubo horizontal. dimensio 9 (nove) corpos
de 84 lubos de diâmetro 31,25 mm, 4.790 mm de L'Omprimenlo, ano de rabriw.;iío 1979,
cOtÚeccionado em chapas de aço inoX; 01 conjunto trocador de calor, modelo/tipo casco-tubo
horizontal, dimcndo 9 (nove) corpos de 86 tubos de diâmetro 31,25 ~ 4.815 mm de
comprimento, ano de fabricaçlo 1919, confeccionado em chapas de aço ino~ 03 trocadores de
calor. modelo/tipo casco-tubo, dimensão 24 tubos de 31.25 nnn de diâmetro e comprimento de
3.020 mm, ano de fabricaçio 1979, confeccionado em chapas de aço carbono; 01 trocador de calor

regenerador, modeloltipo ca.~-tuho, dimendo 120 tuhosl6 pa.~~c:;, com diâmetro de 31,25mm
e 4.000 nm de c001primento,ano de fabricaçlol994, confeccionado em chapas de aço carbono,
com tubos em aço ino~ 01 tanque vertical cilíndrico, dimenslo dilmetro de 2.489 mm., a]tura de
2.415 mm, ano de fabricação 1985. confeccionado em chapas de aço carbono, com agitador de três
pás com 1.520 mm de diâmetro, acionado por motor elétrico de 5 CV;01 tanque vertical cilindrico.
diâmetro 2.012 ~ altura 2.390 mm. ano de fabricação 1985, confeccionado em chapas de aço
wrbono, com agilador d., 11'&pú. *--ionado por molor "létnw de 5 ~'V;01 tanque IClangultt.r.
dimensão 5.580 mm de comprimento, 2.514 mm de largura e 1300 mm de altura, ano de fabricaçio
1984, confeccionado em chapas de aço carbono~ 01 tanque retangular, dimensão 2.430 nun de
comprimento, 3.470 mm de largura e 2.450 mm de alturB,ano qe fabricaçlo 1985, confeccionado
em chapas de aço carbono~01 tanque retangular, dimensio 2.430 nnn de comprimento, 1.610 mm
de largura e 2.450 mm de altura, ano de fabricaçio 1985, confeccionados em chapas de aço
carhono; 01 tanque vertica1ciHndrico~dimenslo diAmetrode 2.497 mm)altum de 2.01O111m?ano
de fabricação 1985, confeccionado em chapas de 890 carbono~ 01 tanque vertical cilíndrico,
dimensilo difimetro de 2.720 mm,altma de 2.085 nmt~ ano de fabricaçlo 1985, confecx:ionado em

chapas de aço carbono~01 tanquehorizontalcilíndrico,diimetro de 2.500~ e comprimentode
6.000 mm. ano de fabricação 1985, confeccionado em chapas de aço carbono~02 tanque verticais
cilíndricos, dimenslo diâmetro 1.039 mm e 1.210 mm de altura, ano de fabricaçio 1985?
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confeccionados em chapa de aço carbono~ 01 tanque vertical cilfndrico, dimensão di6rnetro de
1.000 mm. altura de 1.700 mm, ano de fabricação 1985, confeccionado em chapas de aço carbono;
02 coluna., de sulfitação, dimen.-modiâmetro de 1.055 mm e altura. de 8.640 mm. ano de fabricação
]985. confeccionadas em chapas de aço inox~ 03 tanques verticais cilíndricos.. capacidade de 4,7
m3, dimensão 2.000 mm dt: diâmeLro, ano de fabricação 1985, utili~ plm! leite e CHI,

confeccionados em chapas de aço carbono, acionado por motor elétrico de 3 cv; 01 fomo rotativo:
dimensão diâmetro de 800 mm. comprimento de 3.000 mm, ano de fabricação 1985, utili7Jldo para
queima de cal virgem, chapas de aço carbono, acionado por motor de 2 CV;02 bombas centrlfugas,

fabricante KSB. modelo/tipo KWKZ 65í20. capacidade de 30 m3/hora - 10me&.ano de fabricação
1988, utilizado para leite e cal, acionado por motor elétrico de 5 cv VALOR TOTAL DO SETOR:
R$ 967.000l)() (novecentM e ses.c;entae !;etemil reais); 04) SF:TOR DF: FRRMHNT AÇÃO: 02

bombas centrlfugas. fabricante JndusteellKSB, modelo/tipo 100/320 e 100-26, capacidade 150
m'lh - 35 mca. 100 m'lh - 25 me&..ano de fabricação 1985/1978. utili1adas para transporte de
vinho levurado à ~ acionados por motor elétrico de 30 c~ 02 bombas centrifugns.
fabricante Imbililndusteel, capacidade 150 m3fh - 30 mca, ano de fabricação 1985, utilizada para
transporte de vinho levurado à centrífuga. acionadas por motor elétrico de 30 cv; 09 bombas
cm1rifugas, fabrit.-anleIndust.eel,modelultipo 100-270 RT, capacidade 120 m3fh- 12 meti, YllOJc,

fabricação 1984, utilizadas para trocador de placas das domas, acionadas por motor elétrico de 15
CV~02 bombas ccntrlfugas~ fabricante KSBlIndustccl, modelo/tipo 8()"205, capacidade 8Om3/h - 12
rnca, ano de fabricação 1919 e 19~4, utilizadas para transporte de égua condensada, acionadas por
motor de 7.5 c~ 02 bombas centrífugas. fabricante Industeel. modelo/tipo 651200. capacidade 60
m3/h - 15 mca, ano de fabricação 1984, utilizadas no transporte fundo de doma à doma volante,
ac,onada.~ poT motor elétrico de 7/) cv, 01 bomba centri~ fahricante Tmh,l, modelo/tipo rr A J,

capacidade 160 m'lh - 25 n1Ca,ano de fabricação 198~ utilizada para transporte do caldo de doma
pulmão. acionado por motor elétrico de 25 cv~ 06 bombas centrifugas. fabricante Imbil.
modelo/tipoITA 3 e 100133, capacidade150 m'Jh 30 mca, ano de fnbricaçfto 1982~utilizadas
para vinho delevurado que vai aos aparelhos, acionadas por motor elétrico de 30 CV;01 bomba
centrífuga fabricante KSB, capacidade 100m3Jb, ano de fabricação 1982, utilizada para transporte
do fmnenlo tiOremor H'lNL tK.i.onadapor motor elétrico de 5 CV~04 compressom. de H.T,fttbrit.'Hl1le
Wayne. modelo/tipo W96010IL capacidade de vazão de 102 m'/h, ano de fabricação 1982,
utiii:rados na fábrica de álcoo~ acionados por motor elétrico de 15 cv; 05 filtros, dimensão 760 mm
de diâmetro, ~I; mm de ai~ ano de fabricação 1979, cont'eccionados em aço carbono~ O~
centrífugas separadoras de fermento. fabricante Alfa Laval modelo/tipo FESX 5128 3460.
capacidade 65 m3fh,ano de fabricaçio 1984, confeccionadas em aço inox, aci por motor
e1étricode .C)()cv; 09 trocadore.~de ca10rde plaeA.~,fabricantes Alfa T.ava1,modelo/ti 5-HBM.
dimensãomédia de 90 placas de inox, ano de fabriCQ9ão 1981,utilizadospara res

.
ar vinho em

fermentaçAo.placas de aço inox e suporte de aço carbono; 03 trocadores de cal placas.
fabricantesAlfa Lava!,modela/tipoA15-BMF,dimensão285 placas de inox, ano . fabricação
1985, utili:mdos para resfriar mosto. placas de inox com suporte. de aço c 2 domas
volante, fabricante Zanini. capacidade 205 m3, dimensão diâmetro 6.580 rnm. an 'caçio
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1980. confeccionadas em chapas de aço de carbono~ 02 domas puhnlo. fabricante Zanini.

capacidode 205 m', dimcnsOO di&netro 6.580 mm, ano de fabricaçlo 1980, confeccionados em
chapasde aço de carbono~ 18 domas de fermcntaçio, fabricante Zanini.. capecidade 200ms,
dimensio diâmetro de 6.600 tntn. ano de fabricaçlo 1980. confeccionadas em chapas de açode
uarbonu, com agitadur de 4 pás, ac;iunado por molor elétrioo W, 5 cv; 02 iBnque8 verticais
cilíndricos. capacidade 3 m', dimensão diâmetro 1.334 mm, ano de fabricaçlo 1980, utilizados pam
diluiçlo de melaço,confeccionadosem chapas de aço de carbono, com agitador acionado por
motor elétrico de 2 cv; 01 tanque retangular, capacidade 3,7 m», dimensão 1.402 mm de
comprimento. 2.190 mm de I~ ano de fabricação 1980. confeccionado em chapas de aço de
carbono~ 01 tanque vertical cilíndrico, capacidade 8,6 m3, dimensIo diâmetro de 2.340 mm, ano de
fabricação 1980, uti1j?ado pAra e.~toque de melaço, confeccionado em chapa., de aço de carbono;
01 tanque retangular, C8pBCidade 15.7 m3,dimensio comprimento de 3.500 mm,largw'a de 2515
~ ano de fabricaçAo1982. utilizado para égua das centrlfugas. confeccionado em chapas de aço
carbono; 03 cubas de pré-CermcntaçIo,capooidadc 58 m', diâmetro 4.390 mm, ano de fabricação
198~ confeccionadas em chapas de aço carbono, com agitador 3 pás, acionado por motor elCtrico
de 7.5VC.;01 tanquevertical cilindrico. diâmetro 2.500 nun. altura de2.500 mm.imode fabricação
1980, wnftXx:ionado mo chapas de ~:o 1.1Il00no;01 bomba centrír~ fabricam1e KSB,
modelo/tipo 80-26, capacidade lOOm'I11-25 mca, ano de fabricaçlo 1977, utili2ado na coleta de
espuma das domas. VALOR TOTAL DO SETOR: RS 907.000,00 (novecentos ç sete mil reais).
05) SH1UK.UHDESTILAÇÃO:03 bombas dosadoras, fabricante Ome~ modeloltipo DMP - 0/1
pistão, capacidade 0.015 m'lh. ano de fabricaçlo 1980, utilizadas no transporte de produtos
químicos, acionadas por motor elétrico de 0,5 cv; 02 bomba centrlfuga. fabricante Imbil,
mode1o/tipo ITA 3/80-26, capACidade 100 m'lh - 25 mca, ano de fabricação 1979, UtiIi7.ada.Q no
transporte de f1~ acionadas por motor elétrico de 10 cv; 01 apareJho 4e destilaçlo. fabricante
Codistil, modeloltipo fabricaçlo de álcool anidro. capacidade de 160.000 litros/dia, ano de
fubricaçio 1979. confeccionado em chapas de aço inox~ 01 aparcllio de destilaçlo, fabricante
Codisti~ modelo/tipo fabricaçio de álcool anidro. capacidade de 160.000 litros/dia, ano de
fabricação 1979, confeccionado em chapas de aço inox; 01 aparelho de destilação, fabricante
Codisiil, mudeloJtipo fllmc:açiu de álcool hidnttado, CliplK'icJadcde 190.000 litroslwll, HI'lOcre

fabricação 1982, confeccionado em chapas de aço inox, 01 tanqueretangular,dimensão3.610mm
de comprimento, 5.190 mm de largw'a c 2.676 mm de altura, ano de fabricaçio 1979,
confeccionado em chapas de aço carbono; 01 tanque retangUlar, dimensão 3.U15 mm de
comprimento, 4.005 mm de largura. 3.365 mm de altura. ano de fabricaçlo 1984, confeccionado em

chapas de aço carbono; 01 tanque retangular, dimenslo 8.500 mm de comprimento, 4015 mm
largura e 2685 mm de al~ ano de fahricaçlo 1979, confeccionado em aço .carhono; 01 tanque
retangular, dimensão 8.000 mm de comprimento, 2.500 mm de largura e 2.486 nun de altura, ano de
fabricaçlo 1982, confeccionado em aço carbono~ 01 tanque retangular, dimenslo 5.100 mm de
comprimento, 2.231 mm de latgura e 2.010 mm oltum, ano de fabriçação 1982, confeccionado em
aço carbono; 02 tanques retangulares. dimenslo 1.205 mm comprimento, 1.910 mm de largura e
1.015 mm de altura, ano de fabricaçlo 1979, confeccionado em aço carbono; 02 tanques
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(TRANSPORTE DE FLS. 33VC')
retangulares~dimenslo 1.240 mmcomprimento, t .910 mm de largura e 1.115 mm de altura, ano de
fabricação 1982~ confeccionados em aço carbono~ 01 trocador de calor horizontaL dimensão
diâmetro do corpo 2.000 mm, comprimento de 3.000 111111,ano de fabricação ]984. confeccionado
em aço carbono; 01 tanque retangular, dimensão 4.000 mm de comprimento, 5.700 mm de largura e
2.714 mm de alluru, 1:1I10W, radxi~iio 1982, oonfcccionado em tMi0carbono~ 01 tanque
retangular, dimensão 2.055 mm de comprimento, 5.700 mm de largura e 2.611 mm de al~ ano
de fabricação 1982, confeccionado em aço carbono~ 01 tanque vertical cilindrico, dimensão
diâmetro de 940 mm. 660 mm de altura, ano de fabricaçlo 19H2. confeccionado em aço carbono~

O1 tanque vertical cilíndrico. dimensio diâmetro de 2.500 mm. altura de 1.800 mm, ano de
fabricaçlo 1982, confeccionado em aço carbono; 02 bombas centri~ fabricante
T(SRlTndll~tee1, modeln/tipo 40/20 e 40/200. capACidade 2Om3fh - 1~ m~ ann de fahri~ão 1979.
acionadas por motor elétrico de 5 cv ; 02 bombas centrífugas. fabricante KSB modelo/tipo 40/20
capacidade 2Om'1h - 15 mca, ano de fabricaçlo 1979, acionadas por motor elétrico de 3 cv: 01

bomba ~ fabricante KSB modelo/tipo 32/20 capacidade 1Om3lh 15 mal, ano de
fabricação 1980. acionamcnto por motor elétrico de 3 cv; 01 tanque vertical cilíndrico, capacidade

300 m3. diâmetro 8.000 mm. ano de fabricaçilo 1982, confeccionado em aço carbono; 01 tanque
vertical (,'ilírnJrico,c;aptlCiWuJe52,8 m:f,diâmetro 4.000 mm, HnOde fabrif..-ayio1982, confCCf..'ÍomWo
em aço carbono~ 02 tanques verticais cilíndricos. capacidade 13,5 mS,diâmetro de 2.617 mm. ano
de fabricação 1982. confcccionados em aço carbono; 02 tanques verticais ciHndricos, capacidade
510 m;f. diâmetro de 10.010 mm, ano de tàbricaçlo 19H2, confeccionados em aço carbono; 02
tanques verticais cilíndricos. capacidade 27.9 m', diâmetro de 3.478 mm. ano de fabricação 1982.

confeccionados em aço carbono; 02 tanques verticais cilíndricos, capacidade 30 mJ. diâmetro de
3.433 mm, m'lO de fRhricação 1982, confeccionados em aço carbono; 02 tanque.~ Vertica1S
cilíndricos. capacidade 18.7 m3, diimetro de 2.925 mm, ano de fabricação 1982. confeccionados
em aço carbono~ 02 tanques verticais cilíndricos, capacidade 22~6 m', diAmetro de 2.833 mm, ano

de fabricação 1982, confeccionados em aço carbono; 02 tanques horizontais cilíndricos,
capacidade 1Ó,7 m3. diâmetro de 1.760 mm, ano de fabricação 1982, confeccionados em aço
carbono; 01 bomba centrífuga, fabricante KSB modelo/tipo 40-26. capacidade lúm'!h - 24 mca.

ano de fsbric~io 1982, acionamento por moior elétrico Ue 2 f..'V;01 tanqUti vertical cilíndrico,
diâmetro 845 mm. altma de 742 mm, ano de fabricação 1982, confeccionado em aço carbono; 01
tanque horizontal cilíndrico, capacidade 22 m:f, diâmetro 2.500 nnn, ano de fabricação 1982,

confeccionado em aço carbono; 01 vaso de presslo vertical cilinclripo, di6metro de 705 mm, altura
de 538 mm, .ano de fabricação 1982. confeccionado em aço carbono~ VAL TOTAL DO
SETOR:R$ 2.392.000~OO (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil reais); (6) SETOR DE
TANCAGRM:02 homha.c;centrifuga.~. fabricante T<SR.modelo/tipo 100/20) i e 100 m'lh ~ ".

11,5 moa, ano de fabricação 1983, acionamento por n10tor elétrico de 6 cv, O tanques de ',-
armazenagem de álcooL fabricante Zanini, modelo/tipo cilíndrico vertical, com

.
dade para

5.000.000 litros, diâmetro 23.100 mm, ano de fabricação 1980, confeccionados de aço
carbono; 01 tanque de annazenagem de álcool. fabricante Zanini, modcloitipo ci 'co vertica1.,

com capacidade para 10.000.000 litros, diâmetro 33.000 mm, ano de ca 1982,
(CONTINUA NO VERSO)
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confeccionado em chapas de aço carbono.VALOR TOTAL 00 SETOR~RS 1.415.000,00 ( um
milhão. quatrocentos C quinze mil reais)~ 01) FÁBRICA DE AÇÚCAR: 01 ponte rolante,
fabric:8I\WSsntü\ capacidade 20 ton, dimenslo vIo de 21.000 mm, altura de elevação 4.000 mm.
ano de fabricaçlo 1981~ 02 balanças. fabricante CortbaL modelo!tipo 4091, capacidade 60 Kg. ano
W, 1Hbri~ 1981 ~ 01 bomba c;tmtrifuga, fabriUHllleIndusteel, mudelo/tipo 401205, CtIpIt(,-idade.

25m'!h- 10mca, ano de fabricação 1979, utilizada para bombear água condensada, acionamento
por motor clétrico de 5 cv; 01 bomba centrífuga, fabricante hnbil, modelo/tipo IrA 3-100/330, ano
de fabricaçlo 1979, utilizado para bombear água condensada, acionamento por motor elétrico de
30 cv~ 01 bomba centrífuga. fabricante Industeel. modelo/tipo 65/200. capacidade 6Om'Jh - 15
rnea, ano de fabricação 1984, utilizada para bombear água condensada, acionamento por motor
elétricode 7,5 cv~01 bombacentrifuga.fabricanteTndu.c;teel, mode1o/tipo 801120) CApACidade 60
n,3fh - 15 mca, ano de fabricaçio 1984, utilizada para bombear água condensada, acionamento por

motoreletricode 20 cv:01 bombade deslocamento positivo, fabricante Geremia,modeloltipo HF.
100 L. capacidade 4 dm'/cic1o, 420 rp.m.ano de fabricaçio 1995, acionament.opor motor elétrico
de 20 cv; 01 bomba centrifusas fabricante KSB, modeloltipo 50120, ano de fabricação 1985,
acionamento por motor de 4 ~ 02 bombas centrífugas. fabricante KSB. modeloltipo KWKZ 65-
30, t.'llpllCidsde 40 m3fh- 30 ~ lIl10de fabriL'Yo 1981, BCiOlUll1leI1tupor mut.or clélriL"Od~ 10
cv;02 bombas ccntri~ fabricante IndusteeL modeloltipo 651300,capacidade 6Om'11t - 30mca,

ano de fabricaçlo 1985, acionamcntopor motor elétrico de 12,5 c\.; 01 bomba ccntrlfuga,
fabricante~H, modeioltipoKWKZ 50.18, ano de fabricaçlo 1978, 8Cionainento por motor
elétrico de 5 ~ 05 bombas deslocamento positivo. fabricante Gerem~ modelo/tipoHF-100 L.
capacidade 4 dm:J/ciclo, 420 ~ ano de fabricaçlo 1981. acionarncnto por motor elétrico de 20 cv~
02 bomba., de engrenagem. fabricante Mau.~ ano de fabricaçlo 19R1, acionamento por motor
elétrico de 10 cv~ 09 cristalizadores, fabricantes Santin, modelo/tipo horizontal, dimensão 6.610
mm comprimento, 2.465 mm de largura e 2.600 mm de altura., ano de fabricaç§o 1991,
canfeccionndos em chapas de aço carbono, acionamento por motor elétrico de 3 cv~ 02 tanques
verticais cilíndricos.,diimetro de 1.150 mm e altura ~ :3.200mm, ano de fabricaçlo 1985, utilizado

para diluiçlo do mel A e B. com agitador; OI tanque retangular. dimenslo 1.950 111111 x 1.870 mm x
2.300 mm, 11I1Ode fabriC8Ciio 1985, u1ili~o p818 água quente, conf~-iOJUldu em chapas de ayo
catbono~ 01 f1otador (clarificador), diâmetro 4.500mm, altura 2.000 nun. ano de fabricação 1993,
confeccionado em chapas de aço carbono~ 01 tanque vertical eiHndrico, diâmetro 960 mm, 2.520
mm comprimento. anode fabricaçlo ] 994, confeccionado em chapas de aço carbono; 05 cozedorrs
a vácuo. fabricante Zanini. modelo/tipo vertical, capacidade 'lx300HL, 2x.400HL. 1x500HL e
Jx600ffi., ano de fabricaçio 1977, confeccionados em chapas de aço carbono~ 01 tanque
retangular>dimensilo2.500 mm de comprimento. 3.000 mm de largurae 5.000 mm de altura) IU'IOde
fabricaçio 1981, confeccionados em chapas de aço carbono; 01 pré.evaporàdor, fabricante Zanini,
dimens§o 4.058 tubos de cobre de 38 mm de diâmetro e 2.010 mm de comprimento. área de
aquecimento de 973,74 r, carcaça em aço carbono, ano de fabricação 1977; 03 evnporador~
fabricante ~ dimcnslo 1.615 tubos de cobre de 38 mm de diâmetro e 1.975 mm de
comprimento. área de aquecimento 380,78 m2. carcaça em aço carbono, ano de fabricação 1977; 01

. (CONTINUA NA FICHANO 35)
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evaporador, fabricante Zanini, dimensAo 1.615 tubos de cobre de 38 mrn de diâmetro e 2.505 mm

de comprimento~área de aquecimento 482~96 nr, carcaça em aço carbono~.ano de fabricaçOO 1977~

01 tanque retangular, dimensão 4.000 mm de comprimento, 1.800 mm de
largura e 2.500 mm de

altura. ano de fabricsção 1981. confe.ccionado em chapas de aço carbono. com agitador,
Heiorumltmto por motor elétrioo d~ 3 cv; 01 t.anque re1Bngular, WmensHo 2.000 mm de
comprimento, 4_600 mmde largura e 2.600rnmde altura,ano de fabricação 1981, confeccionados
em chapas de aço carbono; 01 tanque vertical cilindrico, dimensão diâmetro 2.500mm, altura de
2.500 mm~ ano de fabricaç§o 19M1~confeccionado em chapas de aço carbono; 01 tanque
retangular, dimensio 2.000 nun de comprimento. 5.000 mm de largura e 2.000 mm de altura. ano de
fabricação 1981, confeccionado em chapas de aço carbono; 01 tanque retangular, dimensão 6.940
mm de comprimento, 4.600 mm de largura e 4.600 mm de al~ ano de fabricação 19~5.
confeccionado em chapes de aço carbono, com divisio interna para mel A e B; 01 tanque
horizontal cilindrico, dimensfto ~etro 1.940 mm, 5.000 mm de comprimento, ano de fabricaçlo
1981, confeccionado em chapas de aço carbono, com agitador de rosca sem fun, acionamento por
motor dc 5 ar: 01 tanque vertical cilíndrico, diâmctro de 2.000 mm, altura de 1.200 mm, ano de
fabricação 1981. confeccionado em chapas de aço carbono~01 tanque vertical cílindrico. dimensão
diâmetro de 1.900 mm, cumprimento de 3.100 mm~ ano de rabri~ 1981, t,"Qnf~-)oruWo em
chapas de aço carbono~' 01 tanque retangular, dimensão 2.000 nnn de comprimento, 3.855 nnn de
largura c 4.300 nun de altura, ano de fabricaçio 1981, confeccionado em chapas de aço carbono;
01 tanque vertical cilindrico~ diftmetro 900 nun, altura de 1.100 mm, ano de fabricaçlo 19H1,
confeccionado em chapas de aço carbono~ 01 tanque vertical cilíndrico7 diâmetro 1.500 nun,
altura de 1.500 ~ ano de fabricação 1981, confeccionado em chapas de aço carbono; 01 tanque
vertical ciHndrico, diÂmetro ROOmm, comprimento de 1.000 mm, ano de fMricação 1981,
confeccionado em chapas de aço carbono~ 01 tanque vertical cilindrioo, diâmetro 1.960 nm1,
altura de 1.400 mm, ano de fabricação 1981, confeccionado em chapas de aço carbono~ 01 tanque
vertical cilíndrico, diâmetro 1.500 mm, altura de 1.500 ~ ano de fabricação 1981,
confeccionado em chapas de aço carbono; 01 tanque retangular aberto, dimenslo 4.000 x 610 x

550 ltU1\ ano de fabricação 1981. confeccionado em chapas de aço carbono~ 01 tanque cilíndrico
horiwntal, diâmetro de 360 mm, cumprimtmto de 7.000 mm, 8IlO de fabri~ 1981,
confeccionado em chapas de aço carbono; 02 tanques horizontais cilíndricos, diâmetro de 360 mm
c comprimento de 3.200 mm, ano de fabricação 1981, confeccionado em chapas de aço carbonc~ 01
tanque retangular, dimenslo 3.000 x. 1.005 x 1,000 mm, ano de tàbricação 19M1~confeccionado em
chapas de aço carbono~ O1 tanque vertical cilindrico. diâmetro de 1.120 rmn e com rimento de
1.300 mm, ano de fabricação de 1981, confeccionado em chapas de aço carbono~ 04 'fugas de
açúcar, fahricante Mau.4UI, mode1oltipnKontl~6. ano de fahricação 1976; 03 centrf a.~de açúcar,
fabricante :MaUS9,n1odelo/tipoTGB, capacidade 200 ksloiclo de "9ÚC8r,ano de ri .. 1976;

01 centrlfuga de açúcar, fabricante Russo, modelo/tipo AWE 750, ano de fabri 1994~\{)3

máquinas de costura, fabricante Matim, modelo/tipo FE-20~ ano de fabri 1981; 01
tranSportador (estejra mctálica)~ fabricante Imastcr, dimensão 74.000 mm ento
(horizontal) e 12.000 mm inclinada, largura de 700 mm, ano de fabricação 1994. ento por
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motor elétrico de 20 CV~06 transportadores m6ve~ fabricantes Imaster, dimensão média de 10.000
mm de comprimento, ano de fabricaçio 1985, acionamento por motor elétrico de 2 cv; 01 secador
rotativo, fabricante Santin, capacidade 7.200 scld~ dimensão diâmetro 1.500 mm, comprimento

.

10.000 nun, ano de fabricação 1984. acionamento por motor elétrico de 25 ~ exaustor acionado
por motor de 30 cv; 02 elevadores de C8l1eass,Wmtm8io 4.000 mm de altura, mo de fabri~ de

1981, confeccionados em aço carbono, acionados por motor elétrico de 10 cv, 01 silo pulmAo,
dimensão 2.500 mm de diimctro c 4.000nnn de altura, ano de fabricação 1981, confeccionados em
chapas de aço de carbono; 03 transformadores, fabricante UniIo, capacidade 500, 750 e 950 KVA,
ano de fabricação 1988. VALOR TOTAL 00 SETOR: RSI.746.000,OO (Um milhão, setecentos e
quarenta e seis mil reais); 8) SETOR DE CALDEIRAS: 04 bombas dosadoms, fabricantes OrneI,
modelo/tipo DMP 0/2, capacidade 50;36T1h;ano de fahricRÇiio 1992, acionamento por motor
elétricode 0,75 cv, 01 bomba centrífuga, fabricante Equipe, modelo/tipo EQ. 2.150.33, ano de
fabricaçlo 1995, acionattlenro por turbina a vapor Wellingtonde 500 cv~01 bomba.centrífuga.
fabriaurte IndusteeI, modeloltipo CD-12512, capacidade 21S m'Jh 320 m~ ano de fabricação
1994, acionamento por turbina a vapor AKZ modelo U-50 de 322 KW; 03 bombas centrlfugas.
fabricante Equipe, modelo/tipo CR-125/120. capacidade 82 m'fh- 320 mca. ano de fabricaçio
1982, acionamenlo por mo1.urelétriuo de 200 (,'V,3.575 rpm; 02 bambu cenirífugms,fabril:anl.C
Industeel, modeloltipo 125/260, capacidade 220 m'lh - 18 mca. ano de fabricação 1985,
acionamcnto por motor elétrico de 25 cv; 02 caldeiras (nr. 1 c 2). fabricanú: 1.attin4 modcloltipo
SZ 1~0, capacidade 50 tonIh, ano de fabricaçlo 1979, com prcsslo de traballiode 21 kgfIcm2,
temperatura de vapor 300 graus celsius. combustível bagaço, combustivel auxiliar lenha. superflcie
de CYapOrSÇiode 1.440 m2, com chaminé metálico, exaustores e vcntiladores~ 01 caldeira,
fabricante Algorg, modeln1tipo AT 21, CRpBcidade 100 tonlh, ano de fabricação }995, com pres.-dio

de traballio de 21 1cgfIcm2,tomperatura de vapor 300 graus celsius, combustível bagaço,
combustivel auxiliar lenha, com chaminé metálico, exaustores e ventiladores~ DI compressor dear,
fabricante Wayne, modelo/tipo W29 200 C, ano de fabricaçIo 1980. acionamento por motor
elétrico de 20 CV;01 transportador de comi, com dimensio de 23.200 mm de comprimento e 920
nun de largura. ano de fabricação 1919. acionamento por motor elétrico de IOcv~ 01 transportador
de:correia, com dimensão d~ 22.460 mm d~ comprimento e 1.535 mm d~ 1ll1'gLLTll,11I10de fa.bric~io .

1979, acionamento por motor elétrico de 15 CV; 01 transportador de talisca, com dimensão de 9.180
mmde comprimentoc 930 mmde l~ ano de fabricação1979,acionamcntopor motorelétrico

.

de 20 cv~01 transportador de talisca, com dimenslo de 81.810 mm de comprimento e 1960 mm de
131"b~ ano de fabricação 1979, acionamento por motor elétrico de 75 c~ 01 tanque horizontal
ciHndrico, com diâmetro de 3.056 mm e 9.900 mm de comprimento, ano de fabricaçlo 1985,
confeccionado em cnapa.~ de AÇOcarhono~ com isolamento ténnjoo; 01 de.qaemdor, com diâmetro
de 2.300 ~ comprimento de 3.380 tmn, ano de fabricação 1985~ confeccionado em chapas de aço
carbono, com isolamento térmioo~ 01 tanque horizontal cilindrico, com diAmetro de 2.560 mm e
7_660 mm de comprimento. ano de fabricação 1985, confeccionado em chapas de aço carbono. com
isolamento térmico; 01 tanque vertical cilindrico. com diâmetro de 512 mm. altura de 663 mm, ano
de fabricação 1979, confeccionado em aço carbono, acionamento por motor eMtrico de 0.5 CV~06
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tanques retangulares~ com dimenslo de 805mm x 925mm x 1.005 mm~ ano de fabricaçDo 1979~

confeccionados em aço carbono~ 01 tanque retangular. com dimensão 510 mm x 1.020 mm x 1.015
mm, ano de fabricação 1979, confeccionado em aço carbono~ 02 tranSformadores. fabricante União.

capacidade 1.000 leva. ano de fabricação 1988; 01 sistema de hidrolização, ciclone com diâmetro
oe 3.000 rnm c wlunl de 6.000 mm, ano de fabric6\--80 1988, confeooi~ em chapas de ~o
carbono. com estrutura metálica. moega. VALOR TOTAL DO SETOR: RS2.327.000.00 (dois
milhões, trezentos c vinte sete mil reais); 9) SETOR DE CASA DE FORÇA: 01 bomba centrífuga,

tàbricante J.mbil, modeloltipo 80-330. capacidade 100 m»/h - 40 m~ ano de tàbricaçAo 1985,
acionamento por motor elétrico de 30 cv~01 bomba de engrenagem, fabricante Triglav. modeloltipo
TQ-..08, ano de fabricaçio 1984, acionamento por motor elétrico de 25 cv, 01 filtro, modelo/tipo

cl1indrolhori7.ontal;diâmetro de 400 mm, comprimento de 1.710 mm, ano de fabricação 19R5;
confeccionado em aço carbono; 01 gerador de energia., fabricante Toshiba, modelo/tipo Galt,
capacidade 10.000 kva, ano de fabricaç§o 1994, acionamentopor turbina a vapor Engeturb, modelo
ETG. potência 10.732 cv~ 4.300 rpm, com mesa de controle. painel de excitação, painel de
proteção. redutor Flender, tanque de óleo. sistema de filtragem c refrigcraçlo Fantecnic e demais
acessórios; 01 ponte rolante. capacidade de 30 ton. dimensão vão de 15.700 mm. altura de elevação
4.000 mrn, tino d~ LSbIicayão 1994~ 01 ptiincl ue uÜltribui'lHo de energia, [tlbri(''I:LIlleSiernerus.
VALOR TOTAL DO' SETOR: RS1.091.000,OO (Um milhão, noventa e um mil reais); 10)
DIVERSOS: a) ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ano de fabricação 1979,
compreendendo: 01 bomba centrlfuga KSB para vinhaça, modelo MIA ~0-20, 5Om»/h- 2 m~

acionamento por motor elétrico de 10 cv. ano 1979: 03 bombas KSB para vinhaça. modelo 125-40.'
250 m:J/h60 mca, 8Cionamento por motor elétrico de 75 CV,02 bombas cen.trifugas KSB pam água
de retratamento, modelo F.TA RO-26. 100 mJIh - 25 m~ AC10namentopor motor elétrico de 10 cv:
02 bontbas centrífugas In1bil para água tratada, modelo ITA 3-30/330, 100 m'lh - 40 m~
acionamento por motor elétrico de 30 cv; 03 bombas dosadoras OMEL para dosagem de sulfato de
ahnnínio, modelo ..AJA100. 3 cabeças. acionamento por motor elétrico de 1cv~ 02 bombas
centrífugas KSB para água tratada de caldeira, modelo ITA 150-33, 400 m3/h - 35 mca.,
acionamento por motor elétrico de 75 cv; 02 clarificadores cilíndricos verticais. capacidade de 30
m3, diâmetro de 2.600 mm, confcccioruW09 em chaptm de aço csrbono~ 02 clHrili(,'tIdor~ cilíndricos

verticais Quiminasa para água. capacidade para 50 m'. diâmetro de 3.200 nun, confeccionados em
chapas de aço carbono; 02 clarificadores cilíndricos verticais de água, capacidade 40 rnJ, diimctro
3.200 mm, confeccionados em chapas de aço carbono~ 01 filtro de égua cilin 'co vertical
capacidade de 20 m3Jh.diâmetro 2.500 mIn.confeccionadoem chapa de aço carb o~01 tanque
cilindrico vertical pam água abnmdada. capacidade de 200 mJ, diâmetro 6.557 mm, eccionado
em chapa.~de aço carhono; 01 tanque ciUndrico vertical para água a1mm~ c j e de 4RO
mJ.. diâmetro de 10.479 mm. confeccionado em chapas de aço carbono; 01 tan cilíndrico
verticalpara diluir sa1~capacidadede 3,3 m3,diâmetrode 1.800m~ confeccionado chapasde
aço carbono, com agitador acionado por motor elétrico de 5cv~01 tanque c'"

.
para

água clarificada, capacidade de 135 m3,diâmetro de 6.508 mm, confecq de aço
carbono; b) CAPTAÇÃO, ano de fabricação 1.985. compreendendo: 04 bom KSB

(CONTINUANO VERSO)
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de égua para destilaria, modelo de 150-33, vazio 500 m'lh - 2S mca, acionamento por motoli
elétrico de 75 CV,01 bomba centrífuga KSB para escovar bombas de captação, modelo '50-16,
vazio de 40mSlh - 40 mca, acionamento por motor elétrico de 10 cv; 02 bombas centrifusas
Induste.el parB água de serviço, modelo 150-330, vazio de 500m'1h - 30 mca. acionamento por
motor elétrico de 100 cv; 05 bombas centrífugas Indus1ecl pHIBágua, ~ 1IeM\-*O,m~lo 150/410.
vazão de 500 m'!h, altura manométrica de 50 mca, acionamento por motor elétrico de 150 cv; 01
tanque cilíndrico vertical, diâmetro 1.000 nun, altura de 1.000 ~ fechado, confcocionado em
chapas de aço carbono~ 01 transformador trifésico JJeini, capacidade de I.SUO kva. de 13.800 V

para 440 V~ c) LAVAGEM DE CANA ano de fabricação 1.985. compreendendo: 03 bombas
ccntrifugas KSB peta lavagem de ~ modelo 250129, vazio 1.000 m'lb, altura manométrica de
21 mca. Rcionamento por motor elétrico de 75 cv~ d) TANQUR SPRAY, ano de fabricação 1985,
compreendendo: 01 bomba ccntrlfuga KSB, modelo 150/33. vazio de 500 mJIh, altura manométrica
25mca. acionamento por motor elétrico de 75 cv~03 bombas centrlfugas Imbil, modelo !TA 4.
acionamento por motor elétrico de 75 ~ e) CAIXA DE FWGEM, ano de fabricação 1.985,
c.onrpreendendo: 01 transportador de talisca para limpar água de lavagem das caldeiras, tipo CUSh4
cush, comprimento 11.300 mm,lafgura 610 mm. altura 6.171 mm. confeccionado em chapas de aço
L1Ifbono,telas de 1.000 mm de cumprimen10 ~ 1.000 mm de largUJ'Hde lUtOinox. II(,-iontmldllopor

motor elétrico de 10 cv; 01 moega de descarga do cush..cush, altura de 3.000mm, largura de 3.000
mm, comprimento de 3.000 mm, acionamcnto por motor elétrico de 2 cv; 02 bombas ccntrifugas
lndusteel, modelo 1251260, vazio de 19Om"/h - 18 mca, acionamento por motoi' elétrico de 40' cv~
01 transfOImador trifãsico com capacidade de 750kva.~ t) CAlXADE AREIA MULTIIATO. anode
fabricaçio 1.985, compremdcndo: 01 bomba centrífuga Indu3tee~ modelo 3001350, vazio de 1.500
m3/h, a1tura manométrica de 30 meR... acionamento por motor e1étrico de 200 cv; 02 bombas
centrifugas KSB, modelo 250-29, vazio de 1.200 m'/h, altura manométrica de 20 m~ acionamento
por motor elétrico de 100 ~ 01 bomba centrlfup Industeel. modelo 150/330, vazio de 500 m'!h.
altura manométrica de 30 mca, acionamento por motor elétrico de 75 ai 01 bomba ccntrlÜJiip
Industccl, modelo 80/320, 'V8ZIode 60 m31h,altura manométrica de 15 mca, acionamcnto por m
elétrico de 10 CV; 01 transfonnador trifásico de 750 kva~ g) LABORATÓRIO. compreendendo: 01
preruH1 ~ pmi extração du çaldo~02 balançt13~ digi~ modelo AS2000; 02 refnttômeLros
Acatec digital, modelo RDA8600; 01 balança Acatec eletrônica, modelo 3350; 01 sacarimetro
Acatcc digital automáti~ modelo SDA2500; 01 cspcctofot&nctro Fcmto, modelo A35; 01
destilador de água f4'anem,modelo 724; 02 desintegradores p~ modelo THU-52OO". 01 ba
Mettler. modelo P1210, carga máxima 1200 & 01 medidor depH Digimed. modelo DMPH-t 01
oondutivimc1mpara álcool Digimed; modelo CD-20A c cédula de condutividadc, modelo TE-701;
01 halança anaHticaR(lC;hITecnal.modelo S2000; 01 pH-mctro digital M1crona1~ modelo H222~01
medidor de pH Digimed, modelo DMPlv1; 03 agitadores magnéticos Fanem, modelo 257; 02
bombas de vácuo Fabbe Primar~ tipO 2VC. modelo 141. vazio 37 litros/minuto. acionamento por
motor elétrico de 0.25 cv~01 estHfaÉtica. dimensões estimadas da câmara 300 x 300 x 300 mm' 01,
secadores Sargc. modelos TE-060 c TB-060S; 01 Mufla Quimis, dimensê5esde 250 x 250 x 300
mm; 02 Banho Maria Marconi, modelo TB-092; 01 autoclave vertical Phoenix de 50 litros; 02

(CONTINUANA FICHA ~ 37)
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"miero destilador de álcool Tecnal; 01 densimetro Paar DMA48; h) OFIC1NA :MECANICA,

compreendendo: 01 furndeim de coluna Kone, modelo K-38; 01 torno mecânico hnor-65Õ,
barramento de 2.000 mm; 01 torno mecânico Imor-520. barramen10 de 1.500 mm; 01 plaina
lirnadora Zocca, torpedo de 1.000 mm; Um moto-esmeril de bancada. acionamento por motor
t:lélrico de 0,5 cv; 01 mma Hl1ermlt.ivtlFnthno, modelo S 335, BL-ionamenlopor motor elétrico de
0,75 cv; 01 prensa hidráuli~ com capacidade de 100 ton; 10 máquinas solda Bmbozzi, modelo
TNGB56; 01 máquina de solda Esab, modelo Supcr; 01 transformador trifásico Dcdini, com
capacidade de 1.500 Kva.~ i) Ol<'lClNA AUTOMOTIV~ compreendendo: 02 compressores de ar
Schulz. pequenos; 01 furadeim de coluna Kone. modelo KM38; 02 serraS alternativa Pantec; 02
tomos mecânicos Romi. modelo llmor-ill-650 com bammtento de 3.000 mm; Oltmnsformador
trifá.';lco de SOOKva.VALOR ror AI. 00 lTRM DTVRRSOS: R$4:i3.000.00 (Qwitrocento.,; e
cinqüenta e três mil reais). VALOR TOTAL DAS MÁQUINAS E EQUIP~mNTOS 00
PARQUE INDUSTRIAL UNIVALEM: RSI4.841.000.00 (Quatorze milhl5es,oitocentos e quarenta
e um mil reais). PARÁGRAFO PRIMEIRO - O penhor dos bens acima redescritos VeI1CerOO em
ÜI.09.2(X)6,prorrogáveis uma única vez por igual período respectivamente de confonnidade com o
artigo 1.439 do C6digo Civil. PARÁGRAFO SEGUNDO - A DEVEDORA obriga-se e
prOITugm, ou confOnDt'I o caso, recOJ19lituir o pmhor ou 1:1hipoteca, ou, ainda, ofer«:er. nu
vencimento do penhor ou da hipoteca, nova(s) garantia(s), na mesma proporção daquela(s)
substituída(s1 mediante novo título c novo registro, quando notif1Cado pelo CREDOR, sob pena
de vencimento antecipado da totalidade da divida. CLÁUSULA QUARTA - A D1!;VIDOKA se .

declara ciente de que, por força do que estabelece o parágrafo 4° do artigo 2° da Resolução nO
2.963, de 28 de maio de 2002, do Conselho Monetário Nacional- CMN, não se aplica à dívida ora
aditada o dispoRto no artigo 6° da Resolução ~MN nO2.666, de 11 de novembro de 1999> que d17.
respeito ao desconto na taxa de juros para cada parcela de encargos fman.ceiros paga até a data do
respectivo vencimento. CLÁUSULA QUINTA - A DEVEDORA se declara ciente de que, por
força do que estabelece o inciso m de artigo 8° da Resoluç50 CMN nO2.963, de 28 de maio de
2())2, alterada pela 3. 114, de 31.07.2003. não se aplica à divida ora aditada o disposto no Manual

de Crédito Rural 2.6.9. que diz respeito à prorrogação da dívida no caso de incapacidade de
pasgtmlentoem coruseqüêncis de difit:wdad" de t;omert:UsliZ1H,io~ produtos, .rru:.trtl\liu de ~
por fatores adversos e eventuais ocoITências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
CLÁUSULA SEXTA- DISPOSICOES GERAIS - Todas as obrigações aqui assumidas serão
satisfeItas em qualquer Agência ou unidade do .Banco do Brasil S.A, na de Hibeirfto
Preto(SP). P ARAGRAFO PRIMEIRO - As questões porventura decorrentes p1i ajuste.
serão submetidas à Justiça Federal, na forma prevista no artigo nO 109 da itui o Federal.
PARAGRAFO SJ:GUNDO - OS FTADORF.S coobrigados se respon~ili so .dariamente>
con10 fiadores e principais pagadores, com renúncia expressa dos beneficios dos i os 827, 834,

835. 831 e 838 do C.6digo C.ivil, por todas as obrigações da DEVEDORA ta ecidas neste
aditivo. PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de acOtTermorte, encermment

.
vidades da

empresa, insolvência., insolvência, falência ou concordam dos FIADORES fi D VEOORA
obrigada a indicar outros, em substituição àqueles. no prazo de 30 (trinta) dias, c dos a ir da

(CONTINUA NO VERSO)

OFICIAL DO REG 1ST
COMARCA DE VA



8A~RÍCVLA 1° 317 - ~ÁGX.A 07. DB 099

OFtCIAL DO R~G!STRO DE IMÓVEIS E ANEXO
Li: ,;W;"'~ C lGCUMENJOS E CIVil DE

>
','

, ""\lCllS

FOLHA
~

~ ',' '.' '
' ';;'(:>:,;:;~i;'ÕO Apolinario

[ J
""";'"

.,
. ;\.

:-::;,;iL'tU!iar

'7 ,Cio' ".
.,.,i.I,O Oant,]5 Türass;

VeRSO
. ., ',ea á~l'v~tt~raiso - SP

(TRANS "
data da ocorr&\cia.,com as mesmas condiç&s cadastrais admitidas para celebraçlo da presente
esaitura. CLÁSULA SÉTIMA Os devedoresse declaram cientes de que as parcelas de'juros
vencidas até 28.02.2003 devcrio ser n:gularizadas até 29.10.2003, mediante a contrataçio de nova
operação. nos moldes do 811. 12 da Lei 10.696. de 02.07.2003. regulamentada pela Resolução n°
3.114, de 31.07.2003~ do Cunsclho Monetário NHL'iOJUiLsob pena de. não o f8zm1do,ficar sem
efeito a red vista na.CLÁSULA PRIMEIRA do instnunento7 situação em que
podcr3 O R exigir o da dívi9a na forma prevista nos instrumentos anteriores. Assim,

por em justas e contratmiA-", ... 80 de nOV8r,as partes ratificaram a .Hscritura Púbbca de
C Iss10 de Dívidas com tia. tecárias e Fidejuss6rias do dia 28.12.1995 e suas
ltcraçõesposterioresdescriw no bulo, em os seus termos,cláusulase condiç&s 1110

expres.wnente altemdo.~ na escri avmQada. ue produza seu.~efeitos legais.- Oreferido é
erdade e dou fé.- Valparai O' ês de fevereiro do &nOde dois mil e quatro

(2. .- Eu.. ósé Donizetti Rodrigues Kosaki),
preposto , vel pelo expediente7 digitei, conferi e subscrevi..Pela averboçOO:
emolumcntos: RS18,03; custas: R$5,13; Ipesp: R.$3.80; Reg. Civil: RSO,9S; Tribunal de Justiça:
R$O.95~ total: RS28.86.- Guia nO02712004../!/I/lIIIIIIII!/lIII/II//fIllIIllllI/III//IIII/I//lI/!//IIIIIIIIIIIIf!!!/I-
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Av. 31-M/317.- Valpaiso, 16 de fc:vcRiro de 2.004.- Procedo a CIStaavabIÇIo nos termos da
Escritum Pública de RetificaçIo e Ratificaçlo à Bscritura Pública de ConCassIo e Aasunçio de
DíYidas com Oatal4ia Piporatí~ Hipoteaíria c Fidejusséria, datada de 01 de setaDbro de 2.003,

lavrada pelo 10 Tabelilo de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da C.oDIIImIde Santa Bátbara
d'Oesto, Bstado do 810 Paulo, no Livro 11°0840, péaina 1~ J18queI fisuram como p&rteI, de um

lado, como CONTRATANTE. a UNIÃo,comjiIndamfnto nos artIgO$~ 3-, 16~da Mdda
Provisória 2.196-3. fá 24 . agosto . 2001. . na Ui ,." 10.437, de 25 '* abril de 2002.
,..,~ eot(OI'WIePoTtllria". ~ . 22/1112002, publlalda no Dtárlo Oficial. lhIi60 ".

128. &ç60 1, 1m 26111/J(}()2 -,.10 lJMctJtioBrail SA. soeie" ,. economia Mista. inscrito
noCNPJ/MF'"(J". ."'.__1-91. porlfUIwzrqTUMlildo,.lo$~ .
SIUI Uni.. IügiOlllJl. Ru8trlltllraç6o (URR) Sucroalcooleiro,SP, Ioclllilllda ",. RibeinJo

PrltD (SP), os Srs. FmuIIIdo LuIs 1üuroso Tolldo, porliulor da carlfira . itJtmtidath,,'
11.1'7.0'J-.4/SSP-SP, CPFIMFII.029.2J9.648-10 ,Massayulá TtJMOntII'1,portlldorda CQ1'teira

44 jdentidade ,,- 8.184.4J8-SSPISP e CPFIMF n' 014607.888-90. brasileiros. casados.
bancários, ruitMnt.s, domiciliadol

""
RiM~ PNfo (SP), COMI1Id.1VÇOcomm:itll1JtlAvenida

Presidenü Kemedy, 2.111. nos termos da procuraç60 e sub8labelecimintos ltwrados ,,10
Cartório do S.&wulo TlI1»li60,. Notlls . 1MProtuto 1MlAtnJ8 . Tlttúos ,. BrQ811;a (DF), no
livro 1.954. p4gIntu 14/1$,

""
19.08.1999. Imo 2.024, pdgina 162. IIIJ 14.08.2000, , livro2.110,

página 23. _10.09.2001. e pelo Cart6rio do Quarto Tabeli60 dizNotas. Ribar60 futo (SP).
no livro 1.378, página'77. .. 25.04.2(J()J.-e" -do-,ou1ro lado, como DEJIEDORA. assim
designada, ti Ml4 - FRANCO BRASl1.E1RA M - AÇÚCAR E' ÁLCOOL (n<Wa

(CONl1NUA NA FICHA N» 38)
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dtnomiJulçcfo social da UNIVALEM &IA AÇÚCAR E ÁLCOOL. conforme deliberado

""
Aswttbléia Geral ExtraordintJrill realizada em 28 . agosto . 2001, a rup'çtiva attJ
registrada na Jucesp -JII1ÚQComercial do Estado di SIo Paulo sob n° 184.917/01-3. 1m 10 di
s,tmnbro tU 2001), inscrita no CNPJIMF sob nO 47.764.53510001-00. " qual/oi incorporada
pela empresa GUANABARA AORO-INDUSTRIAL S/A. inscrita no CNPJIMF sob n°
00.204.597/0001-96 e estarHtima por sua vez. tevesuadmominaçlo social altIrada para FB.4-
FRANCO BRASILEIRA &IA AÇÚCAR E ÁLCOOL e 3IIQlI. tnmsferidtJ para o Escritório
Administrativo Usi1UJ Cogta Pinto $.A. Açúcar e Alcool - Bairro Costa Pinto .tino - Sala 13 -

Piracicaba (SP). confontlll dlUbertMilo1m lWllltSbUÜJg,rallXtrQ()rdillária tI. 17 de j'an8tro de

2003e a rupecttwl akJ registrada naJucesp sob 11.25.819/03-3. em 06 defevereiro de2003. COIIf

contrato social consolidado em 27 de jaMiro tk 2003. registrado na Jucesp sob n°
35.902.654.291. em sessf/Dde 06.02.2003."pTUtmtada nos .nnos do artigo 15~ it4Jm1, letra
"a". da consolidaçlo do eskduto social por seusdiretores. Sr. Armando Viii,,, Viotti. brasileiro.
CtUado, mgenlwiro. porllltJor da cüda di itWntidtuâ RG n" J.54D.677/SSP-SPe CPFIMF""
48J.365.478-04. e Sr. J,an ClmIde AlainReligilllX, francb, CQSado, engenheiro. RNE V-328.318-

1, CPF n" 227.996.988/)4, ambos com mdsnço cOIMrciQl e". PiracicabalSP. no BairroCosta
Pinto. sIn~ eleitos COIftonw aIIIde reJl1li60di diretoria. 16 di jaMÍro d6 2002. arquivada na
Jucesp sob n° 17.340102-(}. em sess40 de24.01.2002. e. ainda, como FIADORES: 1)ALCINDO
JOSE BENEZ. agricultor, portador da cédula de idcnbdadc RG nO4.605.164 SSP/SP c do CPF n°
557.585.508-25, e sua mulher, com 8 qual é casado no regime da comunhão geral de bens. antes da
vigência da Lei 6.S1Sn7, JlARTH.4 GOMES BENEZ, do lar, portadora da cédula de identidade
RG nO6.338.536 SSP/SP e do CPF n° 137.056.748-03, brasileiros, domiciliados e residentes em
Araçatuba (SP1 na Rua Arm8ndo Sa1es de Oliveim, 37, 2) ALFEU BENEZ, ~
portador da çéduJa de i~dadc RO n° 7.545.293 SSP/SP e do CPF n° 013.142.898-53, e sua
mulher. com a qual é casado no rcaime da comunhão geral de bens, antes da vigência daLei
6.515/77, MARIA FERJ«REZI BENEZ, do lar, portadom da cédula de identidade RG nO

8.351.912 SSP/SP e do CPF n° 095.476.478-14, brasileiros, residentes e domiciliados em

Araçatuba (SP), na Avenida Cussy de Almeida, 1.129, 3) EUCL YDES BENES, agropecuarista,
portador da cédula de identidade RGn° 7.293.232 SSP/SP e do CPFIMF n° 128.152.798-15, e sua
mulher. com a qual é casado no regime da comunhão geral de bens~ antes da vigência da Lei
6.515/77, ÁUREA B.4RBO&.4 BENES, do lar. portadoJa da <:éduJa 1 'dadc RG n°
7.293.234 SSP/SP e do CPF nO 107.080.158-59. brasileiros, residentes e 'cili no distrito
de Bento de AbIcu, COJD8CÇ8de Valpera1so (SP), na Fazenda Nova 4) J010
FRANrT.'\rn rrr ,H\"~TlDA ,S()irrr"~ t')'![1;:',V - "';f:'-!P"':CIl:'dst~ cédula de
idc.ilt~Ja":.... :::.~~~.'" ~':.);SSl)-.sl"'.. J", i.;,.lJFfMF nO 026.363.958..49, e sua m com a qual é

casado no regime da. çomunhlo geral de bens, antes da vigência da'
. .5 Sn1tMARIA

REGINA ROCHA SOARES, do lar, portadora da cédula de identidade RG o 42.742 SSP/SP
e do CPFIMF nO 274.024.598-02, brasileiros. residentes e domícilitkb em (SP), naRm
Torres Homem, 1.166. 5) JOSÉ LUIZ GOTTARDI, agropecuarista, cédula de

(CONTINUANO VERSO)



IIA'1'RÍCVLA .0 317 - E'ÁGUA 076 DE 099

MATRíCULA
.rn )17

OFJCIAl DO REGISTRO DE IMÓVEIS EANUO
DE ÚU;,~,:: C DOfUMENT05 E CIVIL DE

;;;.:'-; ;L:,";J~CAS
(>'::'~s;,:80 Apolinar;o

.', ';".:) Dant"s Turassi
Subs'ltuta

. ., i! t) 3401-1367

(I'RANSPORTE DO ANVERSO) .
identidade RG nO 2.141.269 SSPISP e do CPF nO 013.200.338-49. e S\8 mulher, com 8 q18l é
C8I8do no fC!IIÍIIJeda comunbIo acnI de bens, antesda vigênciada Lei 6.51Sm, MARIA LUClÂ
ROCHA G01TARDl, do lar, RGISP-SSP n° 2.443.220, de 17.09.1970, CPF n° 013.200.338/49,

1nsileiros, residerâs e domiciliados em Araçatuba (SP), na Avenida Cussy de Almeid&, 1.119, 6)

RICtRDp C4J1A.RGO ROCllA, agropecuarista, port8dcr da cêduJa de identidade RG n°
4.682.001 SSP/SP c do CPF nO026.363.878-20, e suamulher, com 8 qual é casado no fC!IIÍIIJe da
comunbio univcnaJ de ~ na viPncia da Lei 6.S1Sm, confODDe~ públiQlde pacto
antmupcial registIIda sob nO3.892, no livro "3/~, pigina 335, do eatmo do Oficial de Registro
de Imóveis de AraçatubaISP, RlTA DE cÁSSIA ARANTES ROCIlÂ, do lar, portadora .-
cédula de identidade RG n° 13.597.195 SSPISP e do CPF n° 165.460.478--02, brasileiros,
xesi~ e <bnici1i~ em Amçatub8(SP), na Rua ~ 400, 3° andsr, 1) WALDIR

. JIICENTE, ~ puit8dorda ~18 de identidadeRG n° 3.404.166SSPISP,e sua
mulher. com a qual é CISIdo no R&ime da.comunIJio aaat de bens.antes daviafnciada Lei .
6.515n7, ANA MARIA CARDOSO JIlCENTE, do lar, portadorada cCduJa de identid8denO

5.768.374 SSPISP, insaitos no CPF sob o n° 013.271.218-49, bmsileiros, residentes e
domicílisdos em Amçatube (SP), Da Rua Tabaj8l8S, 450, 8) GARIBALDI ARANTE3,

~ pcIt8dor da e6du1a de identidadeRO n° 3.939.766 SSPISP, e sua mulher,coma
qual é casadono R8imeda comunIJiopra1 de bens, antes da via6Dcia da Lei 6.51Sm. JIARlA
STEU.4. .A&4NTE8, do lar, pod8dorada eédWa de idanbdade RG n° 5.639.595 SSP/SP, .

brasileiros, inscritos em comum no CPF sob nO 2n.236.988-53, residentes e domiciliBdos em
Araçetuba (SP). na Avenida Cuaay de Almei" 1.291, 9) RUBENS OJlETTO SILJIElRA
JIElLQ, mgenlwiro. portIIdor diz cldula . tdMtldadeRO/SP-SSP n° 4.170.972 , doCPF n"
412.321.788-53, Ctl3t1dono regbu da uparaç80 COIrIpktIJ, absobda de ~ anta da viglncia
da let 6.51Yl7. eot(omre acrituTlJ ~ de ptM:to~ "gistnMJII_ 07.02.1976, lOb

". 32,.lJvro "3". awrbado sob n" 01. pctgin4 13(! livro U3_IfNNna tnIMcrlç/Jo n- 4j.j91. no
Carl6rio do 13. Oftci4ltM RIgi8tro tÜlm1Mi8 tk 810 PtIIIloICtIpiIIIJ, com M6ni«t MfIrla M.ll6o
Silwira MelIo, IIIIprudrla. porltulora d4 CÜl14. idmtidt.uleRGISP-SSPn. 4.471.717e do
CPF ". 308.987.658-20. br4riMiros. thnú;jliados.". SIo PauloICapllDl. na AWllida JIlSClIino

Kzlbitscltek, 1.726, 6. andar. COtfiunto 61 , 63. ltaim Bibi, fi" ~ IUJ -. ,..
.bd8if4. à ~ ptR JOÃO G47TO, agropeClllllÚt4 portador da ~dula
de iMntid_ RG n"534.011, do CPF". 013.198.338-S3..ftil«jdo _A1'tIÇIIbIbaISP, tIOS10 de
dsumbro tk 2002. COI'{o""" certidllo de 6bito a:ptdida peloCart6riodoOjicial. 1àgiltro
Civil das P_ssoas Naturais tis A.,..YltJIba/SP, lav,ada no livro C-91, pdgllta 159, sob n" 31.828-

.. 10) GENOJZVA JIllNARI GA7TO, brtUil8ira. vitava de 1010 GtItto.. do lar. poTtlldora da
cUula tk idsntidad6 RGISP-SSP,," 2.012.918, CPF,," 013. 198. 338-5j, resüJmu e domiciliada

em ATllÇQtJIba. (SP). na Â.YfmidaCu.uy . A_da, j89, obripçlIes estas, mundas da escritura
pública de confissio e assunçIo de dividas com garantia hipotecária e fidejussória. do dia
30.04.1992, eome.'" DCIItareferida data CIS 1l.207.223.m.64 (mze bilh&!s duantos e sete
miIh&a duantos e vinte e trBs mil setecentose setentae sete cruzeiros e sessenta e quatro

. (CONTINUANA FICIIA~ 39)
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centavos). lavrada às fls. 05121,liwo 56. no Cartório do Tabcliio de Notas da comarca de
Valparaiso (SP), retifieada e I'IItificadapela escritura pública de 31.08.1995, BCa"dada nesta
referida data em RS 806.457,85 (oitocentos e seis mil reais e quatroçentos e cinqüenta e sete reis e
oitenta e cinco centavOSh 1mada às 115. 01103, no livro n° 60, no mesmo Tabelionato,pela
escriturapública de retificaçlo e IBtificaçlo celebrada em 22.07.1996, cxmessada nesta referida
data em RS 7.301.174,77 (sete milhões trezentos e um mil cento e setenta e quatro reais e setenta e
sete centavos), posição ao 15.07.1996, c pela csaitura pública de retificação c ratificação
celebrada em 21.10.1998, pelo valor de RS 8.503.000,00 (oito milhões e quinhentos e trN mil
reais), lavrada às ns. 167/195, no livro n° 65, no Cartório do Tabeliio de Notas da comarca de
Valparaíso(SP), correspondente . opemçiode n° 017.800.002 no sistema de infOlllUJÇÕeSdo
Banco do Brssil S.A, que teve como fiNlidade o enquadmmento da operaçio na Resoluçio
CMNIBACEN 2.411, de 2610211998, que rege o PJ"ISIaaMEspeçia1 de S8I1eamentode Atiws -
"PESA", prazo de 20 anos. vencimento em 01/1012019: c, ainda. OOlDOINTERVENIlNTIS -
GARANTE, uaim designsdos, JOÃO FRANCISCO DE ARRUDA SOARES, e sua espoI8
MARIA REGINA. ROCHA SOARES, já qualific:ados; ptmJ ftC/ll' CiNl6tlUldo f8e
CONJIENCIONARAJI.AS PARTES rllifiClll'. ratificar, na fonna das cliusuJas abaixo, a
escritura pUblicade contissIo e 8SSunçIode dividascom garantias hipotecária e fidejussória. do
dia 30.04.1992, confessada nesta referida data CIS 11.207.223.m.64 (ooze bilhões duzentos e
sete mi1hões duzentos c vinte c trêa mil setcccntos e setmta c:sete çruz,eirosc scucnta e quatro
centavos),lmada às fls. 05121,livro 56, no Cartório do Tabelilo de Notas da C'.omarca de
Valperaíso (SP), cetificeda o ratificada pela escritW'a pública de 31.08.1995, acordada nesta
referida data em RS 806.457,85 (oitocentos e seis mil reais e quabocea1tos e CÜ1qQentae sete reise
oitenta e cinco centavos), Iavmda às fls. 01103, no livro n° 060, no mesmo Tsbelionato, pela
esaitura públiaa de rctific:açloe ratificaçlo celebrada em22.01.1996, cmfrslada nesta referida
data em RS 7.301.174.77 (sete miJhé5es trezentos e um mil cento e setenta e quatro reais e setenta c
sete centavos), poaiçlo em 15.07.1996, e peja escrituIBpública de retificaçio e ratific:açio
celebrada em 27.10.1998, pelo valor de RS 8.503.000,00 (oito milhões e quinhentos e ttâ mil
reais), lavrada às fls. 167/195, no livro nO065, no Cartório do Tabelilo de Notas da Comarca de
Valparaiso (SP), corresponda1te à operaçIo de n° 017.800.002 no sistema de infOJ1D8ÇOesdo
Banco do Bmsil S.A. que teve como finalidade o enquadramento da operaçIo na Resoluçio
CMNIBACEN 2.471, de 26.02.1998, que rege o Programa EapcciaI de Saneamento de Ativos -
UP&~A",prazo de 20 anos, vencimento em 01110/2019, garantida por C'.ertificados do Tesouro
Nacional - CTN, confonne cláusula décima da escritura pública de ro-ratW do dia
27.10.1998, referida acima, penhor, que é reconstituido neste ato confonne ç terceira,
hipotecas e fianças, tendo sido a escritura pública de 30.04.1992, devidamente sob os
n~ R.4.120 e Av. 1/3.860, Av. 2/3.861, Av. 2/3.815, Av. 213.176, Av. 113.873, Y. .649 e Av.
2/3.775, livro 3 de Registro Auxiliar e Av. 4O/m.l30. Av. 07/m.232. Av. 06f .5.053, Av.
O6Im.S.049, Av. 06Im.S.051, Av. 19/m.311. Av. 17/m.l.79S, Av. 06/m.5.0SO, Av. 5.052, Av.
06Im.5.054, Av. 211m.327, todos em 2].08.]992, no Cartório do Oficialde

. de isde
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VaIpsnúso (SP). a escritura publica de rc-ratificaçlo do 31.08.1995. avab8da sob os n", Av. 11

4120~ Av.3/3649, Av. 313.775, Av. 313.776, Av. 4/3.873, Av. 413.861, Av. 413.875 e Av. 213.860,
noLiYro3 deRegislroAuxi1i8r, e Av. 211m317, Av. 201m 1.195, Av. 71m.50SO, Av. 9/m.50S2, Av.

. 7/m.50S4, Av. 241m.327, Av. 71m.5049, Av. 71m.5OS1, Av. 7/ m.SOS3, Av. 8/m.232 e Av. 421m
130, no ÜWO2 de Registro 0eraI, todos em 04.01.1996, no Cartório do Oficial de Registro de
Imóveisda Coman:a de Valpemíso (SP)~ a escritura publiça de re-ratificação de 22.07.1996,
avabada sob os no' Av. 4/3.649, Av. 4/3.175. Av. 4/3.776, Av. 5/3.815, Av. 513.861, Av. 5/3.875,
Av. 313.860 e Av. 2/4.120, no livro 3 de Registro Auxiliar, e Av. 231m.317. Av. 25/m.327, Av.
21/m.1195, Av. 8Im.5049, Av. 8Im.50S0, Av. S/m.5OSl, Av. ll/m.SOS2, Av. I/m.SOS3, Av.
8/m.5054, Av. 09/m.232 c Av. 43/m.130, no livro 2 de Registro Geral. todos em 11.04.1997, no
Cartório do Oficial de Resistro de Imóveis da Camarca de VaIpsnúso (SP); a esaitura pública de
re-ndificaçio de 27.10.1998, 8'nti,*" sob os n~ Av. 513.649, Av. 513.775, Av. 5/3.776, Av.
613.873. Av. 613.861. Av. 6I3.87S. Av. 413.860 c Av. 3/4.120. no liwo 3 de Registro Auxiliar. e Av. .

441m.J30.Av. 9Im.SOS3,Av. 10lm.23~ Av. 9/m.S049. Av.9Im.S051,Av. 9/m.S054, Av. 261m.327,
Av. 9/m.SOSO,Av. 14/m.S052, Av. 25/m.3]7 e Av. 221m.179S,no liYrO2 de Registro Geral, no

Cartório do Oficial de Registro de hnóvcis e Araos da Comarca de Valpmaíso (SP), todos em
27.11.]998. CLÁUSULAPRJMBIRA - REDuçÃO DE ENCARGOS.,HXCLUSIVAMBNTE
PARA PAGAMBNTO DAS PRESTAÇÕES ATEA DATA00 RESPECTIVO VENC1MHNTO -
A parçcla de enc8IJOI finmccims resultante da aplicaçãoda taxa efetiva de juros, }R"ristano
instnmento aditado, 8C1'ácalculada com obsmincia dos S9rintes criterios. excIumamente pem
pspmento des prestações até a datado respectivovencimento: a) .~1i~ 8,P&rtU"de 01 de
novembro de 2001, do saldo devedor total da divida &ditada pela Y8ri8çIodo Indice Geral de
Preços de Mercado-IGP-M, compreendida no perlodo mensal ÍDIedi8t8IDer1t anterior 80 mês de
aplicaçlo, n:spcitado o teto de 0,7S981Í a.m. (setecentosc cinqoenta c now milésimos por
cento 80 mês). O cálculodessa atua1izaçIo e o débitodos valeresdela resultantes saio cfetuados
no primeiro dia de cada mês, no vençimento e na liquid8çlo da dfvida. aI) C880iodiçe é divulpdo
pela FundaçIo Gctú1io V_ e, caso cxtúrto, será substituido pelo indcxador que vier a ser
definido p8IB a stualiaçlo dos Certificados do Tesouro Nacimal -CIN de que tI8ta a, ,
CLAUSULA DBCIMA da escritura p6blica de Retificaçlo e Ratiti<:açlo . Bsuitura pública de
confisslo de Dividas com Garantias Hipotdrias e Fidejussória, firmadas no Tabelionato deN<âs
da COJI8C8de Valperaíso (SP), livro 065, píginas 1961219; 82) os YB10J't8resultantes dessa
stua1imçIo do saldo devedor saio exigíveis. juntamente com a amorti2BÇão do principal.na
data do vencimento final da operaçIo e na data de eventual pepmento antecipadO,
proporcionalmente 80 wlor 8IIIOrtizado. Caso a liquidaçlo ocorraantes dediVidgado o referido
índice, será uti1iDdo o últimoíndice.existente p&racalcular a atualização do saldo devedor
(wriaçIo do IGP-M) incidente desde 8 última atualização até a data do papmento; b) sobreo saldo
devedor total da dívida, atualizado pela variação do índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M,
na fonDa preMsta na alínea ".8 desta Cláusula, incidido c.ncmgos financeiros denonünsdos JUROS

à taxa efetiva de 4.875 % a.a. (Qgdro inte~ oitocentos e setenta e cincO milésimos pontos

(CONTINUANAFICIJA~ 40)
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', '~Ião calculados por dias corridos pelo

CriWIJU~ JUiU:'wmpostos, debitados e exigidos anualmente no primeiro dia do mês de novembro.
no vencimento e na liquidaçio da divida.PARÁGRAFO PRIMBIRO - O limite de 0,759'11., a.m.

(setecentos e cinqüenta e nove milésimos por çento 80 mês) estabelecido pua a VIIIiaçIo do IGP-M
tem como exclusiva finalidade possibilitar O célculo dos enaugos financeiros psra pqgPmento
da prestação até o seu vencimento. não se aplitando, por conseqOâlcia. à atualização do valor,
principal das dívidasaditadu.PARAGRAFO SEGUNDO -As condiç&s estipuladasna alíneas
Ia"e "b.desta Cláusula nio saio aplicadas pera as parcelas de juros inadimplidas, Ia quais

ficarãosujeitasà substitui9iodoa oncqos do inadimplomento orjginalmente pactuedos pelos
encargos de moraestabelecidos no artigo5D da Medida Provisória n°2.196--3, de 2001, desde 8

data do vencimento da pan:e1a em atraso até a data de seu efetívQ psp:mento, confanne, ,
previsto na (,1AUSULA DE INADIMPLEMENTO DO INSTRUMENTO. CLAUSULA
SEGUNDA - INADIMPLEMBNTO - No caso de desamprimento de qualquer obrigaçlo legal ou
convencional, ou no caso de vencimento antecipedo da opençio, os valores em situaçio de
inadimplemento saio recalculados até a data de seu vencimento, com base na variaçlo integral
acumulada do IGP-M, bem oomo os encargos fin&nçeiros pactuados no instrumento &ditado,
correspondente à taxa et8tift de 9,875 % 8.a. (Nove inteiros, oitocentos e setenta e cinco
milésimos pontos percentuais ao ano b passando a incidir, a partir do vencimalto, sobre os valms
assim AtuA1i7Jldns, os CJlaap finançciros abaixo, calçuJados pró-rata die, em consonância com o

arti&o 5.0 da Medida Provis«ia n° 2.196-3, de 24/08/2001: 1- encarzos calculados oom base 118

Taxa Média Ajustada dos FWsncÍ8mentas Djirios apurados no Sistema Especial de Liquide9ão e
Custódia - TMS, calcu.lados, debitados e exiaidos nos papmentos perçiais e na liquidaçlo do
saldo devedorinadimplido;n - juros moratórias à taxa efetiva de l,OOOAa.a. (um por cento 80
ano), incidentes sobre os saldos devedores Ab!81izadosna f0JDJ8do item "1", ca1cu1~ debitados

e exigidos nos pagamentos das parcelas e na liquidaçlo do saldo' devedor inadimplido.
PARAGRAFO ÚNICO - No QISOde BtrBsono P91Dento de percol. por período superior 8 180
(cento e oitenta) dias, toda a divida será considerada Ver1CidaanteeipedAmP.r1te e saio &dotadas as
medidas aplicáveis para cobrança de créditos da UNIÃO. CLÁUSULA rnRcmRA - Permanece

em vigor, ficando prOll"Opdos os penhores anterionnente constituidos em favor do CREDOR, para
a garantia do pagamento da dívida objeto do instrumento repsctuado. a seguir rcdescritos com suas
caractcristic;:as atuais. a saber; 01) SETOR DE RECEPÇAO PREPARO: 02 Ba1811Ç83rodoviírias,
fabriaurte Toledo/Chialvo. modelcYtipo 815 1M, série 3337 e 4972, ÇOJD cap8Cidede de 60.000 k&.

com platafoona de 18 m de <:ompIimentoe 3 m de Jargwa, ano de fabricaçio e 1980; 01
Sondapara IIDOátu.pInda cana, fabricante Codisti1, modeloltipo móvel em c' lriJhos, com
cabine de fibra, ano de fabricaçIo 1984; 04 Tombldores laterais. fabriamte

.
modelo/tipo

hilo fixo, com capacidadepara 22 toneladas,ano de fabricaçlo 1980,acionados motor elétrico
de 75 ~ 01 Mesa de alimentaçio. fabricante Zanini, modelo/tipo ine' IS graus. com
çapac.idade pera 16 toneladas,dimensio de 7.158 mm de comprimento. 9.110 de largura e
1.742 mm de altura, ano de fabricação 1979, confeccionsda em chapas de , com 14

(CONTINUANO VfiRSO)
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~ de 158 m de compIimcnto. com acionamento por motor elétrico de 60 cy; 01 Más de
a1imenteçio, febicante Zsnini, mode101tipo inclinsçIo de 4S gnws, com capecid8de para 25
toneladas, cam ctimensIo de 8.912 mm de comprimento. 10.275 mm de largura e 6.236 mm de
altura. ano de fabric:açlo 1979, confeccionada em chapas de aço C8tbono, com 10 CV1leutesde 205
m de compimcnto, lCionamento pcI' mot(r el4trico de 60 CV; 01 Mea de ~ f8bric:&nte
Zanini. modeloltipo inclin8çlo de 13~ com capecidsde pena 22 toneladas, dimIIIsio de 9.300
mm de compimcnto, 10.120 mm de 1qura e 3.440 mm de altura. ano de fabricaçio 1982,
confeccionada emchapas de aço carbono, com 16corrente de 333mde comprimento, acionamento
duplo de 2S C'I cada; 0-1 Mesa de alimontaçIo, fabricante Zanini, modeloltipo inc1ineção de 45

f1IUS, com capecidade pD 22 toneladas, com dimensio de 8.570 mm de çomprimento, 10.120 DID

de laqJLn e 5.960mmde 8ltum. &nOde fabricaçio 1982, confeccioneda em ch8pes de 8ÇOaarbooo,
com 10 cmentes de 205 m. de comprimento, acionamento por mokI' el6trico de 60 GY,VIriador
Varimot VAF-4~ 01 Mesa de atimentaçIo. fabricante Zanini. modeb'tipo incliJllÇiio de 45 amus.
com capecidade de 16 tonelada. com 10.000 mm de oompÚDvíltO, 7.000 mm de I e 6.000
mm de aluo. ano de fabriC8Çlo 1995,confeccionado em chap&s de IÇO carbono, com 12 \N1lemes
de 288 m. de e<mprimento, 8CÍODImentopor motor elétrico de 60 CV;01 CuIh-aash (Fme1~
fabricante Z8nini, mocIeloltipo tnmsportador de tA1i~ pem sepemr a palha, com dimensIo de

.

13.349 mm de comprimento, 810 mm de Iqura e 4.240 mm de altura. ano de fabric;açlo 1979,
confeooion&do ali chapas de IÇO carbono, çomposto por 5 telas de abertura 0,75 DDIIc dimensão
1.000 DDD de comprimento e 970 mm de largura. em chapas de 890 inox, ecionamento por motor
elétricode 10 CV; 01 Cush-cush (MB), fabcicante Zenini, modeloltipo tran8port8dor de ta1ia
pera 5eJ*If a palha,comdimensIo de 13.096mmde COIDpldentoe 4.6S6 mmde aItum, IDO de
fa1xicaçIo 1982, confeccionsdo em cbap8s de IÇO C8lbcno, composto par S te1ss de abertura 1,20
JDID e dimenslSes 998 mm, de cmIprimento e 995 mm de Jsqpn. em chapas de aço inox,
açionamento por motor elétrico de 10 CV; 01 Desfibnldor (Farrel). fabricante Zanini. modclo1tipo

. COP-5, dimensIo 69 martelos de 890 carbmo e 430 mm de CQJDpI'imento,&nOde fa1KiC8Çlo 1982,
acionamcnto por turbina 8 Y8p01'Zanini-Atlas, 1220çy rotaçIo de 6.000 lpID, QOI1Iredutor Z8Iini,

com bomba de ensrODSFDFlIZINIJ'ode 2 cv; 01 me1roúnl (FerreI), fabriamte ~ com
dimensIo 1.22Oxl.S10x1.T1O mm, ano de fabriC8Çlo1982, utili7J8dnpII8 remover metais da Jinba
de ama para JD08FII1;01 Rolo nivelador (Fartei). fabricante Zanini. modeloltipo tambor, diimetro
de 1.160JDID,ano de fabri~ 1982, confeççionado em IÇO~. açjonado por motor elétrico
de 30 CV;01 .Rolo nivelador espsJhador (FIIIRl), fabricante ~ modeloltipo ~ diimetro de
1.580 mm ano de fabriceçlo 1982, contendo 24 ticu de 890 carbono de 670 mm de comprimento,
acionsmento pcI' motor elétrico de 30 CV;01 pjc:edor(Fmel), fabricae Zanini, modeJoItipo facas
fixas, ano de fabricsçlo 1979, c:ontendo34 facas de IÇOcarbcmo, com comprimento de 320 mm,
acionado p« turbinaa wpor Zanini-Atlas, 612 cv, 6.730 lpID, redutor Zanini e bomba de
enpnapm F8Z8n8ro para lubrificaçlo 2 CV;01 Picador (MB). fabricante Zanini. modeloltipo
facas fixas, 1110de fatriceçlo 1979, contendo 76 f8C8Ide 190 carbono. com comprimento de 195
mm, acionado por turbúJa a 9IpOCZanini-AtIas, 612 ev, 6.730 rpm, ANIutorZinini em bomba de

(CONTINUANAFICIIA N- 41)
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome CNPJ

Logradouro Cadastro na CETESB

Número Complemento Bairro CEP Município

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Atividade Principal

Descrição

Bacia Hidrográfica UGRHI

Corpo Receptor Classe

Área ( metro quadrado) 

Terreno Construída Atividade ao Ar Livre Novos Equipamentos Lavra(ha)

Horário de Funcionamento (h)
Início

às
Término

Número de Funcionários 
Administração Produção Data Número

A CETESB-Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, regulamentada pelo Decreto nº 8468, de
8 de setembro de 1976, e suas alterações, concede a presente licença, nas condições e termos nela
constantes;
A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e
não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela
legislação federal, estadual ou municipal;
A presente Licença de Operação refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos
relacionados em folha anexa;
Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos e operados adequadamente,
de modo a conservar sua eficiência;
No caso de existência de equipamentos ou dispositivos de queima de combustível, a densidade da
fumaça emitida pelos mesmos deverá estar de acordo com o disposto no artigo 31 do Regulamento da
Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 8 de setembro de
1976, e suas alterações;
Alterações nas atuais atividades, processos ou equipamentos deverão ser precedidas de Licença
Prévia e Licença de Instalação, nos termos dos artigos 58 e 58-A do Regulamento acima mencionado;
Caso venham a existir reclamações da população vizinha em relação a problemas de poluição
ambiental causados pela firma, esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de
urgência;
A renovação da licença de operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias,
contados da data da expiração de seu prazo de validade.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Tipos de Exigências Técnicas Local:

ENTIDADE

Esta licença de número 13001109 foi certificada por assinatura digital, processo
eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por
chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da
CETESB, na Internet, no endereço: www.cetesb.sp.gov.br/licenca

USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL - UNIVALEM 08.070.508/0067-02

RODOVIA DR. PLÁCIDO ROCHA 710-2-0

0    KM. 39,6 SAPÉ 16880-000 VALPARAÍSO

Álcool etílico de cana-de-açúcar, hidratado, fabricação de

32 - AGUAPEÍ 20 - AGUAPEÍ

CÓRREGO SAPÉ 2

232.000,00 35.810,44 13.956,21

00:01 23:59 95 610

Licença de Instalação

13002967 Ar, Água, Solo,
Outros 

ARAÇATUBA
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EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

01.    Manter o atendimento aos dispositivos da Lei Estadual nº. 11.241/02, regulamentada pelo Decreto
         Estadual nº. 47.700/03, no que se refere à eliminação da queima de palha de cana-de-açúcar.
         
02.    Alterar, operar e manter adequadamente sistemas de ventilação local exaustoras (SVLE) e equipamentos
         de controle de poluição (ECP) do ar, baseado na melhor tecnologia prática disponível para a atividade de
         queima de bagaço de cana-de-açúcar em caldeiras.
         
03.    Apresentar, em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão desta Licença, Plano de Amostragem
         das emissões atmosféricas, geradas em decorrência da queima de bagaço de cana-de-açúcar em caldeiras,
         conforme Termo de Referência disponibilizado pela CETESB. Os respectivos Laudos Técnicos, de cada amostragem,
         deverão ser entregues nesta Agência Ambiental.
         
04.    Apresentar plano de monitoramento de águas superficiais, dos mananciais localizados na área industrial
         e nas áreas de aplicação de vinhaça na lavoura, contemplando, no mínimo, a realização de duas amostragens,
         sendo uma na entre-safra e a outra no período da safra.  As amostragens deverão ser realizadas
         preferencialmente nos meses de março e outubro.
         
05.    Os efluentes líquidos gerados somente podem ser lançados, direta ou indiretamente, nas coleções de
         água, desde que obedeçam às condições estabelecidas no Regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo Decreto
         Estadual 8.468/76 e na Resolução CONAMA nº 357/05.
         
06.    As águas pluviais contamináveis e as águas de refrigeração contaminadas deverão ser coletadas
         separadamente e tratadas.  Fica proibido o lançamento de águas pluviais e águas de refrigeração não
         contaminadas nos sistemas de tratamento de efluentes industriais e domésticos.  As diversas redes de drenagem
         de águas da entidade deverão ser segregadas e tratadas conforme suas características específicas.
         
07.    Apresentar no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da emissão desta Licença, um
         Plano de Redução ou Eliminação do Consumo de Água para Lavagem de Cana, implementando sua recirculação,
         acompanhado de cronograma.
         
08.    Apresentar no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da emissão desta Licença, um
         Plano para Segregação e Tratamento das Águas Servidas, visando à remoção de óleos e graxas, geradas em
         decorrência da lavagem de pisos e equipamentos, refrigeração de mancais, lavadores de veículos e máquinas,
         setores de oficina e manutenção, acompanhado de cronograma.
         
09.    Os esgotos sanitários, gerados na usina, deverão ser segregados dos demais efluentes e encaminhados
         para tratamento e disposição final adequados, durante o prazo de vigência desta Licença.  Caso a disposição
         final se der em curso de água, o lançamento não deverá alterar o padrão de qualidade estabelecido no
         regulamento da Lei Estadual nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8.468/76, e suas alterações, e na Resolução
         CONAMA nº 357/05.
         
10.    Instalar, em até 180 (cento e oitenta) dias e manter em condições adequadas de operação, medidores
         registradores/totalizadores automáticos de vazão na(s) captação(ões) de água, na(s) entrada(s) e saída(s)
         do(s) sistema(s) de tratamento de águas residuárias e no ponto de lançamento de efluentes líquidos tratados.
         
11.    Para efeito de controle da vinhaça gerada , deverão ser instalados, até o início da próxima safra,
         medidores/registradores automáticos de vazão nas saídas do complexo industrial, antes do transporte e ou dos
         tanques pulmão de vinhaça.
         
12.    Apresentar no prazo de 180 dias, plano de gerenciamento de coleta e destinação das embalagens de
         agrotóxicos, contemplando a tríplice lavagem e encaminhamento às centrais de recebimento.
         
13.    A disposição da vinhaça deverá atender a Norma Técnica CETESB P. 4.231.  Os prazos e os procedimentos
         para a impermeabilização de tanques e canais para a distribuição da vinhaça, já instalados, deverão atender
         ao cronograma estabelecido na Portaria CTSA-1, publicada em 29.11.2005.
         
14.    Apresentar, em até 180 dias, Plano de Gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no processamento
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         industrial, nas áreas de utilidades, apoio e administração, conforme Termo de Referência disponibilizado pela
         CETESB.  Este Plano deverá adotar a nova classificação dos resíduos industriais de acordo com a NBR 10004 de
         31.05.2004, bem como contemplar a disposição dos resíduos exclusivamente em sistemas de armazenamento,
         reprocessamento e/ou de destinação de resíduos autorizados pela CETESB.
         
15.    Os resíduos classe II A - não inertes e II B - inertes gerados pelo empreendimentos deverão ser
         adequadamente armazenados, conforme a norma NBR 11174 - armazenamento de resíduos classe II A - não inertes e
         II B - inertes, e dispostos em sistema de destinação aprovados pela CETESB.
         
16.    Os sistemas de armazenamento e as instalações dos tanques utilizados para armazenamento de produtos
         químicos e combustíveis deverão até o final de validade da presente licença, atenderem integralmente à Norma
         NBR-7505-1 da ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas, atentando quanto ao provimento de bacias de
         contenção, com capacidades e condições técnicas adequadas para receberem e guardarem eventuais derrames, de
         modo a evitar riscos de poluição do solo e das águas.
         
17.    Apresentar, no prazo de vigência desta Licença, as outorgas emitidas pelo Departamento de Águas e
         Energia Elétrica – DAEE relativas à captações de águas superficiais e subterrâneas.
         
18.    Conforme estabelecido no Artigo 8º da Resolução SMA - 88, de 19.12.2008, deverá ser apresentado,
         durante o prazo de vigência desta Licença, um Plano de Adequação às condicionantes para as respectivas áreas
         enquadradas em seus artigos 2º, 3º ou 4º.
         

OBSERVAÇÕES

01.    A presente licença é válida para a moagem anual de 2.636.375 t de cana de açúcar, para produção de
         açúcar e álcool, utilizando os seguintes equipamentos:
         Unidade: Prdução de açucar, álcool e energia eletrica
         - Caldeira (Qtde: 2)  (65,00 t/h)
         - Caldeira (Qtde: 1)  (105,00 t/h)
         - Balança (Qtde: 1)  (80,00 t)
         - Dornas de fermentação (Qtde: 1)  (800,00 m3)
         - Tanque de ácido sulfúrico (Qtde: 1)  (50,00 m3)
         - Tanque de hexano (Qtde: 1)  (10,00 m3)
         - Destilaria aparelho (Qtde: 1)  (120,00 m3)
         - Destilaria aparelho (Qtde: 1)  (120,00 m3)
         - Destilaria aparelho (Qtde: 1)  (320,00 m3)
         - Tanque xarope (Qtde: 1)  (600,00 m3)
         - Tanque de álcool (Qtde: 7)  (5.000,00 m3)
         - Tanque de álcool (Qtde: 1)  (10.000,00 m3)
         - Tanque de antiespumante (Qtde: 1)  (15,00 m3)
         - Desaerador (Qtde: 1)  (125,00 m3)
         - Lavador de gases (Qtde: 2)  (150,00 m3/h)
         - Pré evaporador (Qtde: 1)  (250,00 m3/h)
         - Pré evaporador (Qtde: 1)  (270,00 m3/h)
         - Decantador (Qtde: 1)  (500,00 m3)
         - Decantador (Qtde: 1)  (450,00 m3)
         - Filtros rotativos (Qtde: 3)  (17,00 m3/h)
         - Coluna de recuperação de CO2 (Qtde: 1)  (3,00 m3/h)
         - Sonda Horizontal (Qtde: 1)  (30,00 un/h)
         - Terno de moenda (Qtde: 1)  (5.800,00 t/d)
         - Terno de moenda (Qtde: 1)  (7.000,00 t/d)
         - Turbo-gerador (Qtde: 1)  (8,00 MW)
         - Turbo-gerador (Qtde: 1)  (4,00 MW)
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome

Logradouro Cadastro na CETESB

Número Complemento Bairro CEP Município

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Atividade Principal

Descrição

Bacia Hidrográfica UGRHI

Corpo Receptor Classe

Área ( metro quadrado) 

Terreno Construída Atividade ao Ar Livre Novos Equipamentos Lavra(ha)

Horário de Funcionamento (h)
Início

às
Término

Número de Funcionários 
Administração Produção

A CETESB–Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Lei Estadual nº 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais
normas pertinentes, emite a presente Licença, nas condições e termos nela constantes;
 
A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e
não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela
legislação federal, estadual ou municipal;
 
As Exigências Técnicas, relação de equipamentos, capacidade produtiva e outras observações, partes
integrantes desta licença, estão relacionadas em folha anexa;
 
A firma não poderá iniciar a operação deste empreendimento, sem que a respectiva Licença de
Operação seja concedida pela CETESB, sob pena de aplicação de penalidades previstas na legislação;
 
Conforme disposto no Artigo 70 do Regulamento da Lei Estadual 997, de 31 de maio de 1976, aprovado
pelo Decreto Estadual nº 8468, de 8 de setembro de 1976 e suas alterações, a presente licença tem
prazo de validade de 2 (dois) anos, período no qual o empreendimento deverá solicitar a respectiva
Licença de Instalação, sob pena de caducidade da Licença Prévia emitida.
 

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Tipos de Exigências Técnicas Local:

ENTIDADE

Esta licença de número 13000988 foi certificada por assinatura digital, processo
eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por
chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da
CETESB, na Internet, no endereço: www.cetesb.sp.gov.br/licenca

BARRA BIOENERGIA S/A.

RODOVIA DR. PLÁCIDO ROCHA (SP-541) 710-43-9

0    KM. 39,6 SAPÉ 16880-000 VALPARAÍSO

Energia elétrica em usina termoelétrica, geração de

32 - AGUAPEÍ 19 - BAIXO TIETÊ

25.000,00 191,40 7.340,70

00:00 23:59 1 1

13005766 Ar 

ARAÇATUBA
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Processo N°

N° 

LICENÇA PRÉVIA
Versão: 01

Data: 13/02/2011

13/00053/09

13000988

Ampliação

ENTIDADE

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

01.    Quando da solicitação da Licença de Instalação da ampliação a empresa deverá prever medidas eficientes
         para controle de material particulado.
         

OBSERVAÇÕES

01.    A  presente Licença Prévia aprova a localização e concepção do empreendimento, atestando a sua
         viabilidade ambiental, mas não autoriza a sua implantação.
         
02.    Previamente à implantação da ampliação do empreendimento, deverá ser obtida a Licença de Instalação,
         sob pena de aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor.
         
03.    A  presente Licença Prévia não significa reconhecimento por parte da CETESB de qualquer direito de
         propriedade.
         
04.    Deverá ser definido uma única área, separada da Cosan S/A Usina de Açúcar e Álcool, que englobe áreas
         do terreno, construídas, de atividade ao ar livre e de equipamentos, para a indústria de Bioenergia em
         questão, visto tratar-se de duas empresas situadas numa mesma área.
         
05.    A presente Licença é válida para a ampliação da geração de energia -  termoelétrica -  com uma área
         construída de 191,40 m² destinada a ponte rolante, estação redutora de vapor, aquecedores de caldo  e
         evaporadores e área de atividade ao ar livre de 7.340,70 m² destinada a instalação de torre de resfriamento,
         tanques de condensados (escape e vegetal), tanque de água tratada, sistema de tratamento de água
         (desmineralização), sistema de fuligem de caldeira, tanque de armazenagem de água desmineralizada,
         regenerador de caldo da vinhaça, pré evaporadores, esteiras transportadoras de bagaço, visando melhorias do
         processo produtivo, sem alteração na matéria prima nem do produto.
         
06.    O TCIRC - Termo de Compromisso de Instituição de Recomposição ou de Compensação de Reserva Legal nº
         39902/2010, é parte integrante desta Licença, e deverá ser cumprido até a data de 10/05/2012.
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Versão: 01

Data: 17/12/2008

13/00016/08

13001639

de Novo Estabelecimento

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome

Logradouro Cadastro na CETESB

Número Complemento Bairro CEP Município

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Atividade Principal

Descrição

Bacia Hidrográfica UGRHI

Corpo Receptor Classe

Área ( metro quadrado) 

Terreno Construída Atividade ao Ar Livre Novos Equipamentos Lavra(ha)

Horário de Funcionamento (h)
Início

às
Término

Número de Funcionários 
Administração Produção Data Número

A CETESB-Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, regulamentada pelo Decreto nº 8468, de
8 de setembro de 1976, e suas alterações, concede a presente licença, nas condições e termos nela
constantes;
A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e
não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela
legislação federal, estadual ou municipal;
As Exigências Técnicas, relação de equipamentos, capacidade produtiva e outras observações, partes
integrantes desta licença, estão relacionadas em folha anexa;
Deverá ser requerida Licença de Operação, antes da data prevista para o início das operações, a
qual não será concedida caso não tenham sido atendidas as Exigências Técnicas integrantes desta
Licença;
A firma não poderá iniciar a operação deste empreendimento, sem que a respectiva Licença de
Operação seja concedida pela CETESB, sob pena de aplicação de penalidades previstas na legislação;
A presente licença está sujeita a caducidade, nos termos do artigo 70 do Regulamento da Lei
Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 8 de setembro de 1976, e
suas alterações.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Tipos de Exigências Técnicas Local:

ENTIDADE

Esta licença de número 13001639 foi certificada por assinatura digital, processo
eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por
chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da
CETESB, na Internet, no endereço: www.cetesb.sp.gov.br/licenca

BARRA BIOENERGIA S. A. - FILIAL UTE UNIVALEM

RODOVIA DR. PLÁCIDO ROCHA 710-43-9

KM-39,6 SAPÉ 16880-000 VALPARAÍSO

GERAÇÃO EM TERMOELÉTRICA DE ENERGIA ELÉTRICA POR CO-GERAÇÃO

32 - AGUAPEÍ 19 - BAIXO TIETÊ

242.000,00 930,00 6.151,00

00:00 23:59 1 1

Licença Prévia

24/04/2008 13000866

13005505 Ar, Água, Solo 
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Versão: 01

Data: 17/12/2008

13/00016/08

13001639

de Novo Estabelecimento

ENTIDADE

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

01.    Instalar, operar e manter adequadamente sistema de ventilação local exaustora e equipamento de
         controle de poluentes, baseado na melhor tecnologia prática disponível, para a operação de queima de bagaço
         de cana realizada em 02 (duas) caldeiras, sendo que o efluente gasoso final deverá atender ao disposto no
         Regulamento da Lei nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8468/76, e suas alterações.
         Para tanto deverá ser apresentado para análise e aprovação da CETESB o detalhamento do Plano de Monitoramento
         das emissões atmosféricas.  Este Plano deverá indicar o procedimento adotado e os parâmetros a serem
         analisados, com destaque para avaliação de material particulado, CO e NOx. Os parâmetros deverão ser
         analisados a cada ano durante a safra e os resultados entregues nesta Agência Ambiental.
         
02.    Os resíduos sólidos classe I - perigosos (baterias, óleos e equipamentos contendo óleos, a saber:
         transformadores, para-raios), deverão ser adequadamente armazenados, conforme a norma NBR 12235 -
         armazenamento de resíduos solídos perigosos, da ABNT,e destinados exclusivamente a sistemas de tratamento ou
         disposição aprovados pela Cetesb.
         
03.    Os resíduos classe II A - não inertes e II B - inertes gerados pelo empreendimentos deverão ser
         adequadamente armazenados, conforme a norma NBR 11174 - armazenamento de resíduos classe II A - não inertes e
         II B - inertes, e dispostos em sistema de destinação aprovados pela Cetesb.
         
04.    As águas de resfriamento e lavadores de gases das caldeiras, deverão ser tratadas, recirculadas e
         mantidas em circuito fechado.
         

OBSERVAÇÕES

01.    A presente licença é válida para a produção de energia elétrica (co-geração) e sua interligação à rede
         de distribuição pública, para uma capacidade de 75 MW para consumo próprio e distribuição, utilizando os
         seguintes equipamentos:
         Unidade: Unidade 1
         - Caldeira (Qtde: 2)  (105,00 cv) (200,00 t/h)
         - Torre de resfriamento (Qtde: 1)  (70,00 cv) (7.500,00 m3/h)
         - Turbo Gerador (Qtde: 1)  (35,00 MW)
         - Turbo Gerador (Qtde: 1)  (40,00 MW)
         - Sub-estação elevatória (Qtde: 1)  (60,00 MW) (138,00 kV)
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Cosan S.A. Açúcar e Álcool - Filial  Univalem

CNPJ: 08.070.508/0067-02   I.E.: 710.066.960.114


















 




























































































































































01

02

12

11

15
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18

17
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21

16

09

32

30

33

24

Filtro de xarope (Technopulp)

139,56 m²

02

Cozedor contínuo de 1.500m³ para massa - B 128,12 m²

01

Filtro Belt-Press para 8.500TCD 100,95  m²

01

01

01

Decantador rápido de 1.000 m³ p/ linha da fábrica 107,43  m²

Cristalizador de 1.000 HL para massa - B 

26

28

31

34

35

29

25

40,84 m²

08

23

01

10,88 m²Tanque de cal - cap. 25 m³

14

19



04

03

22

27

13

07

06

05

7.821,23 m²TOTAL - 8.072,23 m²

18

01

17

01

Escritório provisório (Empreiteira Passaúra) 

16

01

Secador de açúcar para 35.000 sacos/dia.

15

01

14

01

Centrífuga VK - 14 36 t/h - Massa - B

13

03

12

11

01

Almoxarifado provisório (Empreiteira Passaúra)

10

02

Cozedor batelada de 800 HL para massa - A 45,00  m²

03

Sementeira p/ massa - B cap. 800 HL.

954,31  m²

08

04

01

Escritório de Apoio (Promon)

02

01

05 01

Almoxarifado Provisório

184,35 m ²

01

01

Restaurante Provisório

07 01

Restaurante Futuro

09

01

Sanitário provisório (Empreiteira Passaúra)

Torre resfriamento p/ fermentação e condensadores cap. 1.268,67m³

DENOMINAÇÃOPOS. Qtde. ANE / EE AC AAAL

900,00 m²

01

Escritório de Engenharia (Projetos)

06

01 178,06 m²

39,69 m²

30,00  m²

477,24 m²

627,50 m²

355,65 m²

Ferramentaria provisória (Empreiteira Passaúra)

01

01

01

22

01

23

24

25

26

27

156,87 m²

Centrífuga VK - 1500 - massa - A 36,70 m²

240,00  m²Canteiro de obras para empreiteira (HPB-Simisa)

735,00  m²Canteiro de obras para empreiteira (Ativa)

847,00  m²Almoxarifado provisório para empreiteira (Promon)

Sanitários  90,00 m²

888,00  m²Canteiro de obras/ almoxarifado p/ subestação 138 kv

3.680,00  m²Canteiro de obras/ almoxarifado p/ empreiteira de construção civil

2.770,00  m²Almoxarifado provisório para empreiteira (HPB-Simisa)

Torre de resfriamento p/ Fábrica de açúcar  cap. 1.400m³/h.02

01

865,04 m²

Elevadores de açúcar e esteirasp/ o novo secador de açúcar02 16,02  m²

01

253,22  m²COI -Central de Operações Industriais

03 01 27,46  m²Sala da Gerência Industrial

31

01

126,47  m²Complementação do Sistema de Palha (1 Picador e 1 Peneira)

19

20

21

28

29 01

30

146,18 m²

228,42 m²

49,88 m²

02 53,92  m²Terno 37" x 66" para Moenda - ZF (10.000 TCD)

02 Tanques de mistura de caldos (170 m³) 96,47  m²
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34

35

REV.
FOLHADESENHO NESCALAFORMATO

APROVAÇÃO

EXECUÇÃO

PRELIMINAR

REFERÊNCIA
ORÇAMENTO

PROJETO

ÁREA:

SETOR:

DISCIPLINA:

CONJUNTO:

DESCRIÇÃO:

APROVADOPROJETADO VERIFICADODESENHADO

RESPONSÁVEL____/___/______

Unidade Univalem

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
INDUSTRIAL        -         ÁREA DO TERRENO: 217.000m²

MEIO AMBIENTE

ÁREAS OBJETO DE LICENCIAMENTO P/ AMPLIAÇÃO
LAYOUT GERAL

008-AX-20-MA-002.01DT 0
1/1

A0 1:1000 -

- - -

- DATA DATA

MAURÍLIO

28/02/201128 02 2011















































































36

171,46  m²CCM. Torre de resfriamento da Fábrica de açúcar.0136

37

95,77  m²CCM. Torre de resfriamento da Fermentação e Condensadores.0137
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  Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem 

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 1 

Anexo 7.3-1 – Lista de espécies de flora 

Tabela 1 - Lista de espécies vegetais registradas no levantamento florístico realizado na AID, e em base de dados secundários para os municípios 

integrantes da AID da unidade Univalem. 

Família Nome científico Nome popular Origem 
Forma 
de Vida 

Classe 
sucessional 

Ocorrência Fragmentos 
Dado 

Secundário 

Acanthaceae Hygrophila costata Nees           
 

X 

Acanthaceae Ruellia brevifolia (Pohl) C. Ezcurra     Ab.     
 

X 

Acanthaceae Ruellia puri (Nees) Mart. ex B.D. Jacks.           
 

X 

Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims 
maria-sem-
vergonha 

  Hb.     
 

X 

Amaranthaceae Alternanthera pungens Kunth carrapichinho   Hb.     
 

X 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. guaritá Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão * aroeira-branca Nt. Ar. Pn.   
 

X 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. tapiriri Nt. Ar. Pn. A. 6 / 8   

Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
pimenta-de-
macaco 

Nt. Ar. Pn. A. 2 / 3   

Apocynaceae Asclepias curassavica L. oficial-de-sala   Hb.     
 

X 

Apocynaceae Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.  peroba-poca Nt. Ar. Sc. C. 3 / 5 / 6 X 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.  peroba-rosa Nt. Ar. Cl. C. 1 / 2 / 6 X 

Apocynaceae Forsteronia pubescens A. DC.           
 

X 

Apocynaceae Oxypetalum banksii Schult.           
 

X 

Apocynaceae Peschiera fuchsiaefolia (A. DC.) Miers  leiteiro Nt. Ar. Pn. A. 3 / 4 / 6 X 
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Apocynaceae Prestonia coalita (Vell.) Woodson           
 

X 

Apocynaceae Prestonia tomentosa R. Br.           
 

X 

Aquifoliaceae Ilex theizans Mart. ex Reissek  congonha Nt. Ar.     
 

X 

Araliaceae 
Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & 
Planch. 

maria-mole Nt. Ar. Pn.   
 

X 

Araliaceae Dendropanax sp.           
 

X 

Araliaceae 
Didymopanax vinosus (Cham. & Schltdl.) 
Marchal 

          
 

X 

Arecaceae 
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex 
Mart. 

macaúba Nt. Et. Pn. A. 1 / 5   

Arecaceae Syagrus oleracea (Mart.) Becc. guariroba Nt. Et. Sc. C. 3 / 5 / X 

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman  

jerivá Nt. Et. Sc. A. 
1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 

7 / 8 
  

Aristolochiaceae Aristolochia esperanzae Kuntze           
 

X 

Asteraceae Baccharis uncinella DC.           
 

X 

Asteraceae 
Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. 
Rob. 

          
 

X 

Asteraceae Dasyphyllum flagellare (Casar.) Cabrera           
 

X 

Asteraceae Eclipta alba (L.) Hassk. agrião-do-brejo   Hb.     
 

X 

Asteraceae Elephantopus mollis Kunth erva-grossa   Hb.   A. 8 X 

Asteraceae Eupatorium odoratum L.           
 

X 

Asteraceae Leontopodium alpinum Cass.           
 

X 

Asteraceae Pacourina edulis Aubl.           
 

X 

Asteraceae Pterocaulon balansae Chodat           
 

X 

Asteraceae Vernonia brasiliensis (Spreng.) Less.           
 

X 



  Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem 

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 3 

Família Nome científico Nome popular Origem 
Forma 
de Vida 

Classe 
sucessional 

Ocorrência Fragmentos 
Dado 

Secundário 

Asteraceae Vernonia scorpioides (Lam.) Pers.  enxuga Nt. Ab.     
 

X 

Begoniaceae Begonia fischeri Schrank           
 

X 

Bignoniaceae Adenocalymma bracteatum (Cham.) DC.           
 

X 

Bignoniaceae 
Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. 
Verl. 

          
 

X 

Bignoniaceae Arrabidaea florida A. DC.  cipó-neve   Hb.   C. 3 / 4 / 5 / 7 X 

Bignoniaceae Arrabidaea leucopogon (Cham.) Sandwith           
 

X 

Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia Mart. caroba Nt. Ar. Pn. C. 1 / 3 / 4 / 5 / 6   

Bignoniaceae Memora peregrina (Miers) Sandwith  cipó-arame Nt. Tr.     
 

X 

Bignoniaceae Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers cipó-de-são-joão   Tr.   A. 1 / 3 / 4 / 5 / 6 X 

Bignoniaceae 
Tabebuia cf. avellanedae Lorentz ex 
Griseb. 

ipê-roxo Nt. Ar. Cl. O. 1 / 2 X 

Bignoniaceae Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.  ipê-amarelo Nt. Ar. Sc. C. 4 / 5 X 

Bignoniaceae Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith ipê-branco Nt. Ar. Sc. A. 1 / 2   

Bignoniaceae Tabebuia vellosoi Toledo ipê-amarelo Nt. Ar. Sc. C. 1 / 2   

Boraginaceae Cordia guazumaefolia Roem. & Schult.           
 

X 

Boraginaceae Cordia sellowiana Cham.  chá-bugre Nt. Ar. Pn. C. 7 X 

Boraginaceae Patagonula americana L.  guaiuvira Nt. Ar. Pn. A. 7   

Bromeliaceae Ananas comosus (L.) Merr. gravatá   Hb.   A. 1 / 2 / 5 X 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. ananás   Hb.   A. 1 / 2 / 5 X 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almecegueira Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Cannabaceae Celtis pubescens Spreng. grão-de-galo Nt. Ar. Pn. A. 3 / 5 / 6 X 

Cannabaceae Celtis spinosa Spreng.           
 

X 
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Celastraceae Hippocratea volubilis L.           
 

X 

Celastraceae Maytenus cf. robusta Reissek cafezinho Nt. Ar. Sc. C. 1 / 4 / 6   

Celastraceae Maytenus ilicifolia (Schrad.) Planch.  espinheira-santa Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Combretaceae Terminalia argentea Mart. capitão Nt. Ar. Pn. A. 4   

Combretaceae 
Terminalia brasiliensis (Cambess. ex A. 
St.-Hil.) Eichler 

amarelinho Nt. Ar. Pn. C. 2 X 

Commelinaceae Commelina erecta Burm. f. trapoeraba Ex. Hb.   A. 8 X 

Convolvulaceae 
Ipomoea carnea subsp. fistulosa (Mart. ex 
Choisy) D.F. Austin 

canudo   Hb.     
 

X 

Convolvulaceae Ipomoea fistulosa Mart. ex Choisy canudo   Hb.     
 

X 

Cyperaceae Cyperus iria L. tiririca-do-brejo   Hb.   A. 8 X 

Cyperaceae Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. capim-de-botão Nt. Hb.   A. 8 X 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
samambaia-do-
campo 

  Hb.     
 

X 

Dilleniaceae Davilla rugosa Poir.           
 

X 

Dilleniaceae Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl.           
 

X 

Erpodiaceae 
Erpodium coronatum (Hook. f. & Wilson) 
Mitt. 

          
 

X 

Erythroxylaceae Erythroxylum pelleterianum A. St.-Hil.           
 

X 

Euphorbiaceae Actinostemon communis (Müll.Arg.) Pax canela-de-veado Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concepcionis (Chodat & 
Hassl.) Hochr. 

          
 

X 

Euphorbiaceae Chamaesyce hirta (L.) Millsp. 
erva-de-santa-
luzia 

  Hb.     
 

X 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng.  capixingui Nt. Ar. Pn. A. 4 X 
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Euphorbiaceae Croton urucurana Baill.  sangra-d'-água Nt. Ar. Pn. A. 1 / 4 / 6 X 

Euphorbiaceae Dalechampia anomala Pax & K. Hoffm.           
 

X 

Euphorbiaceae Mabea fistulifera Mart.  
mamoninha-do-
mato 

Nt. Ar. Pn.   
 

X 

Euphorbiaceae Micrandra elata (Didr.) Müll. Arg.  leiteiro-branco Nt. Ar. Pn. A. 3 / 5   

Euphorbiaceae 
Pachystroma longifolium (Nees) I.M. 
Johnst. 

canchim Nt. Ar.     
 

X 

Euphorbiaceae Sapium glandulatum (Vell.) Pax  pau-de-leite Nt. Ar. Pn.   
 

X 

Euphorbiaceae Sapium haematospermum Müll. Arg. leiteira Nt. Ar. Pn. A. 6 / 7   

Fabaceae Acacia plumosa Mart. ex Colla arranha-gato Nt. Ar. Pn. A. 3 / 5 X 

Fabaceae Acacia polyphylla DC. monjoleira Nt. Ar. Pn. A. 1 / 2 X 

Fabaceae Acacia recurva Benth.           
 

X 

Fabaceae 
Albizia edwallii (Hoehne) Barneby & J.W. 
Grimes 

          
 

X 

Fabaceae 
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) 
Burkart 

farinha-seca Nt. Ar. Pn. A. 1 / 3 / 4 / 5 / 6 X 

Fabaceae Albizia polycephala (Benth.) Killip angico-branco Nt. Ar. Pn. A. 7 X 

Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan angico Nt. Ar. Pn.   
 

X 

Fabaceae Anadenanthera falcata (Benth.) Speg. 
angico-do-
cerrado 

Nt. Ar. Sc. C. 2 / 4 X 

Fabaceae 
Anadenanthera macrocarpa (Benth.) 
Brenan 

angico Nt. Ar. Pn. A. 3 / 5 X 

Fabaceae Anadenanthera peregrina (L.) Speg. angico Nt. Ar. Sc. A. 1 / 2 / 4 / 6 / 7 X 

Fabaceae Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr.* grápia Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Fabaceae Bauhinia forficata Link  pata-de-vaca Nt. Ar. Pn. A. 3 / 5 / 6 / 7 / 8   
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Fabaceae 
Bauhinia microstachya (Raddi) J.F. 
Macbr. 

          
 

X 

Fabaceae 
Bauhinia pentandra (Bong.) Vogel ex 
Steud. 

          
 

X 

Fabaceae Caesalpinia peltophoroides Benth. sibipiruna Nt. Ar.     
 

X 

Fabaceae 
Chamaecrista nictitans subsp. patellaria 
(DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby 

peninha   Hb.     
 

X 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf.  copaíba Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Fabaceae Crotalaria incana L. 
chocalho-de-
cascavel 

  Hb.     
 

X 

Fabaceae Crotalaria lanceolata  E. Mey. 
guiso-de-
cascavel 

  Hb.     
 

X 

Fabaceae Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. flamboyant Ex. Ar.   C. 2 X 

Fabaceae Desmodium incanum DC. 
carrapicho-
beiço-de-boi 

  Hb.   A. 8 X 

Fabaceae 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 
Morong 

timburi Nt. Ar. Pn. A. 
1 / 2 / 4 / 6 / 7 / 

8 
X 

Fabaceae Holocalyx balansae Micheli alecrim Nt. Ar. Cl.   
 

X 

Fabaceae Hymenaea courbaril L.  jatobá Nt. Ar. Cl. O. 1 / 3 / 5   

Fabaceae Indigofera suffruticosa Mill. anileira Nt. Ab.     
 

X 

Fabaceae Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-branco Nt. Ar. Sc. A. 5 / 6 X 

Fabaceae Inga marginata Willd. ingá-feijão Nt. Ar. Pn. C. 5 / 6 / 7 / 8 X 

Fabaceae Inga vera subsp. affinis (DC.) T.D. Penn.  ingá-do-brejo Nt. Ar. Pn.   
 

X 

Fabaceae Machaerium aculeatum  Raddi pau-de-angu Nt. Ar. Pn. A. 6 X 

Fabaceae Machaerium acutifolium Vogel 
jacarandá-do-
campo 

Nt. Ar. Pn.   
 

X 

Fabaceae Machaerium amplum Benth.           
 

X 



  Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem 

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 7 

Família Nome científico Nome popular Origem 
Forma 
de Vida 

Classe 
sucessional 

Ocorrência Fragmentos 
Dado 

Secundário 

Fabaceae Machaerium stipitatum Vogel sapuva Nt. Ar. Sc. A. 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 

6 / 7 
X 

Fabaceae Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze  maricá Nt. Ab. Pn. A. 2 / 5 / 6 / 7 / 8 X 

Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan angico-vermelho Nt. Ar. Pn. A. 4 X 

Fabaceae Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.  canafístula Nt. Ar. Pn. A. 3 / 5   

Fabaceae Platypodium elegans Vogel 
amendoim-do-
campo 

Nt. Ar. Sc. C. 1 / 2 / 4 / 7 X 

Fabaceae Pterogyne nitens Tul. amendoim-bravo Nt. Ar. Pn. A. 3 / 5 X 

Fabaceae Rhynchosia edulis Griseb.           
 

X 

Fabaceae 
Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & 
Barneby 

pau-cigarra Nt. Ar. Pn.   
 

X 

Heliconiaceae Heliconia psittacorum L. f.           
 

X 

Lamiaceae Aegiphila sellowiana Cham.  tamanqueiro Nt. Ar. Pn. C. 7 X 

Lauraceae Nectandra cuspidata Nees & Mart.           
 

X 

Lauraceae Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez  canelina Nt. Ar. Pn.   
 

X 

Lauraceae Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez  canela-fedida Nt. Ar. Sc. C. 1 / 2 X 

Lauraceae Ocotea indecora (Schott) Mez           
 

X 

Lecythidaceae Cariniana cf. estrellensis (Raddi) Kuntze jequitibá Nt. Ar. Cl. O. 1 / 2 / 6 X 

Malpighiaceae 
Banisteriopsis argyrophylla (A. Juss.) B. 
Gates 

          
 

X 

Malpighiaceae 
Banisteriopsis oxyclada (A. Juss.) B. 
Gates  

cipó-prata Nt. Tr.     
 

X 

Malpighiaceae 
Carolus chlorocarpus (A. Juss.) W.R. 
Anderson 

          
 

X 

Malpighiaceae Mascagnia chlorocarpa (A. Juss.) Griseb.           
 

X 
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Malpighiaceae Mascagnia cordifolia (A. Juss.) Griseb.           
 

X 

Malpighiaceae Mascagnia divaricata (Kunth) Nied.           
 

X 

Malvaceae Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna paineira Nt. Ar. Sc. C. 1 / 2 / 6 X 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. mutambo Nt. Ar. Pn. A. 1 / 2 / 4 / 7   

Malvaceae 
Helicteres lhotzkyana (Schott & Endl.) K. 
Schum. 

          
 

X 

Malvaceae Hibiscus mutabilis L.           
 

X 

Malvaceae Luehea candicans Mart. açoita-cavalo Nt. Ar.     
 

X 

Malvaceae Luehea divaricata Mart.  açoita-cavalo Nt. Ar. Sc. C. 6 X 

Malvaceae Luehea grandiflora Mart. açoita-cavalo Nt. Ar. Sc. C. 2 X 

Malvaceae Pavonia sidifolia Kunth vassoura   Hb.     
 

X 

Malvaceae Sida paniculata L.           
 

X 

Malvaceae Urena lobata L. guaxima-roxa   Hb.     
 

X 

Malvaceae Wissadula subpeltata (Kuntze) R.E. Fr. malva-estrela   Ab.     
 

X 

Melastomataceae Clidemia hirta (L.) D. Don           
 

X 

Melastomataceae Miconia ibaguensis (Bonpl.) Triana           
 

X 

Melastomataceae Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.           
 

X 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell.  cedro Nt. Ar. Sc. C. 1 / 4 / 7   

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer marinheiro Nt. Ar. Sc. A. 1 / 3 / 5 / 6 / 7   

Meliaceae Melia azedarach L. santa-bárbara Ex. Ar.   C. 2 / 3 X 

Meliaceae Trichilia casaretti C. DC. 
baga-de-
morcego 

Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Meliaceae Trichilia catigua A. Juss. catiguá Nt. Ar. Sc.   
 

X 
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Meliaceae Trichilia clausseni C. DC. 
catiguá-
vermelho 

Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Meliaceae Trichilia lepidota Mart.           
 

X 

Meliaceae Trichilia pallida Sw. 
baga-de-
morcego 

Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Moraceae Ficus crocata (Miq.) Miq. figueira         
 

X 

Moraceae Ficus guaranitica Chodat  figueira-branca Nt. Ar. Sc. O. 5 X 

Moraceae Ficus obtusifolia Kunth figueira         
 

X 

Moraceae Ficus trigonata L. figueira         
 

X 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. taiúva Nt. Ar. Pn. A. 1 / 2 / 6   

Myrtaceae 
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) 
O. Berg  

sete-capotes Nt. Ar. Sc. A. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 X 

Myrtaceae Eugenia hiemalis Cambess. eugenia Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Myrtaceae Eugenia moraviana O. Berg eugenia Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Myrtaceae Eugenia paracatuana O. Berg eugenia Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Myrtaceae Eugenia pyriformis Cambess.  uvaia Nt. Ar. Sc. C. 1 / 2 / 4   

Myrtaceae Eugenia uniflora L.  pitanga Nt. Ar. Sc. C. 7 X 

Myrtaceae Myrcia multiflora (Lam.) DC.  cambuí Nt. Ar. Sc.   
 

X 

Myrtaceae Myrcia sp.           
 

X 

Myrtaceae Psidium cattleyanum araçá-do-campo Nt. Ar.     
 

X 

Myrtaceae Psidium grandifolium DC.           
 

X 

Myrtaceae Psidium guajava L. goiaba Nt. Ar. Pn. A. 4 X 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels jambolão Ex. Ar.   C. 2   
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Nyctaginaceae Bougainvillea glabra Choisy primavera Nt. Ar. Sc. C. 5 X 

Onagraceae Ludwigia elegans (Cambess.) H. Hara cruz-de-malta   Hb.   A. 8 X 

Passifloraceae 
Passiflora foetida var. fluminensis (M. 
Roem.) Killip 

          
 

X 

Passifloraceae Passiflora tricuspis Mast.           
 

X 

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms pau-d'alho Nt. Ar. Sc. A. 1 / 2 / 3 / 4 / 5   

Piperaceae Piper aduncum L. caapeba Nt. Ar. Pn. A. 5 / 7 X 

Poaceae Brachiaria decumbens Stapf  braquiária Ex. Hb.     
 

X 

Poaceae Chloris elata Desv. capim-branco   Hb.     
 

X 

Poaceae Cynodon nlemfuensis Vanderyst           
 

X 

Poaceae Eleusine tristachya (Lam.) Lam.           
 

X 

Poaceae 
Ichnanthus inconstans (Trin. ex Nees) 
Döll 

          
 

X 

Poaceae Olyra latifolia L.           
 

X 

Poaceae Panicum maximum Jacq.  capim-colonião Ex. Hb.     
 

X 

Poaceae Paspalum compressifolium Swallen           
 

X 

Polygonaceae Coccoloba mollis Casar. folha-de-bôlo Nt. Ar. Pn. A. 1   

Polygonaceae Ruprechtia cf. laxiflora Meisn. marmeleiro Nt. Ar. Sc. C. 1 / 7   

Polygonaceae Triplaris americana L. pau-formiga Nt. Ar. Pn. C. 2 / 3 / 5 X 

Primulaceae Rapanea umbellata (Mart.) Mez  capororoca Nt. Ar.     
 

X 

Pteridaceae Pityrogramma calomelanos (L.) Link           
 

X 

Pteridaceae Pityrogramma trifoliata (L.) R.M. Tryon           
 

X 

Rhamnaceae Gouania virgata Reissek           
 

X 
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Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek saguaraji Nt. Ar. Sc. C. 1 / 2 / 3 / 4   

Rosaceae Duchesnea indica (Andrews) Focke           
 

X 

Rubiaceae Alibertia sessilis (Vell.) K. Schum. 
marmelinho-do-
campo 

Nt. Ar. Sc. C. 5 / 6   

Rubiaceae Genipa americana L. jenipapo Nt. Ar. Sc. O. 1   

Rubiaceae Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. veludinho Nt. Ar. Sc. C. 1 / 2   

Rubiaceae Manettia ignita (Vell.) K. Schum.           
 

X 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq.  juruvarana Nt. Ar.     
 

X 

Rutaceae Citrus × sinensis (L.) Osbeck           
 

X 

Rutaceae Esenbeckia hieronymi Engl.           
 

X 

Rutaceae Helietta apiculata Benth.  cun-cun Nt. Ar. Sc. C. 1 / 4 X 

Rutaceae Zanthoxylum hyemale A. St.-Hil. tembetari Nt. Ar. Pn.   
 

X 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam.  
mamica-de-
porca 

Nt. Ar. Sc. C. 1 / 6 / 7 X 

Salicaceae Casearia gossypiosperma Briq. cambroé Nt. Ar. Pn. A. 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 

6 / 7 
  

Salicaceae Casearia mariquitensis Kunth           
 

X 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. guaçatunga Nt. Ar. Pn. A. 3 / 4 / 5   

Sapindaceae Diatenopteryx sorbifolia Radlk.  guepé Nt. Ar. Pn. A. 1 / 2 / 5 / 6   

Sapindaceae Dilodendron bipinnatum Radlk.* maria-pobre Nt. Ar. Pn. A. 5   

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk.  camboatã Nt. Ar. Sc. C. 1 / 2   

Sapindaceae Serjania hebecarpa Benth.           
 

X 

Sapotaceae 
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & 
Eichler ex Miq.) Engl. 

aguaí Nt. Ar.     
 

X 
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Sapotaceae Pouteria torta (Mart.) Radlk. abiu-piloso Nt. Ar. Sc. C. 5 / 6   

Solanaceae Solanum gemellum Sendtn.           
 

X 

Solanaceae Solanum palinacanthum Dunal arrebenta-cavalo Nt. Ab. Pn. A. 6 X 

Solanaceae Solanum scuticum M. Nee           
 

X 

Thelypteridaceae 
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) 
Ching 

          
 

X 

Typhaceae Typha angustifolia L. tabôa   Hb.   A. 8 X 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul  embaúba Nt. Ar. Pn. A. 4 / 6 / 7 / 8 X 

Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. urtigao Nt. Ar. Pn.   
 

X 

Verbenaceae Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.  lixa Nt. Ar. Pn. A. 1 / 6 X 

Verbenaceae Lantana camara L.  camará Nt. Hb.   A. 8 X 

Verbenaceae Lantana trifolia L. 
uvinha-do-
campo 

  Hb.       X 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart. cinzeiro Nt. Ar. Pn.     X 

Legenda: Origem: Nt. – Nativa, Ex. – Exótica; Forma de Vida: Ar. – Árvore, Et. – Estipe, Av. – Arvoreta, Ab. – Arbusto, Hb. – Herva, Ep. – Epífita, Tr. – 

Trepadeira; Classe sucessional: Pn. – Pioneira, Cl. – Clímax, Sc. – Secundária; Ocorrência: A. – Abundante, C. – Comum, O. – Ocasional; Dado fonte: X – 

“Specieslink” (//splink.cria.org.br); obs: * - presente nas listas de espécies ameaçadas consultadas. 
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Anexo 7.3-2 – Lista de espécies da avifauna 

Tabela 1 - Aves registradas na região da AID da Univalem, no período de 18 a 21 de janeiro de 2011, com indicação do nível de sensibilidade a 

alterações ambientais e grau de ameaça. A coluna “Registros Prévios” mostra as espécies registradas na região em trabalhos anteriores. 

Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

TINAMIFORMES               

Tinamidae               

Tinamus solitarius (Vieillot, 1819) macuco M   VU NT   x 

Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) inhambuguaçu B         x 

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inhambu-chororó B       x   

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) inhambu-chintã B       x   

ANSERIFORMES               

Anatidae               

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) irerê B       x   

Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758) asa-branca B       x   

Cairina moschata (Linnaeus, 1758) pato-do-mato M       x   

GALLIFORMES               

Odontophoridae               

Odontophorus capueira (Spix, 1825) uru A         x 

PODICIPEDIFORMES               

Podicipedidae               
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Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766) mergulhão-pequeno M       x   

PELECANIFORMES               

Ardeidae               

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira B       x   

Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande B       x   

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira M       x   

Threskiornithidae               

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) coró-coró M       x   

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca B       x   

CATHARTIFORMES               

Cathartidae               

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta B       x   

ACCIPITRIFORMES               

Accipitridae               

Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825 gaviãozinho B       x   

Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião-peneira B       x   

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) sovi M       x   

Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) gavião-caramujeiro B       x   

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo B       x   

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó B       x   

FALCONIFORMES               

Falconidae               
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Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

Caracara plancus (Miller, 1777) caracará B       x   

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro B       x   

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã B       x   

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) falcão-caburé M       x   

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri B       x x 

Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira B       x   

GRUIFORMES               

Rallidae               

Porzana albicollis (Vieillot, 1819) sanã-carijó M       x   

CARIAMIFORMES               

Cariamidae               

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema M       x   

CHARADRIIFORMES               

Charadriidae               

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero B       x   

Scolopacidae               

Tringa solitaria Wilson, 1813 maçarico-solitário M       x   

Jacanidae               

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã B       x   

COLUMBIFORMES               

Columbidae               

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa B       x x 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem  

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 4 

Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou B       x   

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886) pararu-azul B         x 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão M       x   

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega M       x   

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando B       x   

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu B       x x 

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti-gemedeira M       x   

PSITTACIFORMES               

Psittacidae               

Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776) periquitão-maracanã B       x   

Aratinga auricapillus (Kuhl, 1820) jandaia-de-testa-vermelha M     NT x   

Aratinga aurea (Gmelin, 1788) periquito-rei M       x   

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-vermelha M         x 

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim M       x   

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) periquito-de-encontro-amarelo M       x   

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde M         x 

Amazona amazonica (Linnaeus, 1766) curica M   VU   x   

CUCULIFORMES               

Cuculidae               

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato B       x   

Crotophaga major Gmelin, 1788 anu-coroca M   VU   x   

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto B       x   
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Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco B       x   

STRIGIFORMES               

Strigidae               

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato B       x   

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) caburé B         x 

Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira M       x   

CAPRIMULGIFORMES               

Caprimulgidae               

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju M       x   

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789) bacurau B       x   

Chordeiles nacunda (Vieillot, 1817) corucão B         x 

APODIFORMES               

Apodidae               

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 andorinhão-do-temporal M       x   

Trochilidae               

Phaethornis squalidus (Temminck, 1822) rabo-branco-pequeno M         x 

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) rabo-branco-acanelado B       x   

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura B       x   

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta M         x 

TROGONIFORMES               

Trogonidae               

Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado M         x 
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Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

Trogon rufus Gmelin, 1788 surucuá-de-barriga-amarela M         x 

CORACIIFORMES               

Momotidae               

Momotus momota (Linnaeus, 1766) udu-de-coroa-azul M   VU   x   

GALBULIFORMES               

Galbulidae               

Galbula ruficauda Cuvier, 1816 ariramba-de-cauda-ruiva B         x 

Bucconidae               

Notharchus macrorhynchos (Gmelin, 1788) macuru-de-pescoço-branco M         x 

Malacoptila striata (Spix, 1824) barbudo-rajado M         x 

Chelidoptera tenebrosa (Pallas, 1782) urubuzinho B   CR   x   

PICIFORMES               

Ramphastidae               

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde M         x 

Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758) araçari-de-bico-branco M   CR     x 

Pteroglossus castanotis Gould, 1834 araçari-castanho A   CR     x 

Picidae               

Picumnus cirratus Temminck, 1825 pica-pau-anão-barrado B       x   

Picumnus albosquamatus d'Orbigny, 1840 pica-pau-anão-escamado B         x 

Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco B       x   

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado B       x x 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo B       x   
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Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

Celeus flavescens (Gmelin, 1788) pica-pau-de-cabeça-amarela M         x 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca B       x   

Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) pica-pau-rei M         x 

PASSERIFORMES               

Thamnophilidae               

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa M       x x 

Herpsilochmus atricapillus Pelzeln, 1868 chorozinho-de-chapéu-preto M         x 

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) choca-barrada B       x   

Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 1924 choca-do-planalto M       x x 

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata B         x 

Taraba major (Vieillot, 1816) choró-boi B       x   

Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816) chocão-carijó A         x 

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul M         x 

Conopophagidae               

Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente M         x 

Scleruridae               

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) vira-folha A         x 

Dendrocolaptidae               

Dendrocincla merula (Lichtenstein, 1829) arapaçu-da-taoca A         x 

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde M         x 

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) arapaçu-de-cerrado M       x   

Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 arapaçu-grande M         x 
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Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

Furnariidae               

Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó M         x 

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro B       x   

Philydor lichtensteini Cabanis & Heine, 1859 limpa-folha-ocráceo A         x 

Philydor atricapillus (Wied, 1821) limpa-folha-coroado A         x 

Philydor rufum (Vieillot, 1818) limpa-folha-de-testa-baia M         x 

Synallaxis albescens Temminck, 1823 uí-pi B       x   

Synallaxis scutata Sclater, 1859 estrelinha-preta M   
 

EN   
    x 

Pipridae               

Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira B         x 

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará B         x 

Tityridae               

Oxyruncus cristatus Swainson, 1821 araponga-do-horto A         x 

Myiobius atricaudus Lawrence, 1863 assanhadinho-de-cauda-preta M         x 

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim M         x 

Tityra cayana (Linnaeus, 1766) anambé-branco-de-rabo-preto M       x x 

Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827) caneleiro M         x 

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto M       x   

Cotingidae               

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó M   VU     x 

Rhynchocyclidae               

Corythopis delalandi (Lesson, 1830) estalador M         x 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Univalem  

Volume II 

ARCADIS Tetraplan 9 

Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

Phylloscartes eximius (Temminck, 1822) barbudinho M   VU NT   x 

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio B       x   

Poecilotriccus latirostris (Pelzeln, 1868) ferreirinho-de-cara-parda B       x   

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho B         x 

Tyrannidae               

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha B       x   

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela B       x   

Myiopagis caniceps (Swainson, 1835) guaracava-cinzenta M         x 

Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) marianinha-amarela B         x 

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho M         x 

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho B         x 

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata B       x   

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira B       x   

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado B       x   

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) gritador           x 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi B       x x 

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem-te-vi-rajado B       x   

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei B       x   

Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-vermelho B         x 

Tyrannus albogularis Burmeister, 1856 suiriri-de-garganta-branca B       x   

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri B       x   

Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha B       x x 
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Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica B       x   

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) príncipe B         x 

Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818) tesoura-do-brejo M       x   

Contopus cinereus (Spix, 1825) papa-moscas-cinzento B         x 

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca M       x   

Vireonidae               

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari B       x   

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara B       x x 

Corvidae               

Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) gralha-picaça B       x x 

Hirundinidae               

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa B       x   

Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo B       x   

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 andorinha-de-bando B       x   

Troglodytidae               

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra B       x   

Donacobiidae               

Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766) japacanim M       x   

Turdidae               

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco B       x   

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca B         x 

Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira M         x 
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Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

Mimidae               

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo B       x   

Thraupidae               

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto B       x   

Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783) pipira-preta B   VU     x 

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto B         x 

Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776) tico-tico-rei B       x x 

Lanio melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete M         x 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento B       x   

Cissopis leverianus (Gmelin, 1788) tietinga B         x 

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva B         x 

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul B       x x 

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho B       x x 

Emberizidae               

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico B       x   

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo B       x   

Sicalis luteola (Sparrman, 1789) tipio B       x   

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu B       x   

Sporophila collaris (Boddaert, 1783) coleiro-do-brejo B   VU   x   

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho B       x   

Arremon flavirostris Swainson, 1838 tico-tico-de-bico-amarelo M         x 

Cardinalidae               
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Táxon Nome popular Sens. 
Ameaças 

AID Registros Prévios 
IBAMA SP IUCN 

Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-do-mato-grosso A         x 

Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) azulinho B         x 

Parulidae               

Basileuterus hypoleucus Bonaparte, 1830 pula-pula-de-barriga-branca B         x 

Phaeothlypis rivularis (Wied, 1821) pula-pula-ribeirinho M         x 

Icteridae               

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) guaxe B         x 

Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) inhapim M       x   

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna B         x 

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) chopim-do-brejo B       x   

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia-inglesa-do-sul B       x   

Fringillidae               

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim B       x   

Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho M         x 

Passeridae               

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal B       x   

Critérios de ameaça: vulnerável (VU), criticamente ameaçado (CR), em perigo (EN), quase ameaçada (NT). Sensibilidade (segundo Stotz et al., 1996): Sens.- 

sensibilidade alta às modificações ambientais (A); sensibilidade média às modificações ambientais (M); sensibilidade baixa às modificações ambientais (B). 

Registro prévios segundo  Pinto, 1932, 1938, 1944; Willis e Oniki, 2003. 
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Anexo 7.3-3 – Relatório fotográfico da avifauna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 1.  Lagoa onde foi registrado o mergulhão-

pequeno (Tachybaptus dominicus). 

 

Foto 2. Noivinha-branca (Xolmis 

velatus). 

 

Foto 3. Urubuzinho (Chelidoptera 
tenebrosa) 

 

 

Foto 4. Arapaçu-de-cerrado 
(Lepidocolaptes angustirostris). 

 

 

Foto 5. Jovem de sovi (Ictinia plumbea). 

 

 

Foto 6. Alma-de-gato (Piaya cayana). 
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Foto 7. Andorinha-de-bando (Hirundo 
rustica). 

 

 

Foto 8. Gaviãozinho (Gampsonyx 
swainsonii). 

 

 

Foto 9. Periquitão-maracanã (Aratinga 
leucophthalma). 

 

 

Foto 10. Ninho de periquitão-maracanã 
(Aratinga leucophthalma). 

 

 

Foto 11. Asa-branca (Dendrocygna 
autumnalis). 

 

 

Foto 12. Macho de choca-barrada 
(Thamnophilus doliatus). 
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Foto 13. Maçarico-solitário (Tringa 
solitaria). 

 

 

Foto 14. Fêmea de pica-pau-de-banda-
branca (Dryocopus lineatus). 

 

 

Foto 15. Caracará (Caracara plancus). 

 

 

Foto 16. Falcão-quiri-quiri (Falco 
sparverius). 

 

 

Foto 17. Seriema (Cariama cristata). 

 

 

Foto 18. Irerê (Dendrocygna viduata). 
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Fotos: Marina Somenzari. 

 

Foto 19. Coruja-buraqueira (Athene 
cunicularia). 

 

 

Foto 20. Borda de um dos fragmentos 
de mata amostrados. 

 

 

Foto 21. Maria-faceira (Syrigma 
sibilatrix). 

 

 

Foto 22. Área de pastagem. 

 

 

Foto 23. Área de ovinocultura. 

 

 

Foto 24. Estrada utilizada para amostragem de 
um dos fragmentos de mata. 
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Foto 1. Vista do ponto 1 do levantamento de 

herpetofauna, evidenciando vegetação 

florestal cercada por pastagem. 

Foto 2. Outro local do ponto de amostragem 

1, evidenciando vegetação florestal cercada 

de cultivo de cana. 

  

Foto 3. Vista geral do ponto de amostragem 

3 do levantamento de herpetofauna. 

Foto 4. Vista geral do ponto de amostragem 

5 do levantamento de herpetofauna. 
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Foto 7. Vista interna do fragmento localizado 

do ponto de amostragem 5 do levantamento 

de herpetofauna. 

Foto 8. Vista geral da borda do fragmento do 

ponto de amostragem 6. 

  

Foto 9. Tropidurus torquatus. Foto 10. Rhinella schneiderii 

  

Foto 11. Elachistocleis bicolor. Foto 12. Dendropsophus minutus.   
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Foto 13. Dendropsophus nanus. Foto 14. Hypsiboas albopunctatus.  

  

Foto 15. Scinax fuscomarginatusi. Foto 16. Scinax fuscovarius. 

  

Foto 17. Physalaemus cuvieri. Foto 18. Eupemphix nattereri. 
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Foto 19.. Leptodactylus fuscus. Foto 20. Leptodactylus latrans 

 

Foto 21. Leptodactylus mystacinus 
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Anexo 7.3-5 – Lista de espécies da herpetofauna 

Tabela 1 - Espécies registradas para a região de Valparaiso, São Paulo, através dos dados primários e secundários, com seus respectivos nomes 

populares, status de conservação, fonte de registro e padrão de distribuição no estado. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME-POPULAR STATUS FONTE BIOMA SP. 

Anfíbios Bufonidae Rhinella schneideri Sapo-cururu NA 1,2,3 C, M 

Anfíbios Hylidae Dendropsophus minutus Perereca-de-ampulheta NA 1,2,3 C, M 

Anfíbios Hylidae Dendropsophus nanus Pererequinha NA 1,2,3 C, M 

Anfíbios Hylidae Dendropsophus elianeae Pererequinha NA 2,3 C, M 

Anfíbios Hylidae Dendropsophus sanborni Pererequinha NA 2,3 C, M 

Anfíbios Hylidae Hypsiboas albopunctatus Perereca-cabra NA 1,2,3 C, M 

Anfíbios Hylidae Hypsiboas raniceps Perereca-do-brejo NA 2,3 C, M 

Anfíbios Hylidae Pseudis paradoxa Rã-paradoxa NA 2,3 C, M 

Anfíbios Hylidae Scinax fuscomarginatus Pererequinha NA 1,2,3 C, M 

Anfíbios Hylidae Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro NA 1,2,3 C, M 

Anfíbios Hylidae Scinax perereca Perereca-de-banheiro NA 3 M 

Anfíbios Hylidae Scinax similis Perereca-de-banheiro NA 1,2,3 C, M 

Anfíbios Hylidae Trachycephalus venulosus  Perereca-leite NA 2 C, M 

Anfíbios Leiuperidae Eupemphix nattereri Rãzinha NA 1,2,3 C  

Anfíbios Leiuperidae Physalaemus marmoratus Rãzinha NA 1 C 

Anfíbios Leiuperidae Physallaemus cuvieri Rã-cachorro NA 1,2,3 C, M 

Anfíbios Leiuperidae Pseudopaludicola falcipes Rãzinha-do-alagado NA 2,3 C 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME-POPULAR STATUS FONTE BIOMA SP. 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus furnarius Rã-piadeira NA 1 C, M 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus fuscus Rã-assovio NA 1,2,3 C, M 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus jolyi Rã-listrada NA 1 C, M 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus labyrhinticus Gia NA 2,3 C, M 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus latrans Rã-manteiga NA 1,2 C, M 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus mystaceus Rã-de-bigode NA 2 M 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus mystacinus Rã-de-bigode NA 1,2,3 C, M 

Anfíbios Leptodactylidae Leptodactylus podicipinus Rãzinha  NA 1,2,3 C 

Anfíbios Microhylidae Dermatonotus muellerii Rã-dourada NA 2,3 C 

Anfíbios Microhylidae Elachistocleis bicolor Rã-guardinha NA 1,2,3 C, M 

Anfisbenias Amphisbaenidae Amphisbaena alba Cobra-de-duas-cabeças NA 5 C, M 

Anfisbenias Amphisbaenidae Amphisbaena mertensii Cobra-de-duas-cabeças NA 2,5 C, M 

Anfisbenias Amphisbaenidae Amphisbaena microcephalum Cobra-de-duas-cabeças NA 2 M 

Anfisbenias Amphisbaenidae Amphisbaena roberti Cobra-de-duas-cabeças NA 2 C, M 

Lacertilia Anguidae Ophiodes sp Cobra-de-vidro NA 2 C,M 

Lacertilia Gekkonidae Hemidactylus mabouia Lagartixa-de-parede NA 2 C, M 

Lacertilia Polychrotidae Anisolepis grilli Calango NA 5 C, M 

Lacertilia Teiidae Ameiva ameiva Calango NA 5 C, M 

Lacertilia Teiidae Tupinambis merianae Teiú NA 1 C, M 

Lacertilia Tropiduridae Tropidurus torquatus Calango NA 1,2 C, M 

Lacertilia Scincidae Mabuya dorsivittata Lagarto-de-vidro NA 2 C, M 

"Serpentes" Boidae Epicrates  crassus Jibóia-arcoiris NA 4 C 

"Serpentes" Colubridae Chironius flavolineatus Cobra-cipó NA 4 C, M 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME-POPULAR STATUS FONTE BIOMA SP. 

"Serpentes" Colubridae Chironius quadricarinatus Cobra-cipó NA 2 C, M 

"Serpentes" Colubridae Drymarchon corais  Papa-pinto NA 4 C, M 

"Serpentes" Colubridae Drymoluber brazili Corre-campo NA 2,4 C, M 

"Serpentes" Colubridae Mastigodryas bifossatus Jaracussu-do-brejo NA 2 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Apostolepis dimidiata Falsa-coral NA 2,4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Erythrolamprus aesculapii Falsa-coral NA 2,4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Erythrolamprus frenatus Cobra-d’água NA 2,4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Erythrolamprus miliaris Cobra-d’água NA 2,4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Erythrolamprus poecilogyrus Cobra-verde NA 4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Erythrolamprus reginae Cobra-verde NA 2,4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Helicops modestus Cobra-d’água NA 3 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Oxyrhopus guibei Falsa-coral NA 2,4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Oxyrhopus petola Falsa-coral NA 4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Phalotris lativitatus Falsa-coral NA 4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Phalotris mertensi Falsa-coral NA 2,4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Philodryas olfersii Cobra-verde NA 2,4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Philodryas patagoniensis Cobra-cipó NA 2 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Pseudoboa nigra Muçurana NA 2,4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Rachidelus brazili Cobra NA 4 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Sibynomorphus mikanii Dormideira NA 2 C, M 

"Serpentes" Dipsadidae Xenodon merremii Boipeva NA 2,4 C, M 

"Serpentes" Viperidae Bothrops jararaca jararaca NA 4 C, M 

"Serpentes" Viperidae Bothrops moojeni jararaca NA 2,4 C, M 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME-POPULAR STATUS FONTE BIOMA SP. 

"Serpentes" Viperidae Crotalus durissus cascavel NA 1,4 C, M 

Testudines Chelidae Phrynops geoffroanus cágodo-de-bigode NA 2 C, M 

Status: NA – não ameaçada; Fonte: 1 – primário; 2- MZUEL; 3- Bernarde & Kokubum, 1999; 4-IBSP; 5-MZUSP. Bioma SP: CE- cerrado; MA- mata atlântica. 
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  ARCADIS Tetraplan 1  

Anexo 7.3-6 – Relatório fotográfico de ictiofauna 

  
Figura 1 - Hypostomus sp1 Figura 2 - Hypostomus sp2 

  
Figura 3 - Hypostomus sp3 Figura 4 - Astyanax fasciatus 

  
Figura 5 - Astyanax altiparanae Figura 6 - Hoplias malabaricus 
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Figura 7 - Parodon sp Figura 8 - Rhamdia quelen 

  
Figura 9 - Ponto 1 – Ribeirão Jacaré (UTM: 512351 / 7662620).   

  
Figura 10 - Peneiramento nas margens do 
ponto 2 – Ribeirão Azul (UTM: 529120 / 
7657889). 

Figura 11 - Verificação dos covos no ponto 2 – 
Ribeirão Azul (UTM: 529120 / 7657889). 
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Figura 12 - Retira das redes no ponto 2 – 
Ribeirão Azul (UTM: 529120 / 7657889). 

Figura 13 - Armação das redes e covo para 
coleta no ponto 3 – Ribeirão Sapé (UTM: 
505591 / 7639391). 

  
Figura 14 - Armação das redes no ponto 4 – 
Ribeirão Quinze de Janeiro (UTM: 493754 / 
7651103) 

Figura 15 - Coleta de Astyanax fasciatus no 
ponto 4 – Ribeirão Quinze de Janeiro (UTM: 
493754 / 7651103) 

 
Figura 16 - Armação das redes no ponto 5 – Córrego Barra Grande (UTM: 531006/ 7644905) 
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Anexo 7.3-7 - Relatório fotográfico da 
mastofauna 

  

Foto 1: Pegadas de capivara (Hydrochoeris 

hydrochaeris). Escala: 10cm. 

Foto 2: Pegadas de javali (Sus scrofa). 

Escala: 10cm. 

  

Foto 3: Pegadas de lebre-européia (Lepus 

europaeus). Escala: 10cm. 

Foto 4: Exemplar de tatu-peba (Euphractus 

sexcinctus) atropelado. 
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Foto 5: Pegadas de mão-pelada (Procyon 

cancrivorus). Escala: 20cm 

Foto 6: Pegadas de lobo-guará (Chrysocyon 

brachyurus). Escala: 20cm 
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Suporte normativo 
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Empreendimento 

 

Ampliação da produção e das áreas agrícolas da Usina Univalem / COSAN  

Localização da sede 

 

Município de Valparaíso, Estado de São Paulo 

Fase do licenciamento Licença ambiental prévia 

 
 
 
 
 

diagnóstico arqueológico, avaliação de impactos e medidas mitigadoras 
 

Este EAP – estudo de arqueologia preventiva se fundamenta em modelo de investigação científica cons-
truído e experimentado em ambiente acadêmico, no contexto de vários projetos de pesquisa básica e das 

disciplinas de pós-graduação  e , do ―Gestão do Patrimônio Arqueológico‖ ―Arqueologia da Paisagem‖

Programa de Pós-Graduação de Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. As bases 

teóricas, conceituais e jurídicas do modelo estão publicadas em Morais, J. L. ―A Arqueologia Preventiva 

, Re-como Arqueologia: o enfoque acadêmico-institucional da Arqueologia no licenciamento ambiental‖

vista de Arqueologia do IPHAN, 2:98-133, 2005, e Morais, J. L. ―Reflexões acerca da Arqueologia Pre-

, in Mori, V. H.; M. C. Souza; R. L. Bastos e H. Gallo (org.) ―IPHAN – Patrimônio: atualizando ventiva‖

o debate‖, p. 191-220, 2006. 
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 INTRODUÇÃO 
 

 
 
 
Trata-se do relatório técnico-científico de arqueologia preventiva vinculado à primeira etapa do EAP – 

estudo de arqueologia preventiva que integra o licenciamento ambiental da , localizada Usina Univalem

no Município de Valparaíso, Estado de São Paulo, pertencente ao Grupo COSAN S. A. 
 
Baseado no modelo de investigação científica proposto por Morais1, este relatório não pode ser entendido 
como iniciativa isolada, pois as atividades nele prescritas têm posição bem definida no encadeamento das 
partes que compõem um planejamento arqueológico total. Assim, por estarem vinculadas ao licenciamen-
to ambiental de empreendimento potencialmente lesivo ao meio ambiente, é possível inseri-las no contex-
to da gestão estratégica do patrimônio arqueológico, com diretrizes compatíveis aos fundamentos teóricos, 
conceituais, técnicos e científicos que orientam a disciplina.  
 
Além do perfil acadêmico que lhe é peculiar, o modelo considera vivamente os parâmetros dados por 
diplomas jurídicos que incluem a Constituição Federal, a Lei Federal 3924/1961, as diretrizes fixadas nas 
portarias SPHAN 07/1988 e IPHAN 230/2002. Comparece também, quando aplicável, a norma estadual 
editada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, expressa na Resolução SMA 34/2003. 
Por outro lado, em se tratando de práxis arqueológica vinculada ao licenciamento ambiental, também 
considera, naquilo que é pertinente, os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente. 
 
Finalmente, há de se salientar que a elaboração deste relatório, especialmente no âmbito das medidas miti-
gadoras, considera vivamente as diretrizes específicas estabelecidas pela 9ª Superintendência Regional do 
IPHAN em São Paulo, no que concerne à instalação e ampliação de empreendimentos do setor sucroal-
cooleiro. 
 
 

Sobre o empreendimento  

 

Os dados relacionados com a caracterização do empreendimento foram extraídos do RAP – relatório 
ambiental preliminar que vem sendo elaborado pela Arcadis Tetraplan. São destacados os principais con-
teúdos. 

                                                           
1 José Luiz de Morais; modelo de investigação científica construído e experimentado em ambiente acadêmico, no 
contexto de vários projetos de pesquisa básica e das disciplinas de pós-graduação Gestão do Patrimônio arqueológi-
co e Arqueologia da Paisagem, do Programa de Pós-Graduação de Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnolo-
gia da USP. As bases teóricas, conceituais e jurídicas do modelo foram publicadas por Morais em várias oportunida-
des. 
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A Usina Univalem é uma unidade produtora de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e ener-
gia, pertencente ao Grupo COSAN S/A. Com 35.810,44 m² de área construída, pos-
sui, atualmente, capacidade instalada de 13.000 t/dia de moagem de cana, 18.000 
scs/dia de produção de açúcar, 600 m³/dia de produção de etanol e 10,0 MW de gera-
ção de energia. 
 
Esta unidade se encontra no município de Valparaíso, na região Noroeste do estado 
de São Paulo, a aproximadamente 560 km da capital e 50 km do município de Araça-
tuba. 
 
Objeto do licenciamento 
 
Trata-se da ampliação da capacidade de moagem de cana-de-açúcar e produção de 
açúcar, que envolverá expansão de áreas agrícolas e colheita de cana, contratação de 
mão-de-obra; produção de vinhaça; geração, tratamento e transporte de efluentes; 
produção de bagaço de cana-de-açúcar, e escoamento da produção com incremento 
do número de viagens e frota de carretas e caminhões. 
 
A COSAN e a Usina Univalem 
 
A COSAN é uma das maiores produtoras, comercializadoras e exportadoras de açúcar 
e etanol, além da maior geradora mundial de energia elétrica a partir do bagaço da ca-
na-de-açúcar. A Companhia detém uma participação aproximada de 10 % no mercado 
brasileiro. 
 
Foi fundada em 1936, com a construção da Usina Costa Pinto, em Piracicaba (SP) e, a 
partir da década de 80, expandiu-se principalmente através de processos de aquisição 
de outras empresas do setor.  
 
As usinas da COSAN se encontram concentradas no estado de São Paulo, embora te-
nha se iniciado, em 2010, a produção em uma usina no estado de Goiás e outra no 
Mato Grosso do Sul. 
 
Para produção de açúcar e etanol a empresa conta com 24 usinas, 4 refinarias e 2 ter-
minais portuários, sendo um para o açúcar e um para o etanol. Recentemente, a Com-
panhia passou a atuar em dois outros negócios: aquisição de terras agrícolas e distri-
buição de combustíveis.  
 
Com a aquisição dos ativos de distribuição de combustíveis e produção e distribuição 
de lubrificantes da Esso no Brasil tornou-se a primeira empresa verticalizada do setor.  
 
A Usina Univalem foi criada em 1976 inicialmente para produzir álcool anidro, desde 
então triplicou sua produção e diversificou seu ramo de atuação, passando também a 
produzir açúcar. Foi incorporada pela COSAN em 2001 e atualmente é a única unida-
de da Companhia a produzir açúcar orgânico, totalmente isento de qualquer tipo de 
aditivo químico. Este diferencial é reconhecido por sua qualidade com a certificação 
do Sistema de Gestão da Qualidade pela ISO 9001:2000 dos processos de produção 
de açúcares orgânicos, VHP, VVHP e VHP Plus, além do processo de produção de 
material biológico para combate às pragas da cana-de-açúcar. 
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A COSAN acredita no desenvolvimento sustentável e no princípio da melhoria contí-
nua. Tanto, que tem buscado alcançar e exceder as melhores práticas para as áreas de 
Qualidade, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Responsabilidade Social. 
 
Quanto à questão ambiental, a COSAN adota as normas reconhecidas e aceitas inter-
nacionalmente de Sistemas de Gestão Ambiental, a NBR ISO 14001. 
 
Caracterização da ampliação 
 
A Usina Univalem tem suas atividades voltadas à produção e ao processamento indus-
trial da cana-de-açúcar para obtenção de açúcar e álcool e geração de energia elétrica 
em sistema de cogeração junto à Barra Bioenergia S/A - filial UTE Univalem. 
 
O empreendedor pretende ampliar a capacidade de moagem da Usina Univalem em 
900.000 t/safra, totalizando uma capacidade de processamento anual de 3.500.000 to-
neladas, com previsão de atingir esta produção na safra de 2012/2013. Esse aumento 
de moagem reverterá numa ampliação da produção de açúcar, sendo necessário ex-
pandir a área plantada de cana-de-açúcar para atender o aumento produtivo previsto.  
 
A ampliação do plantio deverá ser distribuída nos municípios de Valparaíso, Bento de 
Abreu, Lavínia, Guararapes, Flórida Paulista e Rubiácea. 
 
 

 
 

Arranjo geral das áreas agrícolas da Usina Univalem, cuja sede se localiza no Município de  
Valparaíso, Estado de São Paulo. 
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 CONEXÕES DA ARQUEOINFORMAÇÃO REGIONAL  
 

 
 

Diagnóstico  da arqueologia regional  

(caracterização dos sistemas regionais de povoamento no território paulista) 
 
 

O quadro das investigações arqueológicas na região onde se insere o , sede Município de Valparaíso

da Usina Univalem  segue o padrão genérico da arqueologia paulista: após longa fase de pesquisas estrita-,

mente acadêmicas (desde meados dos anos 1960 aos anos 1990), período em que a Universidade de São 
Paulo monopolizou as ações de investigação acerca da arqueologia do Estado de São Paulo, segue uma 
fase de pesquisas multipolares, com expressivo número de equipes independentes; todas atuam sob o 
rótulo da ―arqueologia por contrato de prestação de serviços‖2.  
 
Se, por um lado, a descentralização provocou diversidade salutar, por outro, resultou na pulverização da 
arqueoinformação, distribuída em inúmeros relatórios técnicos integrados aos estudos de licenciamento 
ambiental. Lamentavelmente, esta produção dificilmente chega às estantes das bibliotecas acadêmicas, 
nicho de formação e reciclagem profissional dos arqueólogos. 
 
 

 Condicionantes geográf icas do povoamento indígena do terr itór io paulista  

 
Embora as linhas gerais do povoamento indígena pré-colonial em São Paulo ainda sejam bastante especu-
lativas, as condicionantes dadas pelo meio ambiente físico-biótico — especialmente a distribuição das 
unidades de relevo e dos recursos hídricos — são muito contundentes. Em qualquer época, a comparti-
mentação geomorfológica e a rede hidrográfica orientaram a expansão humana e a construção de territó-
rios naquilo que é, hoje, o espaço geográfico paulista. Nesse sentido, são fatores determinantes os grandes 
eixos geomórficos e os grandes eixos de drenagem que se entrecruzam, proporcionando interessantes 
rotas naturais (figuras 1, 2 e 3). 
 
O eixo geomórfico principal, que separa as terras baixas do litoral das elevações planálticas, é a grande 
muralha representada pela beirada do planalto Atlântico, conhecida genericamente como serra do Mar 
(figura 1). De nordeste para sudoeste3, a barreira orográfica começa bem próxima à linha da costa, restrin-
gindo a faixa litorânea a poucos quilômetros de largura. Na metade do trecho, já com outro nome — serra 
de Paranapiacaba — vai se afastando do mar, abrindo espaço para o rio Ribeira de Iguape e seus afluentes. 
Exposta aos ventos alísios de sudeste e funcionando como corredor para a expansão das frentes frias vin-

                                                           
2 Na realidade, o termo se refere à práxis da disciplina nos procedimentos de licenciamento ambiental. 
3 Da divisa com o Estado do Rio de Janeiro, na direção da divisa com o Estado do Paraná. 
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das do Atlântico sul, a costa paulista é rica em cordões arenosos e esporões cristalinos que avançam sobre 
o mar, formando costões que separam praias ou aflorando como ―ilhas‖ topográficas em meio às areias ou 
emergindo do oceano como ilhas verdadeiras). Além disso, comparecem complexos estuarinos-lagunares 
com magníficas formações de manguezais. 
  
A partir do eixo da muralha, para noroeste, a retroterra paulista se desenvolve numa sucessão de compar-
timentos planálticos que se alinham paralelamente, no sentido nordeste-sudoeste. O grande pacote sedi-
mentar, que repousa sobre o embasamento cristalino muito antigo, apresenta uma característica peculiar: 
as marcas de um dos maiores episódios vulcânicos do planeta, de idade juro-cretácea4. Convém lembrar 
que a sobrelevação da grande muralha orográfica obrigou os grandes rios paulistas correrem para o interi-
or (figura 2). 
  
Assim, os principais eixos de drenagem que se dirigem para o oeste interceptam outro eixo orográfico 
expressivo: a linha de cuestas arenito-basálticas que, em arco, praticamente secciona o território paulista ao 
meio (figura 3). São os rios Paranapanema, Tietê e Grande, procedentes das alturas cristalinas do planalto 
Atlântico (o Tietê é aquele cuja nascente, embora sobrelevada em pouco mais de mil metros de altitude, 
está mais próxima da beirada do planalto). No oeste, eixos hidrográficos menores como os rios Santo 
Anastácio, do Peixe, Aguapeí e São José dos Dourados, embora bem mais curtos, desenvolvem-se no 
mesmo sentido. 
 

 
 
Figura 1: Unidades geomorfológicas do Estado de São Paulo, destacada a área do empreendimento; o 
alinhamento da serra do Mar separa a província Costeira do planalto Atlântico (fonte: IPT-SP).  
 
 
 

                                                           
4 Este episódio vulcânico, além de proporcionar grandes extensões de solos férteis (terra-roxa), colaborou na forma-
ção de matérias-primas de excelente qualidade para a produção de artefatos de pedra lascada (como os arenitos silici-
ficados) e polida (como os diabásios). 
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Figura 2: Perfil geomorfológico do Estado de São Paulo: 1 pré-cambriano, 2 carbonífero, 3 permiano, 4 
triássico, 5 cretáceo, 6 plioceno (de acordo com Ab’ Sáber). 
 
 
 

 
Figura 3: Distribuição das bacias hidrográficas do Estado de São Paulo; destacada a região do empreendi-
mento (fonte: IGC-SP) 
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Figura 4: Distribuição da cobertura vegetal do Estado de São Paulo; destacada a região do empreendimen-
to (fonte: IGC-SP) 
 
Considerados isoladamente, os eixos orográficos definidores dos grandes compartimentos topomorfológi-
cos, bem como os eixos de drenagem, vêm balizando corredores preferenciais para os deslocamentos 
humanos. Considerados em conjunto, esses eixos se entrecruzam, proporcionando uma variável interes-
sante: a possibilidade de mudança de rota, pela troca de corredores. 
 
Por outro lado, a posição geográfica do território paulista apresenta algumas outras situações peculiares, 
além daquelas já apontadas: a mudança climática do norte para o sul — do domínio tropical para os climas 
subtropicais e temperados — marca interessante faixa de transição ambiental sobre São Paulo. Invernos 
fortemente marcados pela expansão das massas polares (por vezes chuvosos no flanco meridional do terri-
tório estadual) alternam-se com outros menos rigorosos, mais marcados pelas massas tropicais.  
 
A vegetação original, caracterizada predominantemente pelas florestas ombrófilas e estacionais, compo-
nentes do domínio da mata Atlântica, certamente teve um papel interessante na apropriação do espaço 
pelas populações indígenas. As frentes de expansão da sociedade nacional mais tardias, a partir de meados 
do século XIX, mudaram drástica e definitivamente os cenários de vegetação do Estado de São Paulo, 
especialmente pela expansão da cafeicultura.  
 
 

 Caçadores-coletores indígenas  

 
No período pré-colonial, possivelmente a partir de dez mil anos antes do presente, a expansão populacio-
nal pelo interior (compartimento planáltico do território paulista) é marcada pela presença de um provável 
sistema regional, possivelmente correlacionável à tradição Umbu anteriormente definida pelos arqueólo-
gos pronapianos. Porém, o entendimento dessa correlação só poderá ser plenamente aceito no momento 
em que for possível assumir a coordenação precisa entre os registros arqueológicos de caçadores-coletores 
atribuídos a esta tradição, considerando as possíveis relações espaciais, socioeconômicas e culturais. De 
fato, na perspectiva da tradição ela é unilateralmente centrada na morfologia das indústrias líticas.  
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A partir de sua área nuclear posicionada nos planaltos do sul do Brasil5, a expansão do sistema regional 
Umbu teria se desenvolvido do sul para o norte, pelos largos corredores geomórficos representados pelo 
planalto ocidental e sua depressão periférica, ou pelos vales intermontanos do planalto Atlântico, mais a 
leste. Desse modo, admite-se que boa parte do povoamento de caçadores-coletores tenha vindo do terri-
tório paranaense, subindo os vales dos afluentes da margem esquerda do Paranapanema ou descendo o rio 
Ribeira. Já em território paulista, a intersecção desses corredores com os grandes eixos de drenagem, espe-
cialmente o Paranapanema e o Tietê, teria oferecido opções de mudança de rota para montante ou para 
jusante. A expansão máxima do sistema Umbu seria marcada pelo eixo da bacia do rio Tietê, que corta o 
território paulista desde suas nascentes no reverso da serra do Mar, até sua foz no rio Paraná (figura 5). 
 
Na estreita e alongada bacia do Tietê, o território do sistema regional Umbu sobreporia a expansão máxi-
ma de sistemas regionais de caçadores-coletores ainda não definidos, cujas áreas nucleares estariam situa-
das no divisor alto Paranaíba – alto Tocantins e no São Francisco médio-superior. Desse modo, a condi-
ção de fronteira setentrional da tradição Umbu, rotineiramente atribuída ao rio Paranapanema pelos ar-
queólogos pronapianos, poderia ser transferida para o rio Tietê. 
 
Todavia, há um fato digno de nota: os registros arqueológicos de caçadores-coletores com datações muito 
antigas, localizados na região de Rio Claro – Moji-Mirim (conhecida pelos geomorfólogos como bacia de 
Rio Claro), aventam a possibilidade de se rever a cartografia da distribuição do povoamento indígena de 
caçadores-coletores pelos planaltos interioranos de São Paulo (figura 5). Neste caso, talvez fosse possível 
definir uma área nuclear envolvendo a transição entre as bacias do rio Piracicaba (afluente do Tietê médio) 
e do rio Mogi-Guaçu superior (sistema hidrográfico Pardo – Mogi-Guaçu, afluente do rio Grande).  
 
Nos flancos setentrionais do interior paulista, a arqueoinformação sobre os caçadores-coletores ainda 
carece de melhor aporte e consolidação. Na região de Rio Claro, embora as pesquisas arqueológicas sejam 
da primeira leva de investigações acadêmicas sistemáticas6, há necessidade de maior aprofundamento, em 
face das controvérsias em torno das datações mais antigas. Conquanto sejam marcantes as dificuldades, o 
adensamento das pesquisas, com investimentos em geotecnologias aplicadas à Arqueologia, poderá melho-
rar este quadro.   
 
A expansão populacional pelo litoral tem características bastante especiais, posto que marcada pela pre-
sença dos povos sambaquieiros7. Mais do que a barreira orográfica representada pela serra do Mar, outros 
elementos da paisagem costeira demarcam melhor o antigo território das populações de pescadores-
coletores responsáveis pela construção dos sambaquis, como será percebido adiante. 
 

                                                           
5 De acordo com alguns autores, esta área nuclear estaria ainda mais ao sul, na Patagônia argentina. 
6 Para a região de Rio Claro se destacam as pesquisas de Maria Beltrão e Tom O. Miller Jr. 
7 Para o litoral paulista, também se destacam as pesquisas do pioneiro Paulo Duarte e, depois, de Dorath P. Uchôa e 
Caio Del Rio Garcia, também da primeira leva de pesquisas acadêmicas. 
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Figura 5: Localização da região do empreendimento sobre o mapeamento da distribuição do macrossiste-
ma de caçadores-coletores indígenas no Estado de São Paulo.  
 
 
Considerando a geografia litorânea, o território do sistema regional de Sambaquis se distribuiu ao longo da 
costa, marcado pela presença de cordões arenosos, lagoas, mangues e estuários, independentemente da 
distância entre a beirada do planalto e a linha costeira. Esta independência do relevo (e da própria defini-
ção topográfica da faixa litorânea, no sentido lato) é bem marcada no litoral sul, onde a escarpa do planal-
to Atlântico — conhecida como serra de Paranapiacaba — se afasta bastante da linha costeira: mesmo 
nesta circunstância, os sambaquis permanecem na faixa de prevalência das condições marinhas stricto 
sensu, especialmente na área do complexo estuarino-lagunar Cananéia-Iguape (figura 5). 
  
Assim, embora posicionado bem mais para o interior, o segmento meridional da escarpa do planalto pare-
ce que não levou os limites das populações sambaquieiras stricto sensu terra adentro, pois, ao que tudo 
indica, os sambaquis fluviais da bacia do Ribeira, topograficamente baixos, mas distanciados da costa, 
representariam adaptações locais de caçadores-coletores do sistema regional Umbu — viajantes pelas de-
pressões e vales intermontanos — ao ambiente físico-biótico onde as características litorâneas avançam 
para a retroterra, em função da morfologia do relevo8. 
 
Assim, no litoral norte e na Baixada Santista os limites do território do sistema regional de Sambaquis 
praticamente coincidem abruptamente com o sopé da serra do Mar, em função da proximidade da escarpa 
com a linha da costa. No litoral sul, porém, o distanciamento gradual, a partir da linha costeira (e do ambi-
ente físico-biótico do complexo estuarino-lagunar), marcaria a transição gradativa entre o espaço das po-
pulações sambaquieiras e o território do sistema regional Umbu. 
 

                                                           
8 Nesse sentido, as conclusões de J. Filippini apontam para diferenças morfológicas entre sambaquieiros fluviais e 
costeiros: os primeiros são gráceis e os segundos robustos na perspectiva da anatomia do osso frontal; à vista disso, o 
pesquisador considera que há distância biológica entre sambaquieiros fluviais e costeiros. 
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Em termos cronológicos, a permanência dos caçadores-coletores no território paulista abrange um lapso 
de tempo entre aproximadamente 10 mil e 2 mil anos antes do presente. 
 
 

Agricultores indígenas  

 
A definição do macrossistema regional de agricultores indígenas é possível pela visão articulada de povos 
sedentários que migraram pelos eixos hidrográficos, vindos do oeste, e pelos corredores orográficos, en-
trecruzando-se de norte a sul (figura 6). Eram povos cultivadores que praticavam a agricultura de subsis-
tência, o que garantia a sustentabilidade de grupos maiores. Ao que tudo indica, eram capazes do manejo 
agroflorestal. 
 
Os registros arqueológicos demonstram que os povos deste complexo macrossistema regional de agricul-
tores indígenas entraram em território paulista por volta de dois mil anos atrás, desmantelando os arranjos 
territoriais dos caçadores-coletores. Perduram no registro arqueológico até meados do século XVI, quan-
do o povoamento do subcontinente meridional da América foi drasticamente alterado pela entrada dos 
europeus. 
  
Na perspectiva etnográfica e etno-histórica, a ancestralidade tupi, guarani e kaingang compõem a maior 
parte do quadro das ocupações de agricultores indígenas no território paulista. Na perspectiva arqueológi-
ca, tupis e guaranis compunham a chamada tradição Tupiguarani, hoje desdobrada; kaingangs são compa-
tíveis com a tradição Itararé (jês meridionais); outros grupos vindos do norte seriam compatíveis com a 
tradição Aratu-Sapucaí (jês setentrionais). 
 
Na perspectiva da arqueologia da paisagem, o recorte atual do território paulista teria sido ocupado pelos 
sistemas regionais Guarani, Tupinambá, Kaingang e Sapucaí, conforme demonstram os registros arqueo-
lógicos gradativamente descobertos e estudados. Embora as respectivas identidades sejam relativamente 
claras na perspectiva arqueológica e etno-histórica, a distribuição dos sistemas ainda é bastante especulati-
va, especialmente considerando a efetiva sobreposição entre os territórios dos sistemas sobre corredores 
geomórficos ou eixos hidrográficos.  
  
A definição de um eventual sistema regional Sapucaí, correlacionável à tradição Aratu-Sapucaí, é bastante 
embrionária em face dos poucos registros arqueológicos descobertos e pesquisados, a ela atribuíveis em 
São Paulo (figuras 6 e 7). Em função disso, a delimitação do território correspondente ficaria bastante 
prejudicada, embora se acredite que a expansão meridional máxima do sistema inclua as franjas territoriais 
do nordeste do Estado de São Paulo; isto abrange trechos das redes hidrográficas do rio Grande (que 
marca a divisa com Minas Gerais) e do rio Paraíba do Sul (que, do território paulista, segue para o Estado 
do Rio de Janeiro). 
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Figura 6: Localização da região do empreendimento sobre o mapeamento da distribuição do macrossiste-
ma de agricultores indígenas no Estado de São Paulo.  
 
O sistema regional Tupinambá ainda é carente de melhor definição no Estado de São Paulo, embora se 
admita que sua expansão tenha atingido mais da metade do território paulista (figuras 6 e 7). Menos pelo 
número de registros arqueológicos existentes, o maior problema fica por conta da sua efetiva separação do 
sistema regional Guarani, especialmente na metade setentrional e no litoral do Estado: uma expressiva 
faixa de transição entre os dois sistemas percorreria o eixo da bacia do Tietê, desviando-se para o eixo 
orográfico marcado pela serra de Paranapiacaba, em direção ao Estado do Paraná. O sistema regional 
Tupinambá foi desmantelado pela conquista portuguesa do litoral da antiga Capitania de São Vicente, 
ainda no século XVI. 
 
O sistema regional Guarani é o melhor definido pela arqueologia paulista, em função da elevada densidade 
de investigações relacionadas com seus sítios (figuras 6 e 7). Distribuído grosso modo pela bacia do rio 
Paranapanema (espaço onde a Universidade de São Paulo vem realizando pesquisas intensivas desde os 
anos 1960), o povoamento guarani veio do oeste, subindo o Paranapanema e seus afluentes. Esse povo 
construía suas aldeias no meio da floresta, enterrava seus mortos em grandes vasilhas de cerâmica e, como 
os tupinambás e outros ceramistas, praticava a agricultura de subsistência. O sistema regional Guarani foi 
inicialmente impactado e modificado pelo estabelecimento das missões guarani-jesuíticas do baixo Para-
napanema: Santo Inácio Mini e Nossa Senhora de Loreto foram as primeiras, nos primórdios do século 
XVII. Ambas foram destruídas pelos mamelucos da vila de São Paulo (conhecidos por bandeirantes). 
 
O sistema regional Kaingang atingiu o território paulista pelo seu flanco meridional, entremeando-se com 
o sistema Guarani (figuras 6 e 7). Se os guaranis podem ser considerados povos da floresta estacional, os 
kaingangs estiveram mais afeitos às manchas de savana e de floresta ombrófila mista (mata de araucárias) 
presentes em setores de relevo mais acidentado do sul paulista. Cogita-se a possibilidade de que os kain-
gangs tenham praticado manejo agroflorestal na mata de araucárias. 
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Figura 7: Localização da região do empreendimento sobre o fragmento do Mapa Etno-Histórico de Curt 
Nimuendajú (1944) focando o território paulista. Em amarelo, família linguística do tronco tupi (tupinam-
bá, tupiniquim, tamoio, guarani, kaiguá), em verde, jê (kaiapó, kaingang, guainá), com outras convenções, 
puri, oti-xavante e ofaié-xavante. 
  
  

 Cic los históricos regionais  

 
Na perspectiva dos sistemas regionais de povoamento, mas já no contexto da sociedade nacional, são 
acolhidos os ciclos históricos regionais de desenvolvimento econômico, consolidados pela História Social 
e Econômica do Brasil. Neste caso, particularidades locais devem ser consideradas na definição de ciclos 
microrregionais.  
 

No caso da região onde se insere o , que compõe a área de influência expan-Município de Valpara íso

dida deste empreendimento, estão presentes quase todos os grandes conjuntos de macroassinaturas ar-
queológicas que compõem os ciclos histórico-econômicos da sociedade nacional: 
 

 O primeiro — que não comparece nesta região — é a própria gênese do Brasil, marcada pelo as-
sentamento fundado por Martim Afonso de Sousa, em São Vicente. A melhor expressão desta 
época, ainda remanescente como registro arqueológico é o Engenho São Jorge dos Erasmos9, lo-
calizado no Município de Santos. O Engenho da Madre de Deus, situado no trecho continental 
do mesmo município também é deste período. Destacam-se também as fortificações10 que guar-
davam a região estuarina e o acesso ao porto de Santos. 
 

                                                           
9 O Engenho São Jorge dos Erasmos, propriedade da Universidade de São Paulo, foi recentemente escavado por José 
Luiz de Morais e equipe, com o apoio da FAPESP e da Universidade Católica de Santos. Na campanha de escavações 
de 2002/2003 foram descobertos os remanescentes de um sambaqui e o piso da capela, onde há vários sepultamen-
tos. 
10 Recentemente Victor Hugo Mori e equipe publicaram um livro sobre as fortificações do lagamar santista. 
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 O segundo deles — que também não comparece nesta região — consiste na transposição da serra 
do Mar e conseqüente invasão do planalto, ambiente das cabeceiras dos rios Tietê e Paraíba do 
Sul, um pouco antes da metade do século XVI. Inicialmente marcada pela morosidade, essa ocu-
pação gerou, todavia, os primeiros núcleos de assentamento português (com população fortemen-
te miscigenada), tais como Santo André da Borda do Campo, São Paulo de Piratininga e Mogi das 
Cruzes. Na transposição da serra foram utilizados os peabirus, trilhas usualmente percorridas pe-
las populações indígenas.  

 

 O terceiro se relaciona com os episódios da expansão paulista pelo interior, distribuída pelos sécu-
los XVII e XVIII, quando hordas de bandeirantes avançaram na direção das zonas de mineração 
de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, consolidando o desenho do território nacional pela ane-
xação de partes anteriormente espanholas pelo Tratado de Tordesilhas (Tratado de la Capitulaci-
ón y la Partición del Mar Oceano).  

 

 Entre os séculos XVIII e XIX, o tropeirismo marcou a construção da paisagem, consolidando a 
rede de comunicação anteriormente baseada nos peabirus. Os caminhos das tropas reforçaram o 
design dos futuros sistemas de comunicação, abrangendo as estradas e as ferrovias do império e 
da república velha, convergindo para as rodovias modernas. As rotas dos tropeiros se transforma-
ram na espinha dorsal do sistema ferroviário e rodoviário que transpõe a serra do Mar e corta as 
terras do hinterland paulista. Para o sul, passando por Sorocaba e Itapeva, o caminho das tropas é 
dos mais expressivos. 

 

 Na virada do século XIX para o XX, o capital gerado pela cafeicultura transformou definitiva-
mente a paisagem paulista, provocando ou consolidando a expansão urbana, a implantação da re-
de ferroviária e a industrialização de São Paulo. Vindos do Estado do Rio de Janeiro, os cafezais 
entraram no território paulista pelo vale do rio Paraíba do Sul, que sediou o período mais precoce 
do ciclo, a partir de meados do século XIX. Subsidiado pela cafeicultura, a capitalização do vale 
também se valeu de sua posição estratégica de ligação entre a então Província de São Paulo e a 
Corte Imperial. O alento econômico ultrapassou limites regionais pela modernização estimulada 
pelos fluxos migratórios. A convergência e passagem de tudo isso foi a capital paulista que, per-
dendo seu ar provinciano típico do século XIX, mudou a sua fisionomia com uma expressiva ar-
quitetura eclética, preparando-se para a industrialização que recrudesceria a partir dos anos 1950. 
Santos, porta de entrada dos imigrantes e de saída das sacas de café, torna-se o porto mais movi-
mentado do país. Adentrando outros quadrantes do interior paulista, a cafeicultura adquiriu ou-
tros contornos, sob forte influência da imigração italiana. O eixo Campinas – Ribeirão Preto tor-
nou-se importante, à medida que os cafezais alcançavam as férteis terras roxas situadas além da 
depressão periférica. O vale do Paranapanema, na direção do Norte Velho do Paraná, foi alcança-
do pela onda verde a partir do último quartel do século XIX.  

 
 

 Convergindo para a região do empreendimento  

 
Considerando os cenários dados pela distribuição dos macrossistemas regionais de povoamento, a área de 
influência do empreendimento pode ser assim caracterizada: 
 

 macrossistema de caçadores-coletores indígenas 
 

O território do  se encontra nos limites da expansão setentrional máxima do Município de Valparaíso

sistema regional umbu, caçadores-coletores que povoaram o território paulista entre o sétimo e o primeiro 
milênio antes da era cristã. 
 

 Macrossistema de agricultores indígenas  
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O território do  se encontra nos limites setentrionais máximos da ocupação Município de Valparaíso

do povo guarani, do grupo tupi-guarani; por outro lado, também se encontra próximo à expansão mais 
setentrional kaingang, conforme atesta o Mapa Etno-Histórico de Kurt Nimuendajú. 
 

 frentes de expansão da sociedade nacional  
 
O Município de Valparaíso se constituiu a partir do antigo povoado Vale do Paraíso, posteriormente de-
nominado Paraíso Terrestre, situado nas terras pertencentes a Araçatuba. 
 
Sua formação foi propiciada pelas atividades agrícolas, pela influência da Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil e pelas imigrações italiana e japonesa. 
 
Sua fundação, propriamente dita, ocorreu em 1927, quando recebeu o nome de Valparaíso por iniciativa 
de João Máximo de Carvalho, Francisco Vieira Leite, Jorge Brandini e Jorge Pupo, dentre outros.  
 
Tornou-se distrito do Município de Araçatuba em 10 de julho de 1934 e, pouco tempo depois, em 8 de 
janeiro de 1937, adquiriu autonomia político-administrativa. 
 
De acordo com a página eletrônica da Fundação IBGE, até início do século XX o sertão de Araçatuba era 
ocupado por índios kaingang que repeliam as tentativas de colonizações da região.  
 
A exploração do rio Aguapeí ou Feio levou um grupo de catequizadores liderados por José Cândido, a 
apaziguar os indígenas e convencê-los a irem para a serra do Diabo, no Estado de Mato Grosso. Isso 
permitiu a fixação dos primeiros povoadores, a derrubada de matas e a construção das primeiras casas.  
 
As terras dos irmãos Anselmo foram adquiridas por Gregório Prestes da Fonseca, que continuou a derru-
bada de matas. João Máximo de Carvalho, Francisco Vieira Leite, também proprietários locais, e Gregório 
Prestes da Fonseca, constatando a fertilidade do solo, lotearam parte de suas terras, em pequenas datas, 
para formação de um patrimônio.  
 
Inaugurada a Estação de Ferro Noroeste do Brasil, muitos povoadores foram se fixando e formaram o 
povoado denominado Valparaíso, em alusão às belezas naturais do vale percorrido pelos desbravadores, 
decorrente da expressão vale do paraíso ou ―val-paraíso‖.  
 
Genealogia 
 

 Distrito de Paz criado com a denominação de Valparaíso pela Lei Estadual 6546, de 10 de julho 
de 1934, no Município e Comarca de Araçatuba.  

 

 Elevado a município pela Lei 2859, de 8 de janeiro de 1937, na mesma comarca.  
 

 Em divisão territorial datada de 31 de dezembro de 1936, figura que o Distrito de Valparaíso é 
apenas judiciário e pertencente ao Município de Araçatuba.  

 

 Em divisão territorial datada de 31 de dezembro de 1937, figura o Município de Valparaíso, per-
tencente ao Termo e Comarca de Araçatuba, apenas com o Distrito Sede.  

 

 No quadro anexo ao Decreto-Lei Estadual 9073, de 31 de março de 1938, o Município de Valpa-
raíso pertence ao mesmo Termo e Comarca de Araçatuba e figura com três distritos: Valparaíso, 
Andradina e Comandante Arbues.  

 

 Decreto-Lei Estadual 9775, de 30 de novembro de 1938, o Município adquiriu o Distrito de Alto 
Pimenta, do Município de Araçatuba. Perdeu o Distrito de Andradina para o novo Município de 
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Andradina. E o Distrito de Valparaíso perdeu a parte do território para o novo Distrito de Laví-
nia, do mesmo Município, dos Distritos de Valparaíso, alto Pimenta, Comandante Arbues e Laví-
nia, e é Termo da comarca de Araçatuba.  

 

 Em virtude do Decreto-Lei Estadual 14334, de 30 de novembro de 1944, que fixou o quadro ter-
ritorial para vigorar em 1945-1948, o Município de Valparaíso ficou composto dos distritos de 
Valparaíso e Alto Pimenta. Constituído do único Termo Judiciário da comarca de Araçatuba, a 
qual é formada pelos municípios de Valparaíso, Lavínia e Mirandópolis.  

 

 Aparece nos quadros territoriais fixados pelas leis 233, de 24 de dezembro de 1948 e 2456, de 30 
de dezembro de 1953, para vigorar, respectivamente, nos períodos 1949-1953 e 1954-1958, com-
posto apenas de um distrito, Comarca de Araçatuba, menos o Distrito de Alto Pimenta.  

 
 

 
 
Vista parcial de Valparaíso [fonte: Prefeitura do Município de Valparaíso; www.valparaiso.sp.gov.br] 
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Igreja Matriz de Nossa Senhora Auxiliadora [fonte: Prefeitura do Município de Valparaíso; imagem: Vi-
cente A. Queiroz] 
 
 

 
 
Antigas instalações ferroviárias da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil [fonte: Ralph Mennuci Giesbrecht; 
www.estacoesferroviarias.com.br;  imagem: Becan] 
 

**  **  ** 
 
O estudo de arqueologia preventiva encaminhado na fase de licença prévia compreende um processo ana-
lítico que inclui a leitura e a interpretação de vários fatores, convergindo para a potencialização de obser-
vações espontâneas e induzidas no âmbito de visita técnica de reconhecimento de terreno. 
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No caso deste empreendimento, há de se considerar dois segmentos: o PERÍMETRO DA PLANTA IN-

, onde não se vislumbra a possibilidade da existência de sítios arqueológicos (área diretamente DUSTRIAL

afetada) e as , espalhadas pelo Município de Valpa-GLEBAS DESTINADAS À EXPANSÃO AGRÍCOLA

raíso e outros da região, conforme especificados anteriormente. As observações colocadas adiante se refe-
rem a este último segmento. 
 
a) Compreensão do processo pedogenético local para a avaliação da matriz pedológica, na expectativa da 

existência de registros arqueológicos inseridos, considerando a composição do terreno; NO CASO DES-

: TE EMPREENDIMENTO ,  FORAM NOTADOS

 

  se existentes, os materiais arqueológicos comparecem na cota zero (superfície do Solo residual:

terreno), sujeitos à rearranjos intermitentes (processos naturais ou induzidos); não se descarta a 
possibilidade da presença de objetos enterrados (como no caso de vasilhas de cerâmica ou ele-
mentos das fundações de construções antigas). 

 

  se existentes, o materiais arqueológicos comparecem em cotas negativas, em pequena Colúvio:

profundidade; se os processos erosivos prevalecem, o eventual estrato arqueológico pode se tor-
nar superficial, comparecendo na cota zero. 

 

 se existentes, os materiais arqueológicos comparecem em cotas negativas, em pequenas Aluvião: 

ou grandes profundidades; se os processos deposicionais prevalecem, o estrato arqueológico pode 
se tornar mais profundo. 

 

b) Observações espontâneas de superfície e subsuperfície permitidas por agentes e processo naturais; NO 

: CASO DESTE EMPREENDI MENTO ,  FORAM NOTADOS

 

  geralmente provoca a formação de superfícies de denudação areolares.  Escoamento difuso:

 

  conforme a sua intensidade, provoca o surgimento de canaletas e ca-Escoamento concentrado:

nais que sulcam o terreno, conhecidos por ravinas e vossorocas. 
 

  principalmente formigueiros, cupinzeiros e tocas de pequenos animais. Estruturas de bioturbação:

 
c) Observações induzidas de superfície e subsuperfície permitidas por agentes e processos artificiais decor-

rentes do uso e ocupação do solo; : NO CASO DESTE EMPREE NDIMENTO ,  FORAM NOTADOS

 

  as mais comuns são produzidas por bovinos. Trilhas de gado:

 

  quando ocorre a limpeza do terreno. Supressão da cobertura vegetal:

 

  especialmente os procedimentos de gradagem, subsolagem e terraceamento. Práticas agrícolas:
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 Constatação de informações, indí cios e evidências arqueológicas  

 
a) Evolução do cenário local (avaliação do aspecto original da área diretamente afetada, com o reconheci-
mento das transformações motivadas pela variação do uso e ocupação do solo, convergindo para o quadro 

atual); : NO CASO DESTE EMPREENDIMENTO ,  FOI  NOTADO QUE

 

 A profunda alteração do aspecto original do terreno onde será ampliado o projeto inviabilizou a 
sustentação de registros arqueológicos estratificados, se anteriormente existentes; isto se refere às 
glebas onde o plantio de canaviais está consolidado. 

 

 A alteração do aspecto original do terreno onde será ampliado o projeto não foi suficiente para 
inviabilizar a sustentação de registros arqueológicos in situ, se eventualmente existentes; isto se re-
fere a outras glebas onde não há plantio de cana, ainda. 

 
b) Configuração do empreendimento (avaliação das características do empreendimento — implantação, 
ocupação e funcionamento —, considerando seu potencial de impacto sobre os registros arqueológicos da 

região); : NO CASO DESTE EMPREE NDIMENTO ,  FO I  NOTADO QUE

 

 O empreendimento ocupará superfície extensa, distribuída por vários compartimentos topomor-
fológicos, com maior possibilidade de atingir e impactar registros arqueológicos, se eventualmente 
existentes. 

 
c) Indicadores arqueológicos (avaliação dos indicadores potenciais da presença de registros arqueológicos 
por meio de interpretações temáticas, com o apoio de disciplinas do meio físico-biótico e de fontes etno-

gráficas, etno-históricas e históricas); : NO CASO DESTE EMPREE NDIMENTO ,  FOI  NOTADO QUE

 

 O meio físico-biótico contém geoindicadores arqueológicos de sítios indígenas georreferenciáveis 
em escala local e regional. 

 

 O meio sociocultural não apresenta indicadores histórico-arqueológicos georreferenciáveis em es-
cala local. 

 
d) Informações acerca da existência de materiais arqueológicos (averiguação de informações orais ou fon-
tes documentais sobre possíveis ocorrências de sítios ou materiais arqueológicos no local e sua região 

circunvizinha); :  NO CASO DESTE EMPREE NDIMENTO ,  FOI  NOTADO QUE

 

 Embora considerando o potencial arqueológico significativo da região onde se situa o Município 
de Valparaíso, não há informações orais ou documentais sobre a existência de materiais arqueoló-
gicos na área onde o empreendimento será ampliado, entendida como área diretamente afetada. 

 
Na página eletrônica do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional consta o regis-
tro do seguinte sítio arqueológico: 
 

 Sítio Gervásio 
 

Registrado no âmbito do Programa de Diagnóstico Arqueológico do Sistema de Distribuição de 
Gás Natural pelos técnicos Iberê F. de Oliveira Martins e Paulo J. de Lima (Zanettini Arqueolo-
gia). De acordo com a ficha do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, trata-se de um túnel 
de 47 m de comprimento associado a uma fileira de poços equidistantes (dois metros), cujas pro-
fundidades variam entre 6 e 12 metros. 
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 Imagens relac ionadas com a área de inf luência  do empreendimento  

 
A partir da página seguinte comparecem imagens da área de influência da Usina Univalem, cuja sede se 
localiza no Município de Valparaíso, Estado de São Paulo. 
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Vista orbital da cidade de Valparaíso, sede da Usina Univalem, do Grupo COSAN. 
 
 

 
 

Localização da Usina Univalem 
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Instalações industriais da Usina Univalem e seu entorno de ambientação. 
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Cenas das instalações industriais consolidadas a partir dos anos 1970. 
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Cenas das instalações industriais da Usina Univalem; as alterações impostas à topomorfologia local inibem 
a manutenção de registros arqueológicos estratificados se porventura anteriormente existentes. Sendo 
assim, recomenda-se que a gleba continue sendo utilizada para a finalidade à qual se destina. 
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Cenas das áreas de expansão do cultivo; embora as áreas de cana da Usina Univalem já estejam consolida-
das, a transformação das atuais pastagens em canaviais irá exigir o planejamento e a execução de procedi-
mentos de levantamento prospectivo intensivo, de modo a prevenir danos ao patrimônio arqueológico 
eventualmente inserido. 
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  
 

 

 
Suportes normativos: artigos 3º e 4º da portaria IPHAN 230/2002; artigo 2º, § 1º e 2º, da resolução SMA-SP 
34/2003. 

 
 
Para melhor avaliar os impactos sobre o patrimônio arqueológico há de se ter em mente os conceitos e 
definições formulados pela arqueologia como disciplina, entendidos em conjunto com os aspectos legais 
que regem a matéria (prerrogativas técnico-científicas, acadêmicas e jurídicas). Consolidados os principais 
aspectos do diagnóstico arqueológico, conviria discorrer sobre a teoria e o conceito de impacto ambiental 
sobre o patrimônio arqueológico adotados pelo modelo técnico-científico proposto por José Luiz de Mo-
rais e que sustentam este estudo de arqueologia preventiva. 
 
É oportuno lembrar que o banco de recursos culturais arqueológicos é de natureza finita. Constituído por 
objetos tomados individualmente ou em conjunto, os materiais arqueológicos integram estruturas in situ 
inseridas em horizontes pedológicos ou pacotes sedimentares — que, neste caso, assumem o estatuto de 
matriz arqueológica —, ou coleções ex situ depositadas em reservas técnicas de museus e instituições con-
gêneres. Elementos naturais modificados pelo homem que permitam melhor compreender as relações 
homem/meio na construção da paisagem ou as conexões espaciais inter-sítios, também são considerados 
recursos arqueológicos. 
 
Enquanto medida cautelar, além de permitir o reconhecimento de eventuais registros arqueológicos na 
iminência dos impactos decorrentes das obras, a adoção de um programa de gestão estratégica, como o 
proposto adiante, irá fornecer os subsídios necessários para a avaliação da condição física e da significância 
científica de cada um deles. Isto porque o modelo inclui o conceito de prospecção (avaliação do grau de 
significância do achado liminarmente entendido como de valor arqueológico).  
 
A propósito dos impactos sobre o patrimônio arqueológico, assim se manifestam os diplomas normativos 
editados pelo Iphan e pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo: 
 
 

Portar ia  Iphan 230/2002  

 
Art. 3º A avaliação dos impactos do empreendimento do patrimônio arqueológico regional será 
realizada com base no diagnóstico elaborado, na análise das cartas ambientais temáticas (geológi-
cas, geomorfológicas, hidrográficas, de declividade e vegetação) e nas particularidades técnicas das 
obras. 
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Resolução SMA 34/2002  

 
Art. 2º [...] 
 
§ 1º A avaliação dos impactos do empreendimento ou atividade no patrimônio arqueológico será 
realizada pelo IPHAN, com base no diagnóstico elaborado, na análise das cartas ambientais temá-
ticas (geologia, geomorfologia, hidrografia, declividade e vegetação) e nas particularidades técnicas 
das obras. 
 
§ 2º A partir do diagnóstico e avaliação de impactos, deverão ser elaborados os programas de 
prospecção e de resgate compatíveis com o cronograma das obras e com as demais fases de licen-
ciamento ambiental do empreendimento ou atividade, de forma a resguardar o patrimônio cultural 
e arqueológico da área. 

 
 

Condição f ís ica de registros arqueológicos  

 
O registro arqueológico, constituído pelo conjunto contextualizado de expressões materiais da cultura, é 
uma fonte fidedigna de conhecimentos sobre às populações do passado. Tal premissa se aplica liminar-
mente aos povos indígenas que ocuparam o território brasileiro há milhares de anos. Porém, a seqüência 
de ocupações, com os respectivos modos de produção e arranjos territoriais, acaba por comprometer a 
integridade original dos testemunhos das ocupações mais antigas. De fato, um dos principais problemas 
que permeia a preservação do patrimônio arqueológico é a definição de classes de conservação de sítios, 
seguida da correta inserção de cada um deles. Neste estudo de arqueologia preventiva, o estabelecimento 
de classes de conservação se baseia no modelo proposto por Morais, a partir de investigações correntes na 
bacia do rio Paranapanema11. 
 
Muitas vezes entendida como leitura do estado de conservação, a avaliação das condições físicas dos regis-
tros arqueológicos é essencial no momento do achamento e das vistorias subsequentes (geralmente na fase 
de reconhecimento de terreno ou levantamento arqueológico prospectivo). Isto também vale nos momen-
tos da execução sequencial dos procedimentos de campo (prospecção e escavação).  
 
O assunto tem sido objeto de controvérsia e debate envolvendo partidários da valorização dos chamados 
―sítios de superfície‖ que, com justa razão, advogam a sua importância, embora possam ser liminarmente 
considerados ―destruídos‖. Sem prejuízo do grau de significância, a análise e a classificação da condição 
física de registros arqueológicos se fazem a partir de duas premissas que podem interagir: a) a integridade 
(ou a ausência) da matriz arqueológica, assim entendido o solo ou o pacote sedimentar, considerando a 
profundidade da inserção dos estratos arqueológicos; b) o ambiente aquático artificialmente induzido pela 
formação de reservatórios, especialmente no caso de usinas hidrelétricas. 
 
Esta estratégia deve considerar aspectos do manejo dos registros, especialmente o momento da análise e 
classificação; ou seja: à época da primeira anotação e das vistorias subsequentes, na ausência de qualquer 
tipo de intervenção (técnicas arqueológicas invasivas), e à época de cada intervenção, se mantidos blocos-
testemunhos classificáveis.  

                                                           
11 A classificação originalmente proposta por José Luiz de Morais parte da arqueologia preventiva realizada ao longo 
do rio Paranapanema, especialmente as pesquisas de salvamento arqueológico relacionadas com as UHEs Taquaruçu, 
Canoas I, Canoas II, Piraju e Ourinhos. Em princípio, a classificação não é necessariamente vinculada ao grau de 
significância dos registros arqueológicos, pois, embora tido como mal conservado, um registro pode proporcionar 
respostas relevantes às questões definidas pela investigação. Por outro lado, há de se destacar a importância da avalia-
ção das condições físicas de registros arqueológicos em situações sub judice. A classificação que previa inserções em 
categorias sequenciadas de ―A‖ a ―G‖ foi posteriormente modificada pela agregação de novos parâmetros. 
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As vistorias e avaliações sucessivas permitirão a inserção dos registros arqueológicos em classes assim 
descritas: 
 

 

Classes  

 

Descrição  

 
Matriz bem conservada 

 
Garante satisfatoriamente a trama de relações entre as microestruturas 
arqueológicas legíveis e mapeáveis em escala adequada, viabilizando várias 
interpretações de cunho paleoetnográfico, inclusive detalhes dos solos de 
habitação, indícios e testemunhos discretos de várias naturezas. As per-
turbações espontâneas (processos erosivos, deposicionais e bioturbação) e 
induzidas (decorrentes do uso e ocupação do solo) são pouco significati-
vas. 

 
Matriz razoavelmente 
conservada 

 
Garante a trama de relações entre macroestruturas arqueológicas legíveis e 
mapeáveis em escala adequada, viabilizando algumas interpretações de 
cunho paleoetnográfico, tais como os perímetros de núcleos de solo an-
tropogênico. As perturbações espontâneas e induzidas tendem a ser signi-
ficativas, embora diminuam com a profundidade em cotas negativas. 

 
Matriz mal conservada 

 
Garante precariamente a trama de relações entre macroestruturas arqueo-
lógicas, prejudicando as interpretações de cunho paleoetnográfico. As 
perturbações espontâneas e induzidas são muito significativas, eventual-
mente diminuindo com a profundidade em cotas negativas. 

 
Matriz suprimida 

 
A supressão da matriz, decorrente de procedimentos invasivos drásticos, 
provoca a remoção ou a desarticulação irreversível, parcial ou total, de 
estruturas arqueológicas. Neste caso, o registro arqueológico será conside-
rado parcial ou totalmente destruído. 

 
Matriz soterrada 
 

 
O soterramento da matriz, decorrente da disposição de materiais (como 
nos aterros, por exemplo), resulta na formação de estratos artificiais sobre 
registros arqueológicos anteriormente aflorantes ou naturalmente inseri-
dos em horizontes de solo ou pacotes sedimentares. Embora não necessa-
riamente haja a destruição de estruturas arqueológicas, o acesso a elas 
poderá se tornar impossível. 

 
Matriz ausente 

 
Situação que viabiliza a contínua redeposição de objetos pela agregação ou 
dispersão motivadas por perturbações espontâneas e induzidas, que agem 
diretamente sobre materiais arqueológicos. A ausência da matriz sedimen-
tar dada por fatores naturais (como no caso de materiais arqueológicos 
sobre pisos rochosos, situação típica das oficinas de lascamento) não des-
qualifica o registro arqueológico, embora limite as investigações a parâme-
tros específicos, na ausência de estratificação. 

 
As próximas categorias decorrem de situações bastante específicas, ligadas ao barramento de cursos d’água 
que provocam a formação de reservatórios. Embora não se apliquem a todas as situações abrangidas por 
estudos de arqueologia preventiva, devem ser vivamente consideradas em função do crescente número de 
empreendimentos do setor hidrelétrico que causam grandes impactos sobre o patrimônio arqueológico. 
Frisa-se, de antemão, a falta de conhecimento sobre os efeitos do afogamento de estruturas arqueológicas 
frente a situações que envolvem variáveis específicas, como a natureza de sítios ou o tipo de reservatório 
(de controle de vazão ou a fio d’ água). Portanto, a descrição dos efeitos do afogamento de registros ar-
queológicos ainda é bastante especulativa. 
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Registro arqueológico de 
faixa de depleção 

 
Nos reservatórios, o deplecionamento da água (fazendo oscilar o nível da 
lâmina), o embate das ondas ou, mesmo, a deposição de lençóis de sedi-
mentos nas margens, afetam os registros arqueológicos alcançados pelo 
estabelecimento da nova orla. O deslocamento e a redeposição de materi-
ais arqueológicos podem ser motivados pelo movimento turbilhonar das 
águas durante a depleção ou pelo solapamento de barrancos, que provoca 
desmoronamentos remontantes. Também pode ocorrer o soterramento 
de registros arqueológicos pelo assoreamento de leitos rasos, principal-
mente nos braços correspondentes aos vales alagados de afluentes meno-
res, onde o deplecionamento afeta superfícies mais extensas. 

 
Registro arqueológico 
submerso 

 
Não se sabe exatamente quais serão os efeitos do enchimento de reserva-
tórios sobre os registros arqueológicos afogados: correntes de fundo po-
derão dispersar indícios e evidências arqueológicas, redepositando materi-
ais, ou, ainda, o assoreamento poderá soterrá-los sob espessas camadas de 
lama, embora conservando a posição das evidências12. Em algumas situa-
ções, o retraimento excepcional da cota remansada abaixo do nível míni-
mo operacional tem revelado registros arqueológicos bem conservados no 
que se refere aos macrovestígios — como urnas funerárias — que não 
teriam sobrevivido à crescente mecanização das práticas agrícolas, justifi-
cando a necessidade de investimentos na pesquisa deste assunto13. 
 
 

Dos impactos ambienta is  sobre o patr imônio arqueológico  

 
Por impacto sobre o patrimônio arqueológico se entende o conjunto de alterações que a obra projetada 
(ou o uso do solo) venha causar nos bens arqueológicos e ao seu contexto, impedindo que a herança cul-
tural das gerações passadas seja transmitida às gerações futuras. 
 

No caso da arqueologia preventiva, mitigar significa criar as condições necessárias para a produção de 

conhecimento científico sobre os processos culturais ocorridos no passado por meio da recuperação e 

. Significa tam-análise dos registros arqueológicos e da leitura das paisagens de interesse para a arqueologia

bém criar condições de preservação ex situ, especialmente no caso dos sítios arqueológicos indígenas pré-

históricos14, conforme estabelece a norma legal em vigor. O planejamento e a execução de estudos de 

 arqueologia preventiva são medidas mitigatórias.

 

 é aquela adotada quando da destruição do registro arqueológico sob quaisquer Medida compensatória

circunstâncias, antes que fossem encaminhadas as medidas mitigadoras de caráter preventivo. No caso do 
comprometimento inevitável de estruturas construídas (ruínas, por exemplo) há de se pensar na adoção de 
medidas mitigatórias que garantam a preservação ex situ do que for possível, seguidas da necessária medi-

                                                           
12 De fato, a avaliação deste tipo de impacto é, hoje, altamente especulativa. As equipes do Projeto Paranapanema 
vêm encaminhando estudos nesse sentido: os remanescentes arquitetônicos do sítio arqueológico Engenho do Salto 
(resgate arqueológico da UHE Piraju), hoje localizados à profundidade de 14 metros, foram monitorados por arqueó-
logos especializados em arqueologia subaquática, com o propósito de verificar os efeitos do afogamento, que ocorreu 
em outubro de 2002; o monitoramento aconteceu dois anos após o enchimento do reservatório. 
13 Situações levantadas por José Luiz de Morais e Neide Barrocá Faccio nos reservatórios de Jurumirim e Capivara 
(rio Paranapanema). Considerando a importância do assunto, o IPHAN editou a portaria 28/2003. 
14 Dos sítios arqueológicos remanescentes das ocupações indígenas, os sambaquis, em face de sua significância cientí-
fica e cultural, devem ser preferencialmente preservados in situ. 
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da compensatória em função da perda de um bem que, muitas vezes, reveste-se de caráter monumental 

(nos termos do ), ou com grande significado para a memória e identidade regional. decreto-lei 25/1937

 
De acordo com a classificação usual (geralmente constante na matriz de impactos de EIAs/RIMAs ou 
RAPs), os impactos sobre o patrimônio arqueológico, enquanto recurso ambiental de valor cultural não 
renovável, podem assim ser entendidos: 
 
 

 Natureza: negativo São primordialmente negativos15, pois resultam em dano à 
qualidade de seu estado físico in natura. 
 

 Ocorrência: potencial São potenciais, pois constituem alterações passíveis de ocor-
rer em função da execução de atividades ou processos. 
 

 Incidência: direto 
indireto 

São predominantemente diretos, pois, mormente resultam da 
relação imediata de causa e efeito; em algumas situações 
externas à área diretamente afetada, o impacto poderá ser 
indireto. 
 

 Abrangência: local 
regional 

São locais, pois afetam o próprio sítio e suas imediações; 
vistos no conjunto, especialmente em grandes empreendi-
mentos, a abrangência é caracteristicamente regional. 
 

 Temporalidade: imediato 
de médio 
de longo prazo 

São imediatos, pois os efeitos se manifestam no instante em 
que se dá a ação; em algumas situações externas à área dire-
tamente afetada, o impacto poderá ser de médio ou longo 
prazo. 
 

 Duração: permanente São permanentes, pois, uma vez executada a ação, os efeitos 
não cessam, continuando a se manifestar em horizonte tem-
poral conhecido. 
 

 Reversibilidade: irreversível Os impactos sobre o patrimônio arqueológico são irreversí-
veis, pois, quando da ocorrência, é impossível reverter à 
situação original. 
 

 Relevância: muito relevante Considerando seu significado científico e o estatuto jurídico, 
os impactos sobre o patrimônio arqueológico tendem a ser 
muito relevantes. 
 

 Magnitude: alta Os impactos sobre o patrimônio arqueológico têm alta mag-
nitude, especialmente na área diretamente afetada. 
 

 Mitigabilidade: mitigável 
não mitigável 

São mitigáveis quando as estruturas arqueológicas são passí-
veis de remoção sistemática e controlada por meio de estra-
tégia de preservação ex situ, isto é, configurando investiga-
ção científica per se (resgate arqueológico). Neste caso, a 
medida mitigadora permite o abrandamento do impacto. 

                                                           
15 Alguns impactos ditos ―positivos‖ podem ser vislumbrados na iminência da realização do empreendimento. Trata-
se do conjunto de ações levadas a efeito na fase de planejamento, cujos resultados podem reverter em benefício do 
patrimônio arqueológico regional. Por exemplo, o levantamento topográfico proporciona o georreferenciamento dos 
registros arqueológicos achados ao acaso; a abertura de picadas, quando restrita à supressão localizada da vegetação 
arbustiva, pode evidenciar testemunhos com pouca visibilidade em função da cobertura vegetal. 
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Quando for impossível a remoção sistemática e controlada, 
o impacto é não mitigável, exigindo reparação do dano ao 
patrimônio por meio de medida compensatória. 
 

 Valoração: alto 
 

São altos, pois tendem a ser muito relevantes frente à situa-
ção diagnosticada (no caso, considerado o grau de signifi-
cância de cada registro arqueológico). 

 
Por outro lado, considerando que as estruturas arqueológicas se definem pela trama de relações que articu-
lam cada elemento com os demais, os impactos tendem a agir em dois segmentos: 
 

—  — uma vasilha ou um fragmento de cerâmica, uma peça lítica, um na peça arqueológica per se

sepultamento, etc., que podem se quebrar, sofrer escoriações ou se desarticular; 
 

—  (solo, colúvio ou aluvião), ambiente que contém e sustenta as peças ar-na matriz arqueológica

queológicas, garantindo a manutenção da trama de relações entre elas (ou seja, as estruturas ar-
queológicas). 

 
Desse modo, os principais impactos sobre os registros arqueológicos podem ser assim qualificados: 
 

: Desarticulação Resultante de ações que provocam o desmonte predatório de estruturas arque-
ológicas inseridas em horizontes pedológicos ou pacotes sedimentares (princi-
palmente no caso de sítios indígenas pré-históricos) ou de estruturas arquitetô-
nicas de valor histórico (no caso dos sítios arqueológicos históricos). Os ele-
mentos do registro arqueológico ficam total ou parcialmente desestruturados. 
 

: Soterramento Resultante de ações que provocam a disposição de materiais estranhos sobre 
matrizes ou estruturas arqueológicas ou sobre remanescentes arquitetônicos de 
valor histórico. O registro arqueológico fica mascarado por soterramento indu-
zido artificialmente. 
 

: Exposição Resultante de ações que direta ou indiretamente provocam o afloramento de 
estruturas arqueológicas pela remoção induzida da matriz (solo, colúvio ou 
aluvião), tornando-as vulneráveis. No caso dos sítios arqueológicos históricos, 
provocar a exposição das fundações pode comprometer a estrutura arquitetô-
nica. O registro arqueológico exposto acaba por perder sua matriz de sustenta-
ção. 
 

: Afogamento Resultante de ações que provocam a inundação temporária ou permanente de 
estruturas arqueológicas de superfície ou subsuperfície. Na maior parte das 
vezes, trata-se da formação de reservatórios de usinas hidrelétricas, quando a 
sobrelevação e o deplecionamento da lâmina d’água inunda porções de terreno 
anteriormente subaéreas, tornando-as subaquáticas. Os efeitos do afogamento 
são ainda bastante especulativos, variando entre a dispersão de materiais ar-
queológicos, redeposição ou soterramento sob as camadas de lama formadas 
no fundo dos reservatórios. 
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 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

 
 
 
O relatório técnico resultante do processo analítico aponta que não há indícios ou evidências de materiais 
arqueológicos no perímetro das instalações industriais. Neste caso, a área poderia ser liberada para o uso 
ao qual se destina. 
 
Quanto às áreas destinadas à expansão do cultivo de cana-de-açúcar, não foi possível afirmar cabalmente 
sobre a inexistência de materiais arqueológicos por toda a sua extensão, considerando que ela abrange 
compartimentos ambientais que sugerem potencial arqueológico positivo. Portanto, na perspectiva da 
salvaguarda do patrimônio arqueológico, fica sugerido o planejamento e a execução de um projeto de 
levantamento prospectivo, avaliação do patrimônio arqueológico e ação de educação patrimonial para a 
inclusão social de trabalhadores do empreendimento. Isto deverá ser organizado no âmbito de um pro-
grama de gestão estratégica do patrimônio arqueológico, conforme as diretrizes estabelecidas adiante. 
 
A apresentação e aprovação deste programa pelo IPHAN deveriam ser condicionantes para a obtenção da 
licença de instalação. A execução do programa seria compatibilizada com as etapas de expansão dos cana-
viais pela área de influência direta do empreendimento. 
 
 

 Programa de mit igação de impactos sobre o patr imônio arqueológico  

 
O estudo de arqueologia Preventiva relacionado com os projetos de ampliação da produção e das áreas de 
cultivo de cana-de-açúcar tem merecido atenção especial do IPHAN, especialmente na 9ª Superintendên-
cia Regional em São Paulo. De fato, na emissão de pareceres sobre relatórios da licença prévia, o órgão 
federal vem reiterando sistematicamente que “os estudos arqueológicos preventivos em áreas de ex-
pansão do cultivo de cana-de-açúcar, para integrar avaliações ambientais, sejam de EIA ou RAP, 
trazem novas demandas para a arqueologia preventiva”. As considerações que justificam tal preocu-
pação transitam por vários fatores, incluindo a acelerada expansão das áreas canavieiras, que ocupam di-
versos compartimentos topomorfológicos e ambientais, bem como a falta de conhecimento arqueológico 
em tais regiões (carência de diagnósticos mais precisos).  
 
Aventando o ordenamento jurídico em vigor, a 9ª Superintendência Regional do IPHAN prescreve a ela-
boração de programa de gestão do patrimônio cultural arqueológico, “com matrizes teóricas que levem 
em consideração as abordagens preventivas no nível territorial”. Adentrando a fase de licença de 
instalação, as primeiras iniciativas do programa darão conta daquilo que o órgão federal entende por 
―prospecção arqueológica sistemática e intensiva‖, com o seguinte escopo: 
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—  compatíveis com o tamanho das áreas de expansão, metodologia de pesquisa e intervenção

com os compartimentos topomorfológicos e ambientais, com matriz de significância e escala de 
relevância científica, corroborados pelas medidas imediatas e emergenciais de preservação dos sí-
tios arqueológicos achados. 
 

—  considerando dois momentos: a integração da comunidade de ação de educação patrimonial

trabalhadores dos canaviais, bem como públicos outros (escolar e outros segmentos comunitários 
rurais e urbanos).  

 
É bom esclarecer que esta nova postura da 9ª SR-IPHAN-SP tem a ver com a rápida expansão das áreas 
de cultivo de canaviais, em face do aumento de produção de empreendimento do setor sucroalcooleiro em 
território paulista. Altamente mecanizado, o cultivo de cana se vale de implementos agrícolas bastante 
invasivos que, ao preparar o solo, praticamente desmontam quaisquer estruturas arqueológicas eventual-
mente existentes até profundidades que alcançam mais de 0,5 m. Desse modo, os remanescentes arqueo-
lógicos de antigas aldeias pré-históricas dos sistemas regionais Guarani, Tupinambá ou Kaingang, mor-
mente situados em relevos colinares de topografia suave, serão inexoravelmente desarticulados (as estrutu-
ras) ou fragmentados (as vasilhas de cerâmica). Esta situação encontra seu melhor exemplo na substituição 
de pastagens por canaviais. 
 
Na esteira das preocupações do IPHAN, o planejamento proposto como medida mitigatória procura dar 
conta das recomendações do órgão federal. 
 
A medida mitigatória prevista para a fase de licença de instalação deste empreendimento é o planejamento 
e execução de um projeto de levantamento prospectivo, avaliação do patrimônio arqueológico e educação 
patrimonial para a inclusão social de trabalhadores sustentado pelo modelo no qual esta metodologia de 
trabalho se assenta. 
 
O método prevê a inserção do projeto de levantamento prospectivo — enquanto conjunto de atividades 
essencialmente técnicas — no bojo de um programa de gestão estratégica, cujos objetivos fundamentais 
são: 

 

 Obter informações sobre os sistemas regionais de povoamento indígena e das frentes de expansão 
da sociedade nacional, considerando as expressões materiais da cultura contidas nos registros ar-
queológicos da área de influência do empreendimento, incorporando-as à memória regional e na-
cional, evitando as perdas patrimoniais frente à sua construção. 

 

 Registrar, do ponto de vista da Arqueologia, o ambiente e o território de manejo de recursos am-
bientais dos sistemas regionais de povoamento indígena e das frentes de expansão da sociedade 
nacional, reconhecendo a sucessão das paisagens produzidas no cenário da área de influência do 
empreendimento. 

 

 Fomentar a inclusão social da arqueoinformação gerada, fornecendo subsídios técnicos e científi-
cos para a formulação de políticas públicas relacionadas com o patrimônio arqueológico. 

 

A partir das premissas dadas pelos objetivos gerais, a estrutura do projeto ―Levantamento Prospectivo, 

 fica assim definida. Avaliação e Inclusão Social do Patrimônio Arqueológico‖

 
 

 LEVANTAMENTO PROSPECTIVO 

 

 Objetivos 
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a) Aprofundar a busca de dados relacionados com a arqueoinformação regional considerando as 
fontes secundárias disponíveis, o levantamento de peças arqueológicas em museus e instituições 
regionais e outros dados obtidos na fase de licença prévia. 
 
b) Definir e caracterizar compartimentos topomorfológicos de acordo com o potencial arqueoló-
gico (alto, médio e baixo), equacionando as interpretações temáticas compatíveis (geoindicadores 
arqueológicos, fontes etno-históricas e históricas). 
 
c) Intensificar o reconhecimento da paisagem e de terreno nos compartimentos com potencial ar-
queológico médio a alto, convergindo para os procedimentos de levantamento prospectivo e 
prospecção nos módulos de terreno críticos em termos de potencial arqueológico.   
 
d) Avaliar os resultados, propondo:  
 
— o encerramento do estudo de arqueologia preventiva, na ausência de materiais arqueológicos 
nas glebas abrangidas pela expansão do cultivo de cana na safra correspondente; 
 
— o prosseguimento do estudo de arqueologia preventiva, na presença de sítios arqueológicos a 
serem resgatados por meio de escavações arqueológicas; neste caso, o perímetro do sítio será geor-
referenciado e interditado até que se execute o resgate. 

 

 Escopo 
 

Atividades de pré-levantamento prospectivo  

 
a) Compatibilização das atividades de levantamento prospectivo com o cronograma da obra.  
 
b) Consolidação do potencial arqueológico da área diretamente afetada pelo empreendimento, a 
partir da interpretação de cartas temáticas e definição de geoindicadores ou outros indicadores ar-
queológicos. 
 
c) Indicação dos compartimentos topomorfológicos com alto e médio potencial arqueológico. 
 
d) Visita técnica para reconhecimento da paisagem e de terreno. 
 
e) Avaliação intermediária da situação do patrimônio arqueológico nas áreas de expansão de cana. 

 

Atividades de levantamento prospectivo 

 
a) Delimitação dos módulos de levantamento amostral, com adensamento suficiente nos locais 
críticos em termos de potencial arqueológico. 
 
b) Definição da constelação de posições georreferenciadas para a execução das sondagens de sub-
solo. 
 
c) Registro digital, leitura e análise das matrizes sondadas. 
 
d) Coleta comprobatória de materiais arqueológicos se for o caso. 
 
e) Avaliação final da situação do patrimônio arqueológico nas áreas de expansão de cana. 
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A qualquer momento da abertura das frentes de preparo do solo para cultivo, deve ser considerada a pos-
sibilidade de interdição temporária de áreas na presença de materiais arqueológicos que, pelo grau de signi-
ficância científica, devam ser resgatados. 
 

 Materiais arqueológicos 
 
Caso sejam encontrados materiais arqueológicos, será definido um perímetro de interdição do local. Em-
bora temporária, a interdição será mantida até que a ocorrência seja avaliada.  
 
Se desprovidos de maior significância científica, os materiais serão coletados e curados de acordo com as 
rotinas do laboratório de arqueologia. Se suficientemente significativos para caracterizar um sítio arqueoló-

gico, a área permanecerá interditada até que se promova o resgate pleno, mediante projeto de RESGATE 

, conforme explicado em seguida.  E CURADORIA DE MATERIAIS  ARQUEOLÓGICOS

 

 Sítios arqueológicos 
 
Caso sejam detectados sítios arqueológicos que, pelo grau de significância científica dado pela prospecção, 
exijam a execução de procedimentos de resgate e curadoria de materiais arqueológicos, serão propostas as 
diretrizes para a elaboração de projeto de resgate, curadoria e inclusão social do patrimônio arqueológico.  
 
Neste caso, o programa deverá prever a releitura e consolidação dos dados anteriores obtidos na fase de 
licença prévia e no próprio levantamento prospectivo, na perspectiva de uma abordagem sistêmica, com a 
circulação de informações em dupla mão de direção. 
 
 

 INCLUSÃO SOCIAL 

 

A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL  PARA A  INCLUSÃO SOCI AL DE TRABALHADORES DOS CANA-

 se configura como instrumento de socialização dos conhecimentos adquiridos por meio da Arqueo-VIAIS

logia: a interação entre os especialistas e o grande público garante o retorno do conhecimento às comuni-
dades atingidas pelo empreendimento. A socialização da arqueoinformação gerada dá-se por meio de pro-
postas-piloto de inclusão social, instrumentalizada por publicações dirigidas a públicos específicos, mostra 
itinerante modulada em painéis, kit de materiais arqueológicos para circulação e seminários temáticos, den-
tre outros. 
 
A metodologia da educação patrimonial se aplica a partir do bem cultural, de acordo com as seguintes eta-
pas: 
 

a) Identificação do bem cultural: observação e análise (material, dimensões, formas, elementos, co-
res, texturas, organização, usos, funções, valores, espaços, movimentos, etc.). Ativida-
des/exercícios: utilização e desenvolvimento dos sentidos (visão, olfato, audição, gosto e tato); 
comparação; memória; extrapolação e questionamento. 
 
b) Registro do bem cultural: atividade de registro da identificação. Atividades/exercícios: desenhos, 
fotografias, relatos escritos ou gravados, maquetes, filmes, atividades de pesquisa e coleta de dados; 
entrevistas com pessoas envolvidas e da sociedade (idosos, professores, donas de casa, jornalistas, 
etc.); consulta a arquivos, bibliotecas, cartórios e jornais; registro de todas as informações materiais 
e simbólicas, históricas e culturais do objeto estudado. 
 
c) Valorização e apropriação: interpretação e comunicação do observado e registrado. É a culmi-
nância da apropriação da experiência vivenciada. É neste momento que se faz a interpretação e 
comunicação de tudo o que foi percebido e registrado. É quando se manifesta a capacidade criativa 
e se acrescenta ao conhecimento adquirido um juízo de valor. Isto pode acontecer por meio de ex-
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posições, vivências, dramatizações, elaboração de textos, livros, murais, atividades de recreação e 
lazer. 

 
Considerando que o levantamento prospectivo é uma das etapas liminares do processo da arqueologia 
preventiva, a ação de educação patrimonial planejada está de acordo com o caráter inicial da abordagem. 
Certamente o achamento de sítios arqueológicos que, pelo grau de significância exijam procedimentos de 
resgate e inclusão social do patrimônio arqueológico deflagrará ações mais aprofundadas no âmbito do 
projeto específico. Neste momento, portanto, o objetivo e o escopo da ação de educação patrimonial são 
preliminares, considerando a escala do processo. 
 

 Objetivo 

 

a) Estimular a devolução de conhecimentos e a inclusão social do patrimônio arqueológico, inte-
grando a arqueoinformação no circuito da comunidade regional, convergindo para os trabalhado-
res dos canaviais. 

 

 Escopo  
 

a) Organização de mostra itinerante com informações básicas relacionadas com os propósitos da 
arqueologia e materiais arqueológicos (painéis, cartazes e panfletos). 
 
b) Palestras em ambiente de auditório e conversas informais, do tipo DDS – diálogos diários de 
segurança, com esclarecimentos acerca das atividades do dia e manuseio de materiais arqueológi-
cos. 
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 ANEXOS 
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 LOGÍSTICA  
 

 
 

MÉTODO DE ESTUDO 

 
 
Liminarmente considerado o regramento aplicável pela resolução SMA 34/200316 ao EAP – estudo de 
arqueologia preventiva, a avaliação potencial de indícios e evidências arqueológicas de determinada área — 
no caso, a área diretamente afetada pela implantação de um empreendimento — é feita por meio de seu 
enfoque analítico (empreendimento e seu contexto). Em se obtendo resultado positivo quanto à presença 
de informações, indícios e evidências arqueológicas — não é o caso deste estudo de arqueologia preventi-
va — aplica-se adicionalmente o ordenamento estabelecido pela portaria IPHAN 230/2002. Caso contrá-
rio, o EAP se encerra com a apresentação de um laudo técnico de arqueologia preventiva que demonstre a 
inexistência de patrimônio arqueológico que possa ser afetado pelo empreendimento.   
 
O modelo científico construído para subsidiar este estudo de arqueologia preventiva — fase de LP — tem 
por base a investigação, leitura e análise dos seguintes parâmetros:  
 

— evolução do cenário local 
 
— configuração do empreendimento 
 
— indicadores arqueológicos 
 
— reconhecimento da paisagem e de terreno 

 
É procedimento liminar a adequada definição do quadro das áreas de influência do projeto, considerando 
a preservação integral da arqueoinformação17. Em face do estatuto do objeto em pauta — o patrimônio 
arqueológico — o assunto será simultaneamente enfocado na perspectiva da investigação, gestão e manejo 
patrimonial, considerando as prerrogativas técnico-científicas e jurídicas do patrimônio arqueológico18. É 
de se lembrar, contudo, que na ausência de informações, indícios e evidências arqueológicas, não há por-
que muito investir na definição do quadro de áreas, especialmente na presença de outros estudos que não 

                                                           
16 A Resolução 34/2003 foi inspirada na norma federal, quer seja, a Portaria IPHAN 230/2002. 
17 Na perspectiva do Patrimônio arqueológico, os limites das áreas de influência poderão não se sobrepor àqueles 
definidos para as disciplinas do meio físico-biótico ou a outras do meio antrópico. 
18 Este arranjo, proposto por José Luiz de Morais, procura compatibilizar os princípios da pesquisa básica (arqueolo-
gia acadêmica) à dinâmica do licenciamento ambiental, com respaldo na Portaria IPHAN 230/2002 e na Resolução 
SMA 34/2003. 
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se configurem como EIA/RIMA. Assim, para melhor esclarecer o modelo, seria interessante abordar este 
assunto. 
 
Genericamente, a estratégia que sustenta este EAP considera a influência do projeto distribuída por três 
áreas, quais sejam:  

 

ÁREA DIRETAMENTE AFET ADA –  ADA   

 
É a fração de terreno circunscrita pela linha poligonal desenhada no projeto, onde se instalará o empreen-
dimento. O planejamento estratégico19 define que a ADA (adicionalmente entendida como a planta de uso 
e ocupação do empreendimento) é potencialmente uma unidade geográfica de manejo patrimonial – 
UGMP, compartimento abrangido pela arqueoinformação regional e privilegiado na avaliação arqueológi-
ca.  
 
No caso dos empreendimentos sucroalcooleiros, considerando as normativas técnico-jurídicas da salva-
guarda do patrimônio arqueológico, a área diretamente afetada corresponde ao perímetro da planta indus-
trial. 
 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DI RETA –  AID   

 
É uma faixa de terreno de dimensão variável que circunscreve a ADA. Os limites da AID variam confor-
me as adaptações necessárias a cada situação, em considerando o grau de significância do patrimônio ar-
queológico detectado (ou o potencial arqueológico implícito). Sua demarcação tem dois propósitos essen-
ciais:  

 
— conectar o manejo executado na ADA com a gestão implementada na área de influência ex-
pandida (definida em seguida);  
 
— constituir um cinturão envoltório que funcione como faixa de amortecimento de impactos ao 
patrimônio arqueológico externo à ADA.  

 
No caso dos empreendimentos sucroalcooleiros, considerando as normativas técnico-jurídicas da salva-
guarda do patrimônio arqueológico, a área de influência direta corresponde ao conjunto formado pelas 
glebas rurais destinadas à ampliação das áreas de cultivo de cana-de-açúcar, embora muitas vezes, no texto 
do EIA/RIMA, elas possam estar inseridas como perímetro de ADA (numa situação ou noutra, os proce-
dimentos de arqueologia preventiva aplicáveis são os mesmos). 
 

ÁREA DE INFLUÊNCIA EX PANDIDA –  AIE   

 
É constituída pelo município (ou o conjunto de municípios) onde se pretende instalar o empreendimento 
projetado. Enquanto ente federativo de terceiro grau, cada município é competente para propor e executar 

                                                           
19 O planejamento, no entender de José Eduardo Sabo Paes, é um processo contínuo que exige que o processo decisório ocorra 
antes, durante e depois de sua elaboração e implementação. A atividade de planejar resulta de decisões presentes, tomadas a partir da 
análise do efeito que essas decisões produziriam no futuro. Planejamento estratégico é o nível de planejamento definido como 
o processo que objetiva alcançar uma situação desejada, do modo mais eficiente e consistente. Procura identificar oportunidades e 
ameaças, além de adotar estimativas de risco. Uma alternativa escolhida parte da consideração prévia de pontos fortes 
e fracos, procurando tirar vantagem das oportunidades identificadas no ambiente. A definição dos parâmetros que 
conduzem o enfoque analítico deste modelo de EAP, inclusive as observações espontâneas e induzidas no reconhe-
cimento de terreno, é fundamentada no planejamento estratégico.  



RELATÓRIO TÉCNICO DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA 
DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO, AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS 

 
 

RELATÓRIO TÉCNICO DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA 
 

 

UNIVALEM – COSAN  
 

 

LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA 
 

 

MAIO DE 2011 
 

 

43 

 

políticas públicas na área de patrimônio cultural, no lastro dos dispositivos legais supralocais. Individual-
mente, o município é uma unidade geográfica de gestão patrimonial – UGGP20.  
 
No caso dos empreendimentos sucroalcooleiros, considerando as normativas técnico-jurídicas da salva-
guarda do patrimônio arqueológico, a área de influência expandida corresponde ao conjunto de municí-
pios por cujos territórios se distribuem as glebas rurais destinadas à ampliação das áreas de cultivo de ca-
na-de-açúcar. 
 

EVOLUÇÃO DO CENÁRIO L OCAL  

 
Neste caso, trata-se da avaliação do aspecto original da área diretamente afetada (ou, se necessário, da área 
de influência direta), com o reconhecimento das transformações motivadas pela variação do uso e ocupa-
ção do solo, convergindo para o quadro atual.  

 

CONFIGURAÇÃO DO EM PRE ENDIMENTO  

 
Trata-se da avaliação das características do empreendimento21 (implantação, ocupação e funcionamento), 
considerando seu potencial de impacto sobre os registros arqueológicos da região. 
 

INDICADORES ARQUEOLÓG ICOS  

 
O planejamento estratégico do EAP também privilegia a leitura, análise e consolidação dos indicadores 
potenciais da presença de registros arqueológicos na Área diretamente afetada pelo empreendimento. Nes-
te caso, a base de sustentação do modelo em prática são as análises e interpretações temáticas focadas em 
duas mídias:  

 
— os sensores remotos que permitem interpretação da paisagem, com o aporte das disciplinas do 
meio físico-biótico, para a avaliação dos geoindicadores arqueológicos, especialmente no caso da 
arqueologia indígena; 
 
— as fontes documentais etnográficas, etno-históricas e históricas relacionadas com o universo 
multivariado da sociedade nacional. 

 
De fato, cada uma das mídias é mais bem aplicada a cada um dos grandes segmentos socioculturais que, 
do passado remoto para o passado recente, produziram registros arqueológicos hoje inseridos no contexto 
ambiental: os macrossistemas regionais de povoamento indígena do período pré-colonial e os ciclos histó-
rico-econômicos vigentes a partir do século XVI22.  
 
Neste planejamento estratégico, em considerando a fase de licença prévia, o fulcro da avaliação potencial 
de indícios e evidências arqueológicas são essas interpretações temáticas, corroboradas pelo enfoque analí-
tico da arqueoinformação e, no caso de áreas arqueologicamente desconhecidas, pelo reconhecimento de 
terreno (levantamento extensivo), de caráter não invasivo23. 
 

                                                           
20 Unidade geográfica de gestão patrimonial – UGGP e unidade geográfica de manejo patrimonial – UGMP são 
categorias propostas por José Luiz de Morais, em considerando o gerenciamento do patrimônio arqueológico na 
perspectiva das políticas públicas compatíveis com as diferentes esferas de governo. 
21 As principais características deste empreendimento foram arroladas anteriormente. 
22 Via de regra, tais segmentos correspondem à tradicional divisão da Arqueologia acadêmica em duas subdisciplinas: 
Arqueologia Pré-Histórica e Arqueologia Histórica. 
23 Na realidade, independentemente de quaisquer outros parâmetros e suas variáveis, a existência de indicadores 
arqueológicos deverá remeter à continuidade dos procedimentos de Arqueologia Preventiva na fase de Licença de 
instalação (LI).  



RELATÓRIO TÉCNICO DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA 
DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO, AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS 

 
 

RELATÓRIO TÉCNICO DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA 
 

 

UNIVALEM – COSAN  
 

 

LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA 
 

 

MAIO DE 2011 
 

 

44 

 

Na avaliação potencial de indícios e evidências arqueológicas pré-coloniais melhor se aplica o prefixo 
―geo‖ à expressão ―indicador arqueológico‖. Isto se explica pela pertinência de elementos do meio físico-
biótico no reconhecimento de indicadores arqueológicos, principalmente quando dotados de alguma ex-
pressão locacional para a compreensão de padrões de assentamento das populações indígenas. Assim, os 
geoindicadores arqueológicos sustentam um modelo locacional preditivo, focado na análise e avaliação do 
potencial arqueológico de determinada área24.  
 
Na sua caracterização são destacados alguns compartimentos topomorfológicos e situações geológicas, 
geomorfológicas e pedológicas (além de algumas faunísticas), cuja convergência sugere parâmetros locaci-
onais para assentamentos antigos, determinados por situações e funções socioeconômicas e culturais, tais 
como o habitat25, o extrativismo mineral26 e o extrativismo animal27.  
 
No caso das sociedades indígenas, considerando os sistemas regionais de povoamento28, a verificação dos 
geoindicadores arqueológicos é mais bem feita no ambiente da geoarqueologia e da arqueologia da paisa-
gem29, com a análise das bases geográficas, geológicas, geomorfológicas, pedológicas e edáficas em escala 
média ou microescala. Isso,  além de subsidiar o modelo locacional preditivo, reforça os procedimentos de 
reconhecimento de terreno de caráter não interventivo, em contexto de licença prévia. 
 
Quanto ao período histórico, os ciclos econômicos da sociedade nacional produziram configurações terri-
toriais, arranjos paisagísticos e edificações30 que podem ser indicados pela arqueologia das fontes indire-
tas31. Assim, os registros arqueológicos remanescentes dos ciclos histórico-econômicos incluem, além de 

                                                           
24 Este modelo locacional preditivo foi construído a partir do redesenho de um modelo empírico decorrente da prá-
xis da Arqueologia em diversas situações ambientais (este assunto tem sido divulgado em várias publicações e relató-
rios técnicos de José Luiz de Morais, inclusive em sua tese de livre-docência). 
25 Função ligada à morfologia de compartimentos topográficos, tais como terraços fluviais, confluência de canais 
fluviais, vertentes suaves, frentes escarpadas (para abrigos-sob-rocha). 
26 Atividade ligada à exploração de cascalheiras, diques clásticos, pavimentos detríticos (matéria-prima de boa fratura 
conchoidal para as indústrias líticas) e barreiros (barro bom para a cerâmica).  
27 Neste caso consideram-se os desníveis dos leitos fluviais (saltos, cachoeiras e corredeiras), que facilitam a apanha 
de peixes migratórios. 
28 A coordenação entre registros arqueológicos, inferida pelas possíveis relações espaciais, socioeconômicas e cultu-
rais, considerando sua proximidade, contemporaneidade, similaridade ou complementaridade, indica um sistema 
regional de povoamento. O conceito de sistema regional de povoamento tem sua melhor sustentação na Geografia, 
pois se refere à dispersão das populações pelo ecúmeno terrestre e à conseqüente produção paisagens, com a cons-
trução de cenários que se sucedem. Na sua esteira, são admitidos dois macrossistemas indígenas pré-coloniais: caça-
dores-coletores e agricultores; os macrossistemas admitem sistemas individualizados. No primeiro caso, consideran-
do as características de transição do território paulista (tanto em termos de meio físico-biótico e socioeconômico das 
sociedades indígenas), seria temeroso individualizar sistemas específicos de caçadores-coletores que tenham gerado 
cenários adaptados às condições ambientais híbridas da região. A situação mais bem cabível seria um provável Siste-
ma Regional Umbu, de certa forma correspondente à tradição arqueológica homônima. No segundo caso, os guara-
nis constituem um sistema que produziu recortes paisagísticos com forte identidade regional, organizando-se em 
sistema regional de povoamento com design plenamente adaptado às condições ambientais da transição entre a zo-
nas tropical e temperada do quadrante sudeste do subcontinente. O mesmo pode se dizer com relação a um Sistema 
Regional Kaingang. No período pós-conquista ibérica, as frentes pioneiras da sociedade nacional geraram sistemas e 
cenários específicos, ditados por novas ordens econômicas e sociais, identificadas por ciclos histórico-econômicos. 
29 A Geoarqueologia é um subcampo de pesquisa gerado pela interface Arqueologia/Geociências; a Arqueologia da 
Paisagem concentra seus esforços na leitura e análise da artificialização do meio, otimizando as relações com a Geo-
grafia.  
30 Neste caso, há de se considerar o que se entende por arquitetura formal (ou erudita) e arquitetura vernacular (tradi-
cional). 
31 Documentos escritos, cartográficos e iconográficos são fontes indiretas para a Arqueologia, que sempre tem as 
expressões materiais da cultura (ou cultura material) como objeto de estudo. Neste modelo idealizado por José Luiz 
de Morais, a Arqueologia da fonte indireta pode ser definida como a interpretação do documento histórico em con-
fronto com a realidade do objeto (expressão material da cultura), fonte direta da Arqueologia. 
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itens mobiliários, estruturas arquitetônicas e outras obras antigas de engenharia com diferentes aspectos 
quanto à integridade física32.  
 
Portanto, no âmbito do EAP, o exame da documentação histórica, na perspectiva da arqueologia da fonte 
indireta, torna-se fonte segura para avaliar, por exemplo, o potencial arqueológico histórico da faixa de 
influência de uma rota antiga ou de um cenário gerado por determinado ciclo histórico-econômico de 
expressão regional.  
 

RECONHECIMENTO DA PAISAGEM E DE TER RENO  

 
Ainda na fase de licença prévia, em regiões arqueologicamente desconhecidas, a avaliação potencial de 
indícios e evidências arqueológicas deve exigir o reconhecimento de terreno33; este procedimento propicia 
a leitura da gênese e composição do solo da área diretamente afetada, com a máxima potencialização das 
observações espontâneas e induzidas34, sem intervenções na matriz sedimentar ou coleta de materiais ar-

queológicos35. No caso deste empreendimento, em se tratando de região arqueologic a-

mente conhecida,  especia lmente cons iderando outros  estudos executados na área pelo 

coordenador técnico deste re latór io, não houve necessidade de levantamento de cam-

po; as prospecções intensivas nas  áreas de ampliação do cult ivo de cana, conforme 

regramento estabelecido pelo IPHAN, deverão ocorrer na fase de l icença de instalação 

 do empreendimento.

 
No reconhecimento de terreno pleno é estabelecida uma rota de caminhamento, com vértices marcados 
por posições georreferenciadas — PGs — locais assumidos como estratégicos convenientemente registra-
dos em ambiente eletrônico por meio de imagens digitais e mapeamento apoiado por computador (siste-
mas CAD ou CAM)36.  
  
Para os empreendimentos localizados em terrenos rurais, a estratégia construída para este modelo se vale 
de um roteiro para a potencialização das observações espontâneas e induzidas, com foco nas situações que 
facilitam a eventual descoberta de indícios ou evidências arqueológicas. O roteiro é segmentado em três 
conteúdos básicos, assim entendidos:  

 
— compreensão do processo pedogenético local para a avaliação da matriz pedológica, na expec-
tativa da existência de registros arqueológicos inseridos, considerando a composição do terreno; 
 
— observações espontâneas de superfície e subsuperfície, permitidas por agentes e processos na-
turais; 
 
— observações induzidas de superfície e subsuperfície, permitidas por agentes e processos artifi-
ciais, decorrentes do uso e ocupação do solo e estudos técnicos correlatos. 

 

PROJEÇÃO DO ESTUDO DE ARQUEOLOGI A PREVENTIVA  NAS FASES DE LI  E LO 

 
Na perspectiva da continuidade do estudo de arqueologia preventiva (como neste caso), quaisquer proce-
dimentos mitigatórios previstos para a fase de licença de instalação deverão se compatibilizar com o cro-

                                                           
32 Desde o aspecto ruiniforme, até edificações ainda ocupadas. 
33 Sempre de caráter não interventivo. 
34 Neste caso, na esteira dos princípios adotados neste planejamento estratégico, há que se tirar vantagem das opor-
tunidades identificadas no ambiente, conforme será demonstrado anteriormente. 
35 Nesta fase, a coleta de materiais se justifica no caso de risco eminente à integridade física do achado; o IPHAN 
deve ser comunicado imediatamente. 
36 Convém salientar que, na opção por esta estratégia metodológica, a eficácia das observações in situ depende do 
grau de conhecimento e experiência profissional do arqueólogo em conteúdos específicos de Geoarqueologia. 
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nograma de implantação do empreendimento, de modo a garantir a integridade do patrimônio arqueológi-
co. Assim, considerando os resultados do processo analítico da fase de licença prévia, deverão ser adotados 
procedimentos de mitigação adequados, com o propósito de impedir a formação de lacunas irreversíveis na 
arqueoinformação regional.  
 
As seguintes situações irão requerer a continuidade do estudo de arqueologia preventiva na fase de licença 
de instalação37: 

 
— a impossibilidade de conclusão segura e cabal acerca da existência de geoindicadores, indícios e 
evidências arqueológicas38 na Área diretamente afetada pelo empreendimento, ainda na fase de li-
cença prévia; esta situação é determinada pela baixa visibilidade da superfície do terreno ou do 
subsolo; 
 
— a presença de geoindicadores e indícios arqueológicos detectados no reconhecimento de terre-
no executado na fase de licença prévia; além de certos empreendimento areolares, esta situação 
pode ser comum nos projetos que abrangem vários compartimentos ambientais e paisagísticos, 
tais como as obras lineares; 
 
— a presença de evidências arqueológicas detectadas no reconhecimento de terreno executado na 
fase de licença prévia.    

 
A primeira e segunda situações apontarão para a necessidade do levantamento prospectivo (levantamento 
intensivo invasivo), seguido de prospecções de avaliação, com o propósito de aprimorar o reconhecimento 
de terreno por meio da execução de sondagens controladas na matriz pedológica, em princípio arqueologi-
camente estéril, mas sob suspeita da presença de evidências arqueológicas, em função dos geoindicadores e 
dos indícios (especialmente na segunda situação).  
 
Outra opção é o acompanhamento da implantação da obra, caracterizando o monitoramento arqueológico. 
Esta opção é sugerida para empreendimentos multipontuais, como as linhas e os ramais de transmissão de 
energia elétrica, onde a área diretamente afetada converge para praças de trabalho e de lançamento (locais 
de implantação de torres). Ou, ainda, para loteamentos, na oportunidade do rearranjo do terreno para a 
implantação do arruamento.  
 
Em áreas de elevado e significativo potencial arqueológico seria interessante prever as duas atividades: 
além do levantamento prospectivo, deveria ser previsto o monitoramento da ampliação, considerando que 
a constelação dos furos de sondagem poderá não ser suficiente para definir com segurança, a ausência de 
materiais arqueológicos.   
 
A terceira situação não admite dúvidas: na efetiva presença de evidências arqueológicas, há de se executar 
o resgate e a inclusão social do patrimônio arqueológico, incorporando-o à arqueoinformação e à memória 
cultural da região, por meio de um programa de gestão do patrimônio arqueológico. 
 
 
 
 
  

                                                           
37 Há de se considerar que existem municípios dotados de estudos arqueológicos acadêmicos bastante consolidados, 
fato que gerou o registro de dezenas ou, mesmo, centenas de sítios arqueológicos. Nessas unidades geográficas de 
gestão patrimonial as atenções devem ser redobradas em função do elevado potencial arqueológico dos respectivos 
territórios. É o caso dos municípios de Piraju, Itapeva, Rio Claro, Iguape, Chavantes, Santana de Parnaíba, Ilhabela, 
Cubatão, Iepê, dentre outros, onde a potencialização das informações (no sentido em que a expressão é usada na 
resolução SMA 34/2003) deve ser seriamente considerada. A menção desses municípios não exclui a possibilidade de 
inserção de outros. 
38 Os termos indícios e evidências arqueológicas foram definidos anteriormente. 
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 ORDENAMENTO JURÍDICO 
 

 
 
 
Neste tópico são arrolados os diplomas legais e infralegais afetos à salvaguarda da memória cultural ex-
pressa nos materiais arqueológicos (certamente nem todos se aplicam especificamente a este caso). 
 

, promulgada em 5 de outubro de 1988 Constitu ição da Repúbl ica

— Dos bens da União: art. 20, X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e 
pré-históricos. 
 
— Do patrimônio cultural brasileiro: art. 216, V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
 
— Do meio ambiente: art. 225, § 1º, IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou ativi-
dade causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambien-
tal, a que se dará publicidade. 

 

, de 30 de novembro de 1937, organiza a proteção do patrimônio históri-Decreto-Lei  Federal  25

co e artístico nacional. 
 

, de 7 de dezembro de 1940, que instituiu o Código Penal Brasileiro. Decreto-Lei  2848

 

, de 26 de julho de 1961, dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-Lei Federal  3924

históricos. 
 

, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal  6938

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação; foi regulamentada pelo decreto 99274/90, que 
também regulamentou a lei federal 6902, que dispõe sobre a criação de estações ecológicas e áreas de 
proteção ambiental. 

 

, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas de-Lei Federal  9605

rivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; regulamentada 
pelo Decreto Federal 3179/99. 

 

, de 23 de janeiro de 1986, cria a obrigatoriedade de realização de Resolução CONAMA 001

EIA/RIMA para o licenciamento de atividades poluidoras. 
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, de 19 de dezembro de 1997, regulamenta o sistema nacional de licen-Resolução CONAMA 237

ciamento ambiental. 
 

, de 1º de dezembro de 1988, estabelece os procedimentos necessários à co-Portar ia  IPHAN 07

municação prévia, às permissões e autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas. 
 

, de 17 de dezembro de 2002, compatibiliza as etapas dos estudos de arqueo-Portar ia  IPHAN 230

logia preventiva com as fases do licenciamento ambiental. 
 

, de 31 de janeiro de 2003, disciplina a realização de Estudo de Arqueologia Portar ia IPHAN 28

Preventiva em reservatórios de usinas hidrelétricas já implantadas. 
 

, de 27 de agosto de 2003, dispõe sobre as medidas necessárias à proteção do Resolução SMA 34

patrimônio arqueológico e pré-histórico quando do licenciamento ambiental de empreendimentos e 
atividades potencialmente causadores de significativo impacto ambiental, sujeitos à apresentação de 
EIA/RIMA, e dá providências correlatas. 

 

, de 30 de novembro de 2004, dispõe sobre procedimentos para o licenciamen-Resolução SMA 54

to ambiental no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente 
 

, de 12 de maio de 2004, impõe penalidade de multa à falta de Resolução Normativa ANEEL 63

comunicação do achamento de materiais ou objetos de interesse arqueológico. 
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 RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIZ DE MORAIS 

 
Professor Titular do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo – Brasil  
 
Professor Honorário do Instituto Politécnico de Tomar – Portugal 
 
Professor Convidado da Escola Superior de Advocacia – OAB/SP – Brasil   
 
Cadastro Técnico Federal – registro IBAMA 33818 (consultor técnico ambiental, classe 5) 
 
 

Formação e t í tu los acadêmicos  

 
Graduado em Geografia (1975); Arqueólogo (1978); Mestre (1978); Doutor (1980) e Livre-Docente (1999) 
em Arqueologia – Universidade de São Paulo 
 
 

Áreas de atuação prof iss ional  

 
Docência, assessoria e consultoria; 32 anos de experiência em assuntos de patrimônio arqueológico; meio 
ambiente; planejamento territorial e paisagem; meio ambiente e turismo; legislação ambiental. 
 
 

USP –  Univers idade de São Paulo, Brasi l  

 
Cargos e funções: Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, 2006-2010; Membro do Conse-
lho Universitário da USP, 2008-2010; Vice-Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia, 2001-2005; 
Vice-Diretor do Museu Paulista, 1985-1989; Gestor do Centro Regional de Arqueologia Ambiental, Piraju 
– SP, a partir de 2000; Docente do Programa de Pós-Graduação de Arqueologia (FFLCH/MAE – USP), a 
partir de 1982; Coordenador do Programa de Pós-Graduação de Arqueologia, Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas – Museu de Arqueologia e Etnologia, 2000-2002; Presidente da Comissão de 
Pós-Graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia, 2002-2004.  
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Orientação e publicações: 34 mestres e doutores orientados; 5 livros publicados; 40 artigos publicados em 
periódicos. 
 
 

IPT –  Inst ituto Politécnico de Tomar e UTAD –  Univers idade de Trás -os-Montes e 

Alto Douro, Portugal  

 
Atividades docentes: professor do Programa de Mestrado em Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre 
(Mestrado Erasmus Mundus ―Quaternário e Pré-História‖, com o apoio da Comissão Européia); profes-
sor colaborador do Programa de Doutorado ―Quaternário, Materiais e Culturas‖, IPT/UTAD. 

 

 
Organizações  

 
Presidente da Associação Projeto Paranapanema, a partir de 2000; Vice-Presidente da Sociedade de Ar-
queologia Brasileira, 1999-2000; Presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira, 2001-2003. 
 
 

Administração pública  

 
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente do Município de Piraju – SP, 1993-1995; Assessor Especial 
de Planejamento e Meio Ambiente do Município de Piraju – SP, 1996-1997; Membro do Conselho de 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural de Piraju, 1992-2006; Coordenador da Câmara Técnica de Meio 
Ambiente e Patrimônio Cultural de Piraju, 2004-2006. 
 
 

Assessoria e perícia ad hoc a agências de fomento à pesquisa ,  outros órgãos e 

univers idades (a par t ir  de 1985)  

 
FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; CNPq – Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico; IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Naci-
onal; FNMA – Fundo Nacional do Meio Ambiente; MPF – Ministério Público Federal; Justiça Federal em 
São Paulo; UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas; UNESP – Universidade Estadual Paulista. 
 
 

Coordenação de programas de arqueologia preventiva (eventos principais)   

 
UHE Taquaruçu, CESP, 1988-1991; PCH Mogi-Guaçu, CESP, 1993-1994; UHEs Canoas, CESP, 1997-
1999; LT Itaberá-Tijuco Preto, Furnas, 2000-2001; UHE Piraju, CBA, 2000-2004; LT Bateias-Ibiúna, Fur-
nas, 2002-2004; LT Chavantes-Botucatu, CTEEP, 2003-2004; LT Baixada Santista-Tijuco Preto, CTEEP, 
2003-2004; UHE Ourinhos, CBA, 2004-2006; Rodoanel Metropolitano Mario Covas, fase LP, DERSA, 
2004-2005; Reservatórios do Rio Paranapanema, Duke Energy International – Geração Paranapanema, 
2005-2007; AHE Simplício, MG-RJ, Furnas, 2007-2008; Oleoduto OSBAT, PETROBRAS, 2007; Gaso-
duto Caraguatatuba – Taubaté, PETROBRAS, 2008-2009; Gasoduto Paulínia – Jacutinga, PETROBRAS, 
2008-2009; Ferronorte/América Latina Logística, MT, 2009; Ampliação do Porto de São Sebastião, CDSS, 
SP, 2009. 
 
 

Consultor ia em programas e outros assuntos de arqueologia preventiva  

 
UHE Itá, rio Uruguai, Universidade Federal de Santa Catarina, 1984-1988; UHE Serra da Mesa, rio To-
cantins, Universidade Federal de Goiás, 1999-2000; UHE Serra da Mesa/Ação Civil Pública, rio Tocan-
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tins, Furnas Centrais Elétricas, 2000; UHE Canabrava, rio Tocantins, Universidade Federal de Goiás, 
2001-2002; UHE Xingó, rio São Francisco, Universidade Federal de Sergipe, 2001-2002; UHE Taquaru-
çu/Redução Jesuítica de Santo Inácio Menor, rio Paranapanema, Duke Energy International, 2003-2004; 
Distrito Industrial de Moji-Mirim/Indústria Metal 2, Milaré Advogados, 2004; TCLD – Sistema de Trans-
porte Contínuo de Longas Distâncias, MRS Logística, 2005; LT Araraquara-São Carlos, CTEEP, 2006; 
Ramais de Transmissão de Energia Elétrica, CPFL Brasil, 2005-2006; Dragagem do Canal de Piaçagüera, 
COSIPA, 2006-2007. 
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Uso e Ocupação do Solo
AA - Área Antrópica
AD - Área Úmida
AI - Área Indústria/Agroindústria
AU - Área Urbana
CN - Cana-de-açúcar
CT - Cítricos
FI - Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Inicial
FM - Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio
MA - Massa d'água
MC - Mata Ciliar
PA - Pastagem
SE - Solo Exposto
SJ - Soja
SP - Sede de Propriedade Rural
SV - Silvicultura

1:350.000

AID dos Meios Físico e Biótico: 
Uso e Ocupação do Solo (Resumo)

Escala: Data: Folha:
01Abril/2011

EIA/RIMA - Unidade Univalem/COSAN



 

 

 

 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

 

Volume II – Caderno de Mapas 

 

Ampliação da Produção e das Áreas Agrícolas 

 

COSAN S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL – FILIAL UNIVALEM 

 

 

Valparaíso/SP 

Dezembro, 2011 



EIA – Univalem 

Volume II 

 

 

 

Lista de Mapas 

 

 

Mapa 7.1.1-1 - Delimitação da ADA dos Meios físico e biótico para ampliação da Univalem. 

Mapa 7.1.2-1 - Delimitação da AID dos Meios físico e biótico para ampliação da Univalem. 

Mapa 7.1.2-2 - Delimitação da AID do Meio socioeconômico para ampliação da Univalem. 

Mapa 7.1.3-1 - Delimitação da AII dos Meios físico e biótico para ampliação da Univalem. 

Mapa 7.1.3-2 - Delimitação da AII do Meio socioeconômico para ampliação da Univalem. 

Mapa 7.1.4-1 - Pontos de Amostragem do Meio Físico e Biótico. 

Mapa 7.2.2-1 - Geologia da AID da Unidade Univalem. 

Mapa 7.2.2-2 - Geomorfologia da AID da Unidade Univalem. 

Mapa 7.2.2-3 - Pedologia da AID da Unidade Univalem. 

Mapa 7.2.2-4 - Unidades do Terreno (Fragilidade) da AID da Unidade Univalem. 

Mapa 7.2.2-5 - Capacidade de uso do solo da AID da Unidade Univalem. 

Mapa 7.2.3-1 - Lavras de Exploração Mineral localizadas na AID. 

Mapa 7.2.4-1 - UGRHIs, sub-bacias, e pontos de monitoramento de qualidade de águas 

superficiais (CETESB) na AID. 

Mapa 7.2.4-2 - Aquíferos, sub-bacias e pontos de monitoramento e captação de águas 

subterrâneas na AID. 

Mapa 7.2.4-3 - Potenciometria da AID. 

Mapa 7.2.4-4 - Áreas de Alta Vulnerabilidade de Contaminação de Aquíferos na AID. 

Mapa 7.4.4-1 - Resumo do Uso e Ocupação do Solo da AID. 



MEDIDAS (Potencializadoras ou Mitigadoras)

P
R

O
B

A
B

I-

L
ID

A
D

E

P
R

A
Z

O

E
S

P
A

C
IA

-

L
ID

A
D

E

S Atendimento do empreendimento aos aspectos legais C D FN P G R Aquisição de todas as licenças e autorizações cabíveis para pleno funcionamento da usina. A A

S Expectativa da população quanto à ampliação do empreendimento C D FN T M R

Programa de Comunicação e Participação Social; 
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Divulgação das informações através dos meios de comunicação locais.

M M
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Práticas de Gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos; 

Armazenamento adequado dos materiais a serem utilizados nas obras;  

Recepção dos materiais para pronta utilização em área reservada; 

Lavagem de equipamentos e máquinas ou troca de óleo de veículos em áreas específicas; 

Adoção de sistemas de contenção e prevenção de vazamentos em maquinários.

A B

B
Interferências em remanescentes de vegetação nativa, em áreas de 

Preservação Permanente e na fauna associada
P D I P P R

Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente; 

Programa de Comunicação e Participação Social; 

Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos.

M B

S Incremento na oferta de empregos na fase de obras C D I T M R

Contratação de trabalhadores da AID;

Capacitação dos colaboradores, permitindo sua adequação para as funções requeridas.
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Programa de Comunicação e Participação Social
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S
Geração de negócios e renda para atividades comerciais e de serviços locais 

de apoio às obras
C D I T M R

Priorização da aquisição de bens e serviços nos municípios da AID;

Priorização da contratação de funcionários residentes na AID, ampliando o efeito multiplicador dos investimentos
M M

S Incremento na receita tributária municipal pelas obras C D I T M R
Contratação prioritária de prestadores de serviços locais
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Implantação das ações previstas no Programa de Valorização dos Colaboradores; 
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F
Riscos de contaminação do solo e alteração na qualidade das águas

subterrâneas decorrente da produção de resíduos sólidos
P L I P G R

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ; 

Treinamento e capacitação dos funcionários da usina;

Expansão das ações já adotadas na usina;

A M

F Alteração da qualidade do ar e elevação nos níveis de ruído e vibrações P D I P P R

Planejamento racional do sistema viário (Preventiva);

Umidificação periódica das estradas não pavimentadas (Preventiva e corretiva);

Ações de contenção de ruído (por exemplo, o enclausuramento de fontes geradoras ou instalação de silenciadores resistivos em escapes de motores a combustão)

(Corretiva). 

Utilização de EPIs para todos os trabalhadores e transeuntes da unidade industrial (Preventiva).

A B

F Riscos decorrentes do processamento, manuseio e estocagem de etanol P L I P G I

Atendimento às normativas de gerenciamento das etapas produtivas da Usina, previstas por Lei; 

Atendimento às normas de segurança do trabalho;

Treinamento periódico dos funcionários quanto às práticas de segurança a serem adotadas.

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR

Implantação das ações relatadas no Plano de Ação de Emergência - PAE.

A M

B Impacto sobre Comunidades Faunísticas P D I P G I

Treinamento, orientação e conscientização dos trabalhadores agrícolas em relação aos cuidados com a fauna local; 

Treinamento, orientação e conscientização da população regional em relação aos cuidados com a fauna local; 

Criação e distribuição de material informativo sobre comportamento social e individual dos animais da região; 

Coibição das atividades de caça nas áreas de plantio e reservas florestais de abrangência da usina; 

Implantação das ações do Programa de estabelecimento de corredores ecológicos; 

Implantação das ações do Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna; 

Implantação das ações do Programa de Recuperação de APPs e manutenção dos remanescentes de vegetação nativa.

Restringir o acesso de máquinas e pessoas nas áreas de fragmentos florestais; 

Treinamento, orientação e conscientização dos operadores de máquinas para que transitem com os veículos e maquinários em baixa velocidade.

Mobilização e conscientização dos trabalhadores agrícolas e do afugentamento direcionado.

A M

B Perda de florestas nativas pela propagação de Incêndios P D I P G I

Manutenção e fortalecimento de equipes de brigadas de incêndio; 

Conscientização e capacitação dos colaboradores quanto à importância de cuidados constantes para prevenção de incêndios nas áreas agrícolas; 

Implantação de aceiros em volta das Áreas de Preservação Permanente e dos fragmentos de mata.

Manutenção dos aceiros existentes nas divisas com áreas florestais e de preservação permanente e com propriedades vizinhas de terceiros, atendendo aos requisitos

do Decreto Estadual Nº 47.700/03.
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B Impactos sobre Áreas Protegidas e Unidades de Conservação P D I P P I

Implantação das ações previstas no Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos;

Implantação das ações previstas no Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente;

Implantação das ações previstas no Programa de Apoio à Regularização Ambiental das áreas de RFO (Reserva Legal) e Reserva Legal;

Coibição das atividades de caça nas áreas de plantio e reservas florestais de abrangência da usina; 

Implantação das ações previstas noPrograma de Conservação e Monitoramento da Fauna. 

A B

B Ampliação de habitats  florestais C D I P G I

Implantação das ações previstas no Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos;

Implantação das ações previstas no Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente;

Implantação das ações previstas no Programa de Apoio à Regularização Ambiental das áreas de RFO (Reserva Legal) e Reserva Legal;

Manutenção dos remanescentes de vegetação nativa, proporcionando locais para reprodução, abrigo e alimentação para a fauna silvestre;

Restringir o acesso de máquinas e pessoas nas áreas de fragmentos florestais; 

Criação e distribuição de material informativo com finalidade de educação para a preservação.
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S Incremento na oferta de empregos e renda C D I P P R

Implantação das ações previstas no Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão-de-Obra

Implantação das ações previstas no Programa de Capacitação de Mão-de-Obra; 

Implantação das ações previstas no Programa de Valorização dos Colaboradores; 

Remanejamento de funcionários de entressafra e deslocados pela mecanização;

Priorização da contratação de funcionários residentes na AID. 

A M

S Geração de negócios e renda para atividades comerciais e de serviços locais C D I P P R Priorizar a aquisição de bens e serviços e a contratação de funcionários na própria região, ampliando o efeito multiplicador dos investimentos. M M

S Aumento da arrecadação dos municípios da AID C D I P M R Priorizar a aquisição de bens e serviços e a contratação de funcionários na própria região, ampliando o efeito multiplicador dos investimentos. M M

S Expansão da cultura de cana-de-açúcar P D I P G R

Promover a ampliação das lavouras em áreas atualmente já ocupadas por canaviais;  

Priorizar a compra da cana-de-açúcar de fornecedores terceiros ao invés de arredamentos de áreas; 

Valorizar a compra de cana de fornecedores que promovam a recuperação de áreas degradadas;

Promover programas de capacitação de trabalhadores para diversificação agrícola.

M M

S Pressão sobre infraestrutura urbana e equipamentos sociais P D I T P R

Implantação das ações previstas no Programa de Comunicação e Participação Social; 

Implantação das ações previstas no Programa de Valorização dos Colaboradores; 

Contratação prioritariamente de trabalhadores residentes nos municípios da AID; 

Divulgação e esclarecimento sobre as possibilidades reais de emprego; 

Fomento à educação e a capacitação de jovens e adultos junto aos funcionários; 

Estabelecimento de parcerias com as administrações públicas municipais da AID (ações previstas no Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal).

M B
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Quadro 8.3-1 - Avaliação dos Impactos Ambientais

Fase de Planejamento
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IMPACTO

S Aumento do tráfego de veículos C D I P G R

Planejamento do sistema de transporte nas áreas de expansão do plantio; 

Treinamento dos motoristas quanto a procedimentos de segurança no trânsito; 

Continuação da utilização de Rodotrens;  

Elaboração do plano de transportes; 

Controle do peso dos veículos; 

Acondicionamento adequado da carga; 

Manutenção preventiva dos veículos e uso de equipamentos obrigatórios; 

Orientações quanto ao uso adequado do acostamento; 

Dar preferência para a utilização de estradas internas às áreas de plantio;

Auxiliar na manutenção das condições de tráfego das vias de terra, em conjunto com as prefeituras;

Adoção de medidas de segurança no transporte de máquinas e implementos;

Implantação de sistema de sinalização em trechos de maior fluxo e nos locais críticos para a ocorrência de acidentes;

Implantação das ações preconizadas no Programa de Controle Ambiental do Tráfego de Veículos e conservação de estradas.

A M

S Incômodos à população decorrente de propagação de odores da fertirrigação. P D I P M R

Construção de terraços nas áreas de aplicação de vinhaça; 

Adequação e apresentação do Plano de Aplicação da Vinhaça, anualmente à CETESB; 

Não aplicar vinhaça em APP ou Reserva Legal; 

Não aplicar vinhaça em área de domínio de proteção de poços;

Aplicação de vinhaça em área afastada, no mínimo, 15 metros da área de domínio das ferrovias e rodovias federais e estaduais;

Aplicação de vinhaça em área, no mínimo, 1.000 metros dos núcleos populacionais; 

Impermeabilização dos locais dos tanques de armazenamento de vinhaça ; 

Eliminação dos canais mestres ao longo dos anos; 

Aplicação imediata da vinhaça. 

A B

S
Alteração da qualidade do ar e incômodo à população decorrente da queima do

canavial na colheita
C D I T G R Manutenção do protocolo agroambiental adotando assim maiores percentuais de áreas com colheita mecanizada. A M

S Redução da oferta de empregos temporários C D I T M R
Realizar o remanejamento dos trabalhadores no período da entressafra para outras atividades; 

Qualificação e capacitação dos trabalhadores para remanejamento para outras atividades; 

Implantação das ações preconizadas no Programa de Valorização dos Colaboradores.

M M

S Possível desativação da atividade industrial e agrícola P D I P P R Venda da empresa, constituída das propriedades e instalações, de forma a viabilizar a continuidade do negócio por outro grupo empreendedor. A B
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